
Värt att veta om egenkontrollprogram 
Du som tänker sälja tobaksvaror ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med 
bestämmelserna i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Du ska dokumentera kontrollen 
av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, 
det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. 
Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att bland annat kontrollera 
märkning av tobaksvaror samt försäljning av tobaksvaror till en detaljhandlare som innehar ett 
försäljningstillstånd. 

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett 
viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du ansöker om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. 

Organisationsnummer/personnummer Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

Egenkontrollprogram vid 
försäljning av tobaksvaror i 
partihandel 
5 kap. 6 § LTLP (2018:2088) 

Försäljningsställe 
Namn på försäljningsstället Gatuadress 

Postnummer och postort E-post

Kontaktperson Telefon Antal anställda 

Ägare 

Nedan följer ett förslag på vad ett egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror i partihandel kan 
innehålla. 

Partihandlares kontrollskyldighet 
Beskriv hur ni säkerställer att försäljningen av tobaksvaror endast sker till den som har 
Försäljningstillstånd. 5 kap. 10 § LTLP 



Egenkontroll 

Beskriv hur ni säkerställer att personalen på försäljningsstället kontinuerligt har god kännedom 
om egenkontrollprogrammet och hur ni ger personalen den information och det stöd som 
behövs för att personalen ska kunna följa de lagar och regler som gäller för er verksamhet. 
5 kap. 12 § LTLP 

Beskriv hur ni följer upp att ert egenkontrollprogram fungerar i er verksamhet, hur ofta ni gör 
uppföljningen och hur ni uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs. 

Märkning och produkter 

Beskriv hur ni säkerställer att ni följer kraven på att endast sälja tobaksvaror som är rätt märkta. 
3 kap. 1 och 3 §§ LTLP 

Identitets- och säkerhetsmärkning 
Beskriv hur ni kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som ni säljer uppfyller 
kraven på identitets- och säkerhetsmärkning. 3 kap. 7 § LTLP



Underskrift 
Ort och datum 

Underskrift (behörig firmatecknare) 

Namnförtydligande 



Postadress: 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Webbplats: miljovast.se 

Bilaga 1 

Utdrag ur lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Egenkontroll och uppgiftslämnande 
6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande 
distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det 
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

7 § Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska egenkontrollprogrammet och de 
övriga uppgifter som behövs för kommunens prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn 
bifogas. 

Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten. 

Berörda myndigheter 
Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för frågor kring ålderskontroll och varningstexter. 
Länsstyrelsen ansvarar regionalt inom länet för samordning och tillsyn. Kommunen och Polismyndigheten 
ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksvaror. Polisens huvudsakliga uppgift är att 
ingripa vid brott, medan kommunens uppgift är att säkerställa att regelsystemet följs i framtiden. 
Konsumentverket är central tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring. Skatteverket ansvarar för 
frågor kring beskattning. I vissa fall är dock Tullverket beskattningsmyndighet. Tullverket ansvarar bl.a. 
också för kontroll av åldersgräns vid införsel från EU-land och import från ett tredje land. 

Tobaksskatt – värt att veta om beskattning av tobaksvaror 
Tobaksskatt ska vara betald för tobaksvaror som säljs i detaljhandeln. Den som innehar obeskattade 
tobaksvaror kan bli skyldig att betala tobaksskatten för dessa. Dessutom gäller att cigaretter inte får 
tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning som är märkt med högsta tillåtna 
detaljhandelspris. Detta regleras i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. För mer information, kontakta 
Skatteverket på telefon 010-578 71 99. 

För mer information och skicka egenkontroll till Miljöförbundet 
För mer information om lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, kontakta Miljöförbundet 
(kontaktuppgifter nedtill). En kopia av detta egenkontrollprogram ska skickas till Miljöförbundet, 
postadress nedtill, originalet förvaras i butik och skall finnas tillgängligt för personal samt 
kunna uppvisas vid tillsyn. 

Åldersgränsdekaler samt utbildnings- och informationsmaterial om tobakslagens bestämmelser finns att 
beställa på Folkhälsomyndighetens webbplats folkhalsomyndigheten.se 



Bilaga 2 

Information till personalen 
Det är viktigt att din personal vet vilka regler som gäller vid försäljning av tobak och liknande produkter, 
och varför reglerna finns. Ett sätt att försäkra sig om detta är att du informerar personalen en gång per 
år. Ny personal bör dessutom få en genomgång när de anställs. Kom ihåg att både berätta vad lagen 
säger och beskriva hur era rutiner ser ut. 

För att komma ihåg när du har informerat din personal kan det vara bra att fylla i deras namn i en tabell, 
se exempel nedan. De bör själva få fylla i datumet då de senast deltog i ett informations- eller 
utbildningstillfälle. 



Behandling av dina personuppgifter hos Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet sparar och behandlar de personuppgifter, som du lämnar i denna blankett. 
Personuppgifter är till exempel namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och uppgift 
om fastighet. Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Om 
vi inte har dina personuppgifter, kan vi inte handlägga ditt ärende. 

Ibland behöver de uppgifter, som du lämnar i blanketten, kompletteras. I så fall kommer vi att själva 
försöka samla in de uppgifter som behövs. Det gör vi i första hand från dig själv men även andra källor 
kan användas, exempelvis nationella databaser, andra myndigheter eller allmänt tillgängliga källor. 

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter och enskilda. Det kan till exempel 
vara om vi behöver informera eller fråga andra parter något om ditt ärende. Uppgifterna kan också 
komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder 
för att kunna hantera ditt ärende. Om du ska betala en avgift för handläggningen, delar vi dina 
personuppgifter med personuppgiftsbiträdet Sölvesborgs kommun. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Dina personuppgifter sparas och behandlas tills ditt ärende är avslutat hos oss. Under den tid vi 
handlägger ditt ärende, är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter ’uppgift av allmänt 
intresse och myndighetsutövning’. För övrig behandling, som vi är skyldiga att göra enligt lag, är den 
rättsliga grunden ’rättslig förpliktelse’. Miljöförbundet styrs av regler om allmänna handlingar i 
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan 
raderas och kan behöva sparas för all framtid. 

Dina rättigheter 

Personuppgiftsansvarig är Miljöförbundet Blekinge Väst med organisationsnummer 222000-1644. Du 
kontaktar oss enklast via e-postadress miljokontoret@miljovast.se eller postadress Miljöförbundet 
Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. 

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (ett så kallat registerutdrag). Du kan också 
kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller överförda, om du vill begära att vi begränsar 
behandlingen av dina uppgifter, för att göra invändningar om du tror att vi behandlat dina 
personuppgifter fel eller om du vill begära radering av dina uppgifter. Det kan vara bra att känna till att 
bestämmelser om allmänna handlingar och arkiv går före dataskyddsförordningen. Därför kan vi inte 
alltid till exempel radera någons personuppgifter, även om personen begär det. 

Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera. Du kan vända dig dit med frågor eller 
synpunkter. Kontaktuppgifter: dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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