
 

Egenkontrollprogram 
vid försäljning av tobak 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Reviderad 2022-02-07 
 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du på sista sidan i denna blankett. 

1(4) 

Försäljningsställe 
Namn (på butik, kiosk eller restaurang) 
 

Adress Postnummer och ort 
  

Tillståndshavare 
Företagets namn (enskild firma, aktiebolag etc) Organisationsnummer 
  

Rutiner vid försäljning av tobak 
 

Ålderskontroll 
Enligt 5 kap 18-19 §§ Lag om tobak och liknande produkter. Gäller även vid försäljning genom 
automat, via postorder, distansförsäljning eller på liknande sätt.  

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Om någon som misstänks vara under 18 vill köpa 
tobak gör vi följande:  

 
 
 
 
 

Tobak får inte säljas till någon som man misstänker kommer att lämna över tobaken till annan som 
inte får köpa tobak själv. Så här gör vi om någon misstänks ”langa” tobak:  

 
 
 
 
 

Skyltning av åldersgräns 
Enligt 5 kap 18 § 3 stycket Lag om tobak och liknande produkter.  

På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot 
att sälja eller lämna ut tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Så här gör vi för 
att se till att en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-års gräns alltid finns på 
försäljningsstället:  
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Krav på styckförpackningar 
Enligt 3 kap 7§ och 5 kapitlet 14§ Lag om tobak och liknande produkter.  

En styckförpackning med tobaksvaror ska uppfylla kraven på identitets- och säkerhetsmärkning enligt 
3 kap. 7 § Lag om tobak och liknande produkter. Så här gör vi för att säkerställa att 
styckförpackningarna vi säljer uppfyller kraven på identitets- och säkerhetsmärkning:  

 
 
 
 
 

En styckförpackning med tobaksvaror får inte innehålla en mindre mängd än 20 cigaretter, 30 gram 
rulltobak eller 20 portioner snus. Så här gör vi för att säkerställa att styckförpackningarna inte 
innehåller mindre mängd än ovan:  

 
 
 
 
 

Information och stöd till personal 

Personalen på försäljningsstället ska informeras och få det stöd som de behöver för att kunna följa 
de lagar och regler som gäller för verksamheten.  

Så här ser våra rutiner för utbildning av egen personal ut:  
 
 
 
 
 

Så här agerar vi om en kund blir hotfull vid någon situation:  
 
 
 
 
 

På dessa sätt informerar vi våra kunder om vilka regler som gäller vid försäljning av tobak: 
 
 
 
 
 

Övrig information:  
 
 
 

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande Ort och datum 
   

Egenkontrollprogrammet skickas in tillsammans med ansökningsblanketten till: Lomma kommun, 
Miljö- och byggavdelningen, 234 81 Lomma eller miljo-byggnadsnamnd@lomma.se. 

mailto:miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
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Bilaga till egenkontrollprogram 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

LAG (2018:2088) OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER  
3 kapitlet Märkning och förpackning  
Spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror  
7 § Styckförpackningar till tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning.  
Tillverkare och importörer ansvarar för att styckförpackningar till tobaksvaror förses med sådan märkning. 
Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden, om sådan märkning 
saknas.  
 
5 kapitlet Handel  
Styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus 
14 § En styckförpackning med 1. cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter, 2. rulltobak ska innehålla tobak 
som väger minst 30 gram, och 3. portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.  
Cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden i mindre 
mängd än vad som anges i första stycket.  
 
Information  
12 § En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning ska ge personalen den information och 
det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.  
 
Åldersgräns  
18 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i 
näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa 
sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.  
Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte 
har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.  
På försäljningsställen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja 
eller lämna ut sådana varor eller produkter som avses i första stycket till den som inte har fyllt 18 år.  
19 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 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, distansförsäljning eller på liknande sätt. 
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se.  

mailto:miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.imy.se/
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