
Anmälan om försäljning av folköl, tobak och
e-cigaretter/påfyllningsbehållare

Postadress 
Miljökontoret 
631 86  
ESKILSTUNA

Besöksadress  
Alva Myrdalsgata 3 D  
Eskilstuna

Telefon 
016-710 10 00

Information om företagen

Namn Organisations-/personnummer

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson E-post

Information om lokal/plats/utrymme

Anläggningens namn Telefonnummer

Besöksadress

Postnummer Ort

Fastighet Fastighetsägare

Adress fastighetsägare

Miljökontoret 

Fax 
016-14 26 84

Anmälan anser försäljning av folköl   tobak

Startdatum

Anmälan avser Ny anläggning Ägarbyte eller ändring av 
befintlig verksamhet          

e-cigaretter/påfyllningsbehållare

Kom ihåg att bifoga en kopia på ditt egenkontrollprogram när du anmäler din försäljning!



Postadress 
Miljökontoret 
631 86  
ESKILSTUNA

Besöksadress  
Alva Myrdalsgata 3 D  
Eskilstuna
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016-710 10 00
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016-14 26 84

Tobakslag (1993:581)
12 c §

En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först 
ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. 

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns 
för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter 
som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
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 §
Till anmälan enligt 20 § ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som 
behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Alkohollag (2010:1622)
5 kap. 5 §

Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor 
att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7§ 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. som är avsedda för stadgivande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med 
myndighetsutövning skall kunna utföras.  Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet att 
kommunen skall kunna fullgöra sitt ansvar.

Namnteckning
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