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Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet.
Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av
tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett
genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i kommunens bedömning av din verksamhet.
Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du inte beviljas ett försäljningstillstånd för tobak.
Ditt egenkontrollprogram dokumenterar de rutiner som behövs för att säkerställa efterlevnaden av de krav som
följer av lagen om tobak och liknande produkter, vid din försäljning av tobaksvaror. Ditt egenkontrollprogram
måste minst innehålla rutiner för det som Folkhälsomyndigheten anger i sin vägledning för egenkontrollprogram.
Se utförlig information i https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledningfor-egenkontrollprogram-/. Om du vill lägga till uppgifter så kan du göra det under övrigt eller i en bilaga.
Försäljningsställe, webbadress eller motsvarande
Namn på butik, webbplats eller annat försäljningsställe

Ägare

Bolagsnamn

Organisationsnummer

Underskrift

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Skicka in ert egenkontrollprogram
Egenkontrollprogrammet skickas till Enköpings kommun, Socialförvaltningen, 745 80 Enköping eller mailas till
socialforvaltningen@enkoping.se. Behåll en kopia som du förvarar på plats i butiken. Innehållet i er
rutin/egenkontrollprogram ska vara känd hos all personal som hanterar tobaksvaror i sitt arbete
När du skickar in ditt egenkontrollprogram samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet
med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Enköpings kommun behandlar dina personuppgifter på
enkoping.se/personuppgifter.
1. Uppdatering av egenkontrollprogram
Ditt egenkontrollprogram ska följas upp regelbundet och vid behov så ska du uppdatera
egenkontrollprogrammet.
Beskriv hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta du gör uppföljningen
och hur du uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs.

Egenkontrollprogram
för tobak, detaljhandel
Sida 2 av 5

2.1 Kontroll över märkning och innehållsdeklaration
Beskriv hur du kontrollerar att tobaksvarorna du säljer följer kraven om märkning och innehållsdeklaration enligt
3 kap. 1-6 §§ lagen om tobak och liknande produkter

2.2 Kunskap om märkning och innehållsdeklaration med mera
Beskriv hur du säkerställer att berörd personal har kunskap om hur tobaksprodukter ska vara korrekt märkta
enligt 3 kap. 1-6 §§ lagen om tobak och liknande produkter.

3.1 Ålderskontroll
Beskriv hur du kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror utav dig enligt 5 kap. 18–19 §§ lagen om
tobak och liknande produkter. Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande.

3.2 Förbud mot langning
Tobak får inte säljas vid misstanke om att köparen kommer lämna över tobaken till annan som inte får köpa
tobak själv. Beskriv hur ni gör om någon misstänks ”langa” tobak.

Egenkontrollprogram
för tobak, detaljhandel
Sida 3 av 5

3.3 Skyltning av åldersgräns
Beskriv hur du ser till så att det finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns i din butik,
webbplats eller motsvarande enligt 5 kap. 18 § 3 lagen om tobak och liknande produkter.

4. Identitets och säkerhetsmärkning av styckeförpackningar
Beskriv hur du kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer uppfyller kraven på
identitetsmärkning och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 7 § och 5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande
produkter.

5.1 Marknadsföring och reklam för tobaksprodukter
Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror. Däremot är det tillåtet med viss
marknadsföring inne på försäljningsstället. Reglerna för marknadsföring av tobaksvaror finns i lagen om tobak
och liknande produkter (KOVFS2009:7).
Beskriv var någonstans och hur tobaksprodukter marknadsförs i er butik.

5.2 Uppföljning av marknadsföring och reklam av tobaksprodukter
Beskriv hur du ser till så du följer förbudet mot reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror samt att ni inte
har reklam eller marknadsföring av tobaksprodukter som riktar sig mot barn eller unga enligt 4 kap.
1, 2 och 5–7 §§ lagen om tobak och liknande produkter.
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6. Korrekt antal vid försäljning
Beskriv hur du ser till så att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer inte innehåller en mindre mängd
än vad de får enligt 5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter. Ett cigarettpaket måste innehålla minst
20 cigaretter, en snusdosa minst 20 portioner och ett paket med rulltobak minst 30 gram.

7. Utbildning, information och stöd till personal
Beskriv hur du informerar och ger det stöd din personal behöver för att kunna lära sig relevant innehåll i
tobakslagen och följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet, i enlighet med 5 kap. 12 § lagen om
tobak och liknande produkter.

8. Övrigt
Här kan du lägga till uppgifter som vi behöver känna till om din verksamhet.

Information
Myndigheter med ansvar inom tobaksområdet (listan är inte heltäckande)
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Konsumentverket www.konsumentverket.se
Skatteverket www.skatteverket.se
Tullverket www.tullverket.se
Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se
Polisens www.polisen.se
Enköpings kommun www.enkoping.se
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Information till personalen

Försäljningspersonalens intyg om att de fått information om regler för försäljning av tobak.

Namn

Datum 1

Datum 2

Datum 3

