Egenkontrollprogram e-cigaretter
Försäljningsställe
Namn på försäljningsstället

Gatuadress

Postnummer och postort

E-post

Kontaktperson

Telefon

Antal anställda

Ägare
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)

Organisationsnummer/personnummer

Reglerna om egenkontroll och egenkontrollprogram
Du som säljer tobaksvaror och e-cigaretter ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att
du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns
för försäljningen. Reglerna finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det är
till exempel förbjudet att sälja tobaksvaror och e-cigaretter till någon som är under 18 år. Den
som säljer tobaksvarorna eller e-cigaretterna ansvarar för att kontrollera åldern om det är
osäkert om köparen har fyllt 18 år. Egenkontrollen innebär att du som bedriver försäljning av
tobaksvaror och e-cigaretter har egen tillsyn över att ålderskontroll sker i din verksamhet, och
att du eller din personal inte säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte har fyllt 18
år.
En del av egenkontrollen är att du ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka
rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Programmet är
tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska
kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt
dokument i den kommunala tillsynen samt vid kommunens prövning av tillstånd vid
tobaksförsäljning.
Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är
•
•

aktuellt
förankrat hos personalen.
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Märkning och produktpresentation
Rutinerna i ett egenkontrollprogram ska bland annat beskriva hur du som näringsidkare
säkerställer att ni följer kraven på att endast sälja tobaksvaror och e-cigaretter som är rätt
märkta samt följer kraven på informationsblad och innehållsförteckning. Kraven på märkning,
produktpresentation och innehållsdeklaration finns i lagen om tobak och liknande produkter.

Hälsovarningar på förpackningar till elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
På förpackningar till e-cigaretter ska det finnas hälsovarningar. Det betyder att förpackningarna ska ha
texter som informerar om hälsoriskerna med att använda e-cigaretter. Det ska stå så här på
förpackningarna: ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne”.
Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att märkningen på produkten är rätt och för att en
felmärkt vara eller produkt märks om på rätt sätt. Du som säljer tobaksvaror och e-cigaretter ansvarar
för att du inte säljer felmärkta varor eller produkter till konsumenter.
Har ni någon rutin för att säkerställa och kontrollera att tobaksvarorna som tillhandahålls är korrekt
märkta och att ni inte säljer felmärkta varor eller produkter till konsumenter?
I så fall, vilken?
Ge ditt svar nedan.
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Ålderskontroll och synbar skylt
Vad säger reglerna om ålderskontroll?
Det är inte tillåtet att sälja eller lämna ut tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte har
fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut varan eller produkten som ska försäkra sig om att åldern
är uppnådd. Det kan också finnas anledning att anta att varan eller produkten kommer att
lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, och då får den inte lämnas ut enligt lagen om
tobak och liknande produkter.

Varför finns reglerna om ålderskontroll?
E-cigaretter innehåller samma beroendekomponent som tobaksvaror, dvs. nikotin. Dessutom
är e-cigaretter i stor utsträckning utformade för att efterlikna tobakscigaretter. De är också
utformade på ett sådant sätt att användningen påminner om tobaksrökning. Lagstiftaren har
därför valt att även e-cigaretter ska omfattas av åldersgränsen och ålderskontrollen.
Har ni någon rutin för ålderskontroll.
I så fall, vilken?
Ge ditt svar nedan.
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Har ni någon rutin för att följa upp hur personalen hanterar kravet på ålderskontroll? I så fall, vilken?
Ge ditt svar nedan.

Riskbedömning och särskilt stöd
Finns det situationer då det är problematiskt att följa bestämmelserna om åldersgränsen?
Ge ditt svar nedan.

På vilket sätt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om köparen
inte kan visa eller inte vill lämna legitimation?
Ge ditt svar nedan.

Vad säger reglerna om kravet på en klart synbar skylt?
På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig skylt med information om att det är
förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror och e-cigaretter till den som inte har fyllt 18 år.
Skylten ska normalt placeras i anslutning till kassan och vara klart synbar, vilket till exempel
innebär att den inte får vara dold bakom någonting.
Har ni en skylt enligt skylt enligt ovanstående krav och var denna är placerade på försäljningsstället?
Ge ditt svar nedan.
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Rapportering av tobaksvaror och anmälan av nya tobaksvaror och
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Vad säger reglerna om rapportering och anmälan av tobaksvaror, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare?

Rapportering av ingredienser i tobaksvaror
Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om
ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror.
Tobaksvaror som inte rapporterats till Folkhälsomyndigheten får inte tillhandahållas
konsumenter på marknaden.

Anmälan av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska anmäla
alla sådana produkter som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden
till Folkhälsomyndigheten.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte har anmälts till
Folkhälsomyndigheten får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Hur säkerställer att du och din personal inte säljer varor och produkter som inte är rapporterade eller
anmälda till Folkhälsomyndigheten? Har ni t.ex. en rutin för att gå igenom den lista med varor och
produkter som Folkhälsomyndigheten har en skyldighet att offentliggöra på sin webbplats? Hur ofta går
ni i så fall igenom listan?
Ge ditt svar nedan.

5
Postadress: Lilla Edets Kommun, 463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 | Tel: 0520-65 95 00 | E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se

Stöd och utbildning av personal
En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge
personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lag
och anslutande föreskrifter.
På vilket sätt informeras eller utbildas personalen?
Ge ditt svar nedan.
Personalmöte.
Informationsblad.
Intern utbildning.
Extern utbildning.
Annat:

Hur ofta informeras eller utbildas personalen?
Ge ditt svar nedan.
Vid nyanställning.
Minst en gång per år.
Vi använder en tabell för att notera tidpunkterna för information och utbildning till personalen (se bilaga 2).
Annat:

Det finns inget ålderskrav i tobakslagen för den som säljer tobak. Däremot måste den som säljer tobak vara införstådd med
lagen och ha en reell 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?
Ge ditt svar nedan.
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När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edet kommuns verksamhetssystem.
Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter

Underskrift
Ort och datum

Underskrift (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till:
Socialförvaltningen
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet
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