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Anmälan om försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter 5 kap. 15 §
Anmälan avser ägarbyte
Datum då försäljningen ska starta
Datum då försäljningen av tobaksvaror har upphört

Försäljningsställe

Försäljningsställets namn
Försäljningsställets öppettider
Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.) och omfattning (antal anställda etc.)
Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon

Kontaktperson

Ägare och faktureringsadress
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)
Organisationsnummer/personnummer

Ansvarig för verksamheten

Gatuadress

Telefon

Postnummer och postort

E-post

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Behandling av personuppgifter
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med
EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar
personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
Underskrift
Ort och datum
Underskrift (behörig firmatecknare)
Namnförtydligande
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Viktigt att veta om anmälan
Innan försäljningen startar skall du anmäla detta till kommunen. Skicka din anmälan till
Verksamheten för miljö och bygg, 262 80 Ängelholm. Om något som du har anmält
förändras ska du även anmäla detta till kommunen, utan dröjsmål.
Om du medvetet eller av oaktsamhet har e-cigaretter eller 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 som beskriver de rutiner och arbetssätt
ditt försäljningsställe har för att följa lagstiftningen. Förslag på ett sådant finns på kommunens
hemsida. Du kan också kontakta en handläggare på kommunen vid frågor.

Avgift
Enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap 2 § får en kommun ta ut
avgift för tillsyn.
För anmälan, handläggning och granskning av egenkontrollprogram, tar Miljö- och
tillståndsnämnden ut en avgift motsvarande två timmars tillsyn. Detta enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige. För 2019 är avgiften 984 kronor per timme.
Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksvaror och ecigaretter inom kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn inom länet. Folkhälsomyndigheten
ansvarar för den centrala tillsynen.
Mer information
För mer information om lagar och regler, se kommunens eller länsstyrelsens webbplats samt
följande webbplatser: Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se, Konsumentverket
www.konsumentverket.se, Tullverket www.tullverket.se, Skatteverket www.skatteverket.se och
Polisen www.polisen.se.
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