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ANMÄLAN om försäljning av folköl  
och e-cigaretter/påfyllningsbehållare 
samt tobaksfria nikotinprodukter
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Anmälan avser

 Försäljning av folköl

 Försäljning av e-cigaretter / påfyllningsbehållare

 Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Startdatum

 Ny anläggning

 Ägarbyte eller ändring av befintlig verksamhet

Information om företagen
Namn Organisations-/Personnummer

Faktureringsadress Fakturareferens

Postnummer Ort

Kontaktperson E-post

Information om lokal / plats / utrymme
Anläggningens namn Telefonnummer

Besöksadress

Postnummer Ort

Fastighet Fastighetsägare

Adress fastighetsägare

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

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Underskrift
Datum Ort

Namnteckning Namnförtydligande

https://www.eskilstuna.se/GDPR
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Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Anmälan 

5 kap. 15 § 
En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva 
detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försälj-
ningen till den kommun där försäljningen ska ske. 

Egenkontroll och uppgiftslämnande 

5 kap. 17 § 
Den som bedriver försäljning enligt 15 § ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i 
övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten 
lämpligt egenkontrollprogram. 

Till anmälan om försäljning enligt 15 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som 
behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan  
dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten. 

Alkohollag (2010:1622) 
Detaljhandel med folköl 

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 
som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livs-
medelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)  
nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och som är avsedda för stadigvarande  
försäljning av livsmedel och där det också säljs mat. 

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detalj-
handelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där  
försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försälj  - 
ningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. 
För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. 
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