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Anmälan om försäljning av tobaksvaror
enligt 12 c § tobakslagen
Innehavare/firma*

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Försäljningsställe
Namn (butik, kiosk, matvaruaffär, matservering etc)

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Telefax

Underskrift
Underskrift av anmälaren

Namnförtydligande

Anmälningsdatum

Tobakslagen (1993:581)
12 §

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har
fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått
nämnda ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon
som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.
På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall 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.
Lag (2005:369).

12 c §

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter skall anmäla
försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när
försäljningen påbörjas.
Näringsidkaren skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det
finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Lag (2005:369).

2009-03-24

19 b §

En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369).

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, [Klicka här och skriv nämnd], 613 81 Oxelösund. Vill Du begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-381 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324

