
 

Anmälan om försäljning av elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare 
Enligt 20 § lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare Sida 1 av 2 

 

Tingsryds kommun Tel: 0477-441 00 vx Hemsida: www.tingsryd.se 
Box 88 E-post: mbf@tingsryd.se Bankgiro: 982-4251 
362 22 Tingsryd   

 
Org. nr: 212 000-0621 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en handläggningsavgift på 1 timme för registreringen, 
1062 kr (2019). 

Sökande 

Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn 

      
Gatuadress Postnummer och postort 

            
Organisationsnummer/personnummer Telefonnummer E-post 

                  
Kontaktperson 

      

Försäljningsställe 
Namn på försäljningsställe 

      
Gatuadress Postnummer och postort Fastighetsbeteckning 

                  
Kontaktperson Telefonnummer 

            
Vid internetförsäljning uppge webbadressen 

      

Säte (om försäljningsställe saknas) 
(se baksida för information) 

Gatuadress Postnummer och postort 

            

Faktureringsuppgifter 
Gatuadress Postnummer och postort 

            
Referensnummer Telefonnummer 

            

Typ av anmälan 

 Tills vidare  Viss tid 
Datum fr.o.m. Datum t.o.m. 
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Egenkontrollprogram bifogas anmälan  
När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare till Tingsryds 
kommun ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.  

Du som tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin till 
konsumenter ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är 
anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, 
som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva 
försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning. Ett 
egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt 
underlag för Tingsryds kommun vid en tillsynskontakt. 

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 

 

Namnförtydligande   

      
Ansökningsdatum   

      

 

Anmälan skickas tillsammans med bilagor till: 
Tingsryds kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 88 
362 22 Tingsryd 
eller till e-post: mbf@tingsryd.se 

Information om vilka regler som gäller för anmälan 

Var du hittar reglerna 
Reglerna om anmälan och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
5 kap. 15 § handlar om anmälan,5 kap. 17 § handlar om egenkontrollprogram och 8 kap. 2 § 
handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn. 
 
Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och byggnadsnämnden 
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. 
Så hanterar Tingsryds kommun personuppgifter: https://tingsryd.se/personuppgifter 
 

 

https://tingsryd.se/personuppgifter
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