Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
box 1222
351 12 Växjö
0470-410 00
Uppdaterad 2015-10-12

Anmälan om försäljning av tobak
För handläggning debiteras 900 kr i årlig avgift.
Allmänna uppgifter
Rörelsens namn

Organisationsnummer/ personnummer

Innehavare
Telefon

e-post

Faktureringsadress

Ref.nr.

Adress

Postnr

Ort

Fastighetsägare
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress
Postadress

Telefon

Typ av verksamhet
 Livsmedelsbutik

 Kiosk

 Restaurang

 Café

 Annat
Antal anställda

Försäljning
Jag har läst informationen på baksidan och är medveten om kravet på
egenkontroll vid tobaksförsäljning. Egenkontrollprogram bifogas till anmälan.

 Ja

 Nej

Underskrift

_________________________________

_________________________________

Ort och datum

Underskrift

_________________________________
Namnförtydligande
För att administrera din anmälan/ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör
dig och även begära rättelse av dessa. Begäran om uppgifter skall vara egenhändigt undertecknad och ställas till miljö- och
1(2) miljö- och hälsoskyddsnämnden.
hälsoskyddsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. Personuppgiftsansvarig:

Egentillsyn enligt tobakslagen
Den som säljer tobaksvaror ska utöva egenkontroll. På www.vaxjo.se finns ett
förslag på hur ett egenkontrollprogram kan utformas.
Som chef eller ägare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer
tobakslagen. Det ska finnas skrivna rutiner i ett egenkontrollprogram (eller
egentillsynprogram) för hur åldersgränsen och de andra bestämmelserna om handel
med tobak följs och kontrolleras. Egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan enligt
tobakslagen.
Tobakslagen innehåller bestämmelser för handeln med tobak, bland annat för att
hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak. Bestämmelserna talar till exempel
om:
• Hur marknadsföring och reklam för tobaksprodukter får utformas och placeras.
• Cigaretter får inte säljas styckevis.
• Att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
• Att det ska finnas skyltar om åldersgränsen på försäljningsstället.
• Att du som säljer tobaksvaror ska kunna förvissa sig om att kunden fyllt 18 år.
• Tobaksvaror ska ha svensk varningstext.
• Att den som säljer tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller
fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen
förbjuda tobaksförsäljning i upp till sex månader.
Statens folkhälsoinstitut, FHI, har tagit fram riktlinjer och ett förslag på hur ett
egentillsynsprogram kan utformas. Det hittar du på www.vaxjo.se/tobak . Utifrån
förslaget kan du anpassa rutinerna för egentillsynen till din egen verksamhet och hålla
egentillsynsprogrammet aktuellt.
Förändringar av programmet kan behövas, till exempel när det görs ändringar i
verksamheten eller vid personalbyten. Det är viktigt att all personal känner till
egentillsynsprogrammet och följer de rutiner ni kommit överens om.
Har du frågor kring tobakslagen eller egentillsynen är du välkommen att vända dig till
miljö- och hälsoskyddskontoret, tel. 0470-410 00, eller hemsidan www.vaxjo.se .
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