
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare 
enligt 20 och 21 §§ (SFS 2017:425) 

Utdrag ur lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare (SFS 2017:425)  

20 § 
En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske. 

23 § 
Den som bedriver försäljning enligt 20 § eller gränsöverskridande distansförsäljning enligt 21 § ska utöva 
särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

Till anmälan respektive registreringen enligt 20 och 21 §§ ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet 
och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna 
ändras ska det anmälas till kommunen och Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål. 

46 § 
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska 
cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt 20 §. 

I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med 
bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) 

Företagets namn 

Adress 

Postnummer och ort Telefon 

Organisationsnummer Kontaktperson 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Adress 

Postnummer och ort 

Verksamhet 

Bensinstation 
Cafeteria  Livsmedelsbutik 

Konfektyrkiosk
Annat___________________________________ 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa 

Skicka anmälan till: 
Tingsryds Kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd Alternativt 
mbf@tingsryd.se 

Över disk Från automat 
Försäljningssätt 

Tingsryds kommun besöksadress  telefon  fax  e-post/hemsida
Box 88   Torggatan 12  0477-441 00 0477 441 77 mbf@tingsryd.se
362 22 Tingsryd  Tingsryd       www.tingsryd.se 
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