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Datum då anmälan ska börja gälla  

Försäljningsställe  
Fastighetsbeteckning  

Namn Organisations-/personnummer 

Gatuadress Postnummer och postort 

Kontaktperson 

Telefon E-post 

Ägare och faktureringsadress  
Firmanamn  

Organisationsnummer/personnummer Ansvarig för verksamheten 

Faktureringsadress Postnummer och postort 

Telefon E-post 

  

Kopia av egenkontrollprogram skall bifogas. 

 

Hantering av personuppgifter  

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen 

av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter 

i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna 

fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. 

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer 

information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt 

Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se. 
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Avgift 

För handläggning av anmälan tas en fast avgift ut, för närvarande 1990 kr i 

enlighet med beslut i Kommunfullmäktige. 

 

Underskrift 
 

 

 

   

Datum  Underskrift  

 

Viktigt att veta om anmälan 

Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja e-cigaretter med påfyllningsbehållare. Skicka din 

anmälan om försäljning till den kommun där försäljningen ska ske. Om något som du har anmält 

förändras ska du anmäla även det till kommunen utan dröjsmål. 

Om du medvetet eller av oaktsamhet har e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillgängliga för försäljning 

till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd för olovlig försäljning, dvs. böter eller 

fängelse i högst sex månader.  

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet skall vara anpassat till 

den aktuella verksamheten som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa 

tobakslagens regler.  

 

Värt att veta vid tobaksförsäljning till konsumenter   
 Du ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare oavsett var försäljningen sker. 

Till exempel ska även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller Internet anmälas. 

 Du ska informera din personal om reglerna för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år.  

 Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.  

 Du eller någon i personalen får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare om ni misstänker att 

kunden kommer att lämna produkten till någon som är under 18 år (langning). 

 Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. 

 Nikotinskatt ska vara betald för varor som du säljer. Kontakta Skatteverket om du har frågor om 

nikotinskatt. 

 Du får inte ha e-cigaretter och påfyllningsbehållare till försäljning som är omärkta eller felaktigt 

märkta. Varningstexter ska vara på svenska. 

 Du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller 

uppmanar någon att använda nikotin.  

Information om reglerna i Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) finns på 

Folkhälsomyndighetens hemsida.  


