Anmälan om tobaksförsäljning
enligt tobakslagen (1993:581)

Anmälan avser





Detaljhandel

Serveringsrörelse





Kiosk/gatukök

Annan verksamhet

Innehavare
Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn, Juridisk person: firmanamn)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

Ort

Försäljningsställe
Namn

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Ort

Mobiltelefon

E-post



Permanent verksamhet

 Tillfällig verksamhet under perioden

Föreståndare/ansvarig
Namn

Faktureringsadress
Namn

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Ort

Mobiltelefon

Underskrift: Behörig firmatecknare
Ort och datum

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

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 register med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt
tillsynsansvar.

Tillsammans med anmälan ska bifogas egenkontrollprogram
Anmälan och kopia på egenkontrollprogram inskickas till:
Värmdö Kommun, Utvecklingsavdelningen, 134 81 Gustavsberg

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 - Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg - Bankgiro 5108-2972
Växel 08-570 470 00 - Fax 08-570 476 14 - E-post: atl@varmdo.se - www.varmdo.se - orgnr 212000-0035
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Anmälan om tobaksförsäljning
enligt tobakslagen (1993:581)

Tillämpligt lagrum
12 c § tobakslagen
En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält
försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett
för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter
som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.
Anmälan skall göras utan undantag. Det saknar betydelse om näringsverksamheten är permanent (det vill
säga sker vid fast näringsställe som till exempel i butik, kiosk eller restaurang) eller om den är tillfällig (till
exempel vissa evenemang i en ideell förening).


Åldersgräns
Tobaksvaror får inte säljas till den som är under 18 år. Näringsidkaren måste också försäkra sig om
att tobaken inte är avsedd att lämnas till någon underårig. I försäljningslokalen skall finnas tydlig
och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den
som inte fyllt 18 år.



Egentillsyn
Näringsidkaren skall utöva s.k. egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall
näringsidkaren utarbeta ett program eller handlingsplan, se Folkhälsoinstitutets information om
egentillsynsprogram.

Kopia på egenkontrollprogram ska bifogas anmälan.

För sitt tillsynsarbete har kommunen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift.
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