Anmälan
om tobaksförsäljning till konsument
enligt § 12 c Tobakslagen (EB.31:7)

Miljöenheten
tele: 0416-27 000
fax: 0416-185 16

Att sändas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

stadsbyggnad@sjobo.se

Vi säljer tobak i nedanstående försäljningsställe
Namn på butik/servering

Försäljningsställets gatuadress

Organisationsnr

Postadress

Telefonnr

Innehavare/kontaktperson

Epost

Kommunicering i ärendet kommer i första hand ske digitalt, ange därför din epost

Enligt alkohol och tobakslagen ska alla butiker, restauranger och övriga försäljningsställen som säljer
tobaksvaror ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa goda rutiner vid försäljning
och på så sätt göra det enklare att följa reglerna. Bifoga en kopia av ert egenkontrollprogram
tillsammans med anmälan om försäljning av tobaksvaror.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligan

Information om behandling av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i denna
ansökan/anmälan att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun.
Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan
myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet
kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo
kommuns hemsida; www.sjobo.se
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Regler för tobaksförsäljning
Anmälningsplikt
Den som säljer tobaksvaror ska anmäla detta till
kommunen. Anmälningsplikten omfattar såväl
permanent försäljning som tillfällig försäljning och
anmälan måste lämnas till kommunen innan
försäljningen får påbörjas. Detta gäller även vid
ägarbyte.

Försäljningsregler
Tobaksvaror ska ha svensk varningstext på
förpackningen.
Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt
18 år. Försäljning får dessutom inte ske om
misstanke finns att varan ska lämnas över till
någon som inte fyllt 18 år.
Det är den som säljer som ska försäkra sig om att
mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall
ska legitimation begäras.
Lagen tillåter inte köp även om förälder eller annan
vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.
Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte
tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i
förpackningar om färre än 19 cigaretter.

Egenkontroll
Den som bedriver detaljhandel med försäljning av
tobak skall utöva egenkontroll över försäljningen.
För denna tillsyn ska det finnas ett skriftligt
program som ska upprättas av den ansvarige för
butiken.

Ansvar
Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i
butiken vilket innebär att han eller hon även
ansvarar för att personalen känner till gällande
regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll.
Kassapersonalen har ett personligt straffansvar
och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse
om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Tillsyn
Miljöenheten i Sjöbo kommun upprättar register
över försäljningsställen samt genomför
tillsynsbesök. Vid överträdelse av försäljningsregler
kan ett ingripande med föreläggande med vite och
förbud med vite bli aktuellt. I vissa fall kan beslut
om försäljningsförbud upp till sex månader tas.

Anmälan
Anmälan om försäljning av tobaksvaror ska göras
till Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun,
275 80 Sjöbo. Information och blanketter finns
även på vår hemsida www.sjobo.se. Om du har
frågor är du välkommen att kontakta Miljöenheten
för ytterligare information.

Utdrag ur Tobakslagen (1993:581)
12 c § En näringsidkare får inte tillhandahålla
tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att
första ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske.
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll)
över försäljningen och ansvara för att det finns ett för
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren
foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter
som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna
ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.
12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt
lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt
18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig
om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Om det
finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är
avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år
får varan inte lämnas ut.
9 § Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i
näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom
landet skall i den utsträckning och på det sätt som
regeringen föreskriver förses med
1. texter och illustrationer som upplyser om de
hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak och
om rökavvänjning (varningstexter),
2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som
tobaksvaran innehåller eller ger upphov till
(innehållsdeklaration),
3. uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen
och tiden för tobaksvarans tillverkning.

