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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.  
Företag 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Kontaktperson 
Namn 

Telefon E-post

Fakturamottagare 
Namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer 

Försäljningsställe (om annan än ovanstående) 
Namn 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Tidsperiod för försäljningen 

 Tills vidare  Tidsbegränsad, fr.o.m. datum – t.o.m. datum: 

Distansförsäljning 

 Nej  Ja, webbsida: 

Bilaga 

 Kopia av egenkontrollprogram

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
Enligt lagen om tobak och liknande produkter måste du göra en anmälan till kommunen innan 
du börjar sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i din verksamhet. Försäljning får 
inte ske till den som inte fyllt 18 år.  

Avgift 
Vi tar ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet. Avgiften tas ut enligt taxan för 
tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter. Taxan är antagen av kom-
munfullmäktige. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftertobak eller 
www.vimmerby.se/avgiftertobak.  

mailto:miljo.bygg@hultsfred.se
http://www.hultsfred.se/avgiftertobak
http://www.vimmerby.se/avgiftertobak
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Egenkontrollprogram 
Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka 
rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du 
har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så 
ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försälj-
ningsstället.  

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt utföra tillsyn 
av din verksamhet. 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning. 

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras. 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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