MILJÖKONTORET

Försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c § tobakslagen
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
* Obligatoriska fält

Företag
Namn *

Organisationsnummer *

Telefon

Adress *

Postnummer *

Postort *

Kontakperson
Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

E-postadress *

Fakturaadress (om annan än ovanstående)
Företag

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Försäljningsställe (om annan än ovanstående)
Namn

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress

Bilaga
Kopia av egenkontrollprogram
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift
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Egenkontrollprogram: Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland
annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om
du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av
ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

12 a § tobakslagen Tobaksvaror som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera
mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller liknande.
12 c § tobakslagen
En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först 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.
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