
ANMÄLAN om försäljning av 

ontoret
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

TOBAKSVAROR enl. 12 c § tobakslagen 

E-CIGARETTER och påfyllnadsbehållare enl. 20 §
lag om e-cigarett och påfyllnadsbehållare

FOLKÖL enl. 5 kap 5 § alkohollagen 

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet 

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se 
Turebergs torg Sollentuna 

Uppgifter om anmälan 

Anmälan avser 

 Tobaksförsäljning  Elektroniska cigaretter  Påfyllnadsbehållare  Folkölsförsäljning 
      (detaljhandel) 

Försäljningsställe Kontaktperson på försäljningsstället 

Adress 

Postnummer Postort 

Telefon Fax E-post

Uppgifter om näringsidkaren (bolag, ägare) 

Namn Organisations-/personnummer 

Adress Kontaktperson hos ägaren 

Postnummer Postort 

Telefon Fax E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Namn Kontaktperson fakturering 

Adress 

Postnummer Postort 

Tillsynsavgift 

Sollentuna kommun tar årligen ut en avgift för tobaks- och folkölstillsyn. 

Hantering av lämnade uppgifter 

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) får register upprättas om det är nödvändigt för att 

arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Vi kommer att behandla dina 

uppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i PuL. Registrering av uppgifter kommer att ske vid 

Sollentuna kommuns avdelning för miljö- och hälsoskydd.  
Uppgift om tobaks-/folkölsförsäljning får offentliggöras på Internet 

 Ja  Nej 

Underskrift 

Datum Behörig firmatecknares underskrift Namnförtydligande 

Mer information finns på baksidan 



 

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet 

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se 
Turebergs torg Sollentuna    

 

TOBAK 
Vid försäljning av tobak gäller bestämmelserna i tobakslagen. 

Följande är viktiga att känna till: 

 Tobak får endast säljas till den som fyllt 18 år 

(Tobakslagen 12 §) 

 Tobak får inte säljas till den som kan antas lämna ut 

tobaken till underårig (Tobakslagen 12 §) 

 Tobaksvaror ska vara märkta med varningstext och 

innehållsdeklaration och säljas i originalförpackning 

(Tobakslagen 9 §) 

Tobaksvaror är alla varor som är helt eller delvis tillverkade 

av tobak. Det vill säga cigaretter, cigarrer, cigariller, (vatten) 

piptobak, rulltobak, råtobak, snus eller portionstobak. 

Den som säljer tobak är vid tveksamma fall skyldig att 

kontrollera kundens ålder. Säljaren är skyldig att känna till 

reglerna i tobakslagen och ansvarar för att de följs. Om 

säljaren bryter mot tobakslagen kan han eller hon dömas till 

böter eller fängelse i högst sex månader. (Tobakslagen 27 §) 

Kommunen kan ingripa mot dig som butiksinnehavare om du 

inte följer tobakslagen. Genom ett föreläggande kan 

kommunen ålägga dig att vidta vissa åtgärder för att minska 

riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas. Ett 

sådant föreläggande kan kombineras med vite. (Tobakslagen 

20 §) 

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av 

bestämmelserna i tobakslagen får kommunen förbjuda en 

näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning 

till konsumenter att fortsätta försäljningen, eller om förbud får 

anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. 

(Tobakslagen 20 a §) 

På varje försäljningsställe för tobaksvaror ska det finnas en 

tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet 

mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har 

fyllt 18 år. (Tobakslagen 12 §) 

Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas 

i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 

cigaretter. (Tobakslagen 12 b §) 

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för 

försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den 

kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras innan 

försäljningen påbörjas. (Tobakslagen 12 c §) 

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 

försäljningen och ansvara för att det finns ett för 

verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

Egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen. 

(Tobakslagen 12 § c) 

Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är som 

huvudregel förbjuden. Detta gäller dock inte 

1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är 

tillämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar 

på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, 

2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla 

tobaksvaror för försäljning, eller 

3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen 

som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till 

bruk av tobak 

Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 skall i  

den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är  

synliga från utsidan av försäljningsstället. (Tobakslagen  

14 §) 

 
 
 

E-CIGARETTER OCH 
PÅFYLLNADSBEHÅLLARE 
Vid försäljning gäller lag (2017:425) om e-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare. Följande är viktigt att känna till: 

 E-cigaretter får bara säljas till vuxna över 18 år 

(17§) Du som säljare är ansvarig att kontrollera att 

köparen fyllt 18 år 

 E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får inte säljas 

till den som kan tänkas lämna vidare till någon som 

är under 18 år 

 Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla 

ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration 

(10§). Saknas detta får produkten inte säljas. 

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste 

anmäla det till kommunen. Du ska ha ett 

egenkontrollprogram (23§) som bl. a. beskriver hur din 

verksamhet ser till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet 

ska skickas in till kommunen när du gör din anmälan. 

På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klar 

skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut 

dessa produkter till den som inte fyllt 18 år (17§). 

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare som säljs till 

konsumenter ska tillhandahållas på ett sätt att det går att 

kontrollera mottagarens ålder. Det gäller även när 

försäljningen sker genom automat, via distansförsäljning eller 

liknande (§18). 

Kommunen kan ingripa mot dig som butiksinnehavare om du 

inte följer lagen. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser 

av bestämmelserna får kommunen förbjuda en näringsidkare 

att fortsätta försäljningen eller meddela varning. 

FOLKÖL 
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla 

verksamheten till den kommun där försäljningen sker. 

Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. (5 kap 

5 § 3 st. alkohollagen) Den som tar befattning med försäljning 

av folköl ska se till att ordning och nykterhet råder på 

försäljningsstället. (3 kap 5 § 2 st. alkohollagen) 

Folköl får inte säljas: 
 Till den som inte har fyllt 18 år. (3 kap 7 § 

alkohollagen) 

 Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller 

andra berusningsmedel. (3 kap 8 § 1 st. 

alkohollagen) 

 Till den som kan antas lämna den vidare till 

underårig. (3 kap 8 § 2 st. alkohollagen) 

Det är viktigt att känna till att kassören/kassörskan vid 

tveksamma fall är skyldig att kontrollera kundens ålder, känna 

till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvara för att 

de efterföljs. Skulle kassören/kassörskan bryta mot 

Alkohollagen kan han/hon dömas till böter eller fängelse i 

högst sex månader. (11 kap 9 alkohollagen) 

Egenkontroll 
Varje rörelse som säljer folköl är skyldiga att utöva särskild 

kontroll över ölförsäljningen. För detta ändamål ska 

näringsidkaren ta fram ett egenkontrollprogram (5 kap 5 § 4 

st. alkohollagen). Programmet ska bl.a. beskriva vilka rutiner 

som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera 

antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. 

Folkölsansvariga bör utses vid varje ölförsäljningsställe, och 

noteras i egenkontrollprogrammet. 

Försäljningsförbud 
Rätten att sälja folköl kan vid överträdelse av alkohollagen 

dras in i sex (6) månader och vid upprepad eller allvarlig 

försummelse utökas till tolv (12) månader. Socialnämnden 

fattar dessa beslut. (9 kap 19 § alkohollagen) 
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HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL- KONTROLL 

Enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel får näringsidkare, efter anmälan till 

Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa receptfria 

läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. 

Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera att regelverket 

följs och Läkemedelsverket har fått det övergripande 

tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska 

rapportera funna brister till Läkemedelsverket som då kan 

vidta åtgärder.  

Innan verksamhetsutövaren påbörjar detaljhandel med vissa 

receptfria läkemedel eller nikotinläkemedel måste denne 

anmäla verksamheten till Läkemedelsverket. (9§) 

Vid försäljning av receptfria läkemedel gäller 18-årsgräns, 

detta ska tydligt framgå med hjälp av åldersdekaler. (12§) 

Läkemedel ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av 

personal åtskilda från produkter som inte är läkemedel. (16§) 

Konsumenten ska informeras om var man kan få farmaceutisk 

rådgivning. (15§)  

Den som säljer receptfria läkemedel ska utöva särskild 

egenkontroll över detaljhandeln och hantering i övrigt av 

läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten 

lämpligt egenkontrollprogram. Avsikten med 

egenkontrollprogrammet är att ge verksamhetsinnehavaren 

hjälp med att på ett strukturerat sätt säkra kvaliteten 

beträffande försäljningen och hanteringen av läkemedel. 
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