




Har ni någon rutin för att kontrollera att cigaretter inte säljs lösa (styckevis)? 
I så fall, vilken? 

Vilka rutiner har ni för ålderskontroll om försäljningen sker via automat, 
postorder, Internet eller liknande? 

D Ej aktuellt. 

D Poletter eller liknande till automat säljs i kassan med ålderskontroll. 

D Automaten är placerad så att den kan bevakas kontinuerligt. Beskriv hur personalen har uppsikt över 

tobaksautomaten nedan. 

D Ålderskontroll vid köp på Internet görs via bankkort eller liknande. 

D Försändelser via post skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis, personlig utlämning eller 

liknande. 

D Försändelser via post innehåller uppgifter om att tobaksvaran inte får lämnas ut till någon som inte har fyllt 

18 år. 

D Annat: 

Riskbedömning och särskilt stöd 
Finns det situationer då det är problematiskt att följa bestämmelserna om 
åldersgränsen? 



På vilket sätt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om köparen 
inte kan visa eller inte vill lämna legitimation? 

Krav på hälsovarningar m.m. 

Har ni någon rutin för att kontrollera att tobaksvarorna som tillhandahålls är korrekt 
märkta? I så fall, vilken? 

Värt att veta om beskattning av tobaksvaror 
Tobaksskatt ska vara betald för tobaksvaror. Detta regleras i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Den som innehar 
obeskattade tobaksvaror kan bli skyldig att betala tobaksskatt. Därför är det viktigt att ni även har rutiner för att 
kontrollera att de tobaksvaror som ni tillhandahåller är beskattade i Sverige. För mer information, kontakta 
Skatteverket på telefon 0771-567 567. 





införstådd med lagen och ha möjlighet att vägra sälja tobak till minderåriga. I många fall är detta svårt för en 
person som inte själv har fyllt 18 år. 

Vilket särskilt stöd ger ni till personal under 18 år för att hantera sådana situationer? 

Personuppgiftslagen (1998:204) 

Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med 
myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att kommunen ska 
kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. 

Övriga uppgifter 

Ort och datum 

Underskrift (behörig firmatecknare) 

Namnförtydligande 

Datum när kopia av egenkontrollprogrammet har lämnats till kommunen.








