Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Enligt 5 kap 15 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Uppgifter om sökande
Bolagets namn

Organisationsnummer

Bolagets adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Befattning kontaktperson

Anmälan avser försäljning av
Elektroniska cigaretter*

Påfyllningsbehållare**

Uppgifter om försäljningsställe eller fast driftsställe
Försäljnings- eller driftställets namn

Fastighetsbeteckning för försäljnings- eller driftstället

Försäljnings- eller driftställets adress

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post

Internetförsäljning - ange webbsida varifrån försäljning sker:

Uppgifter om lagerlokal
Adress lagerlokal (1)

Postnummer och postort

Adress lagerlokal (2)

Postnummer och postort

Egenkontrollprogram
Kopia på egenkontrollprogram bifogas

VAR GOD VÄND >>

* Med elektronisk cigarett avses produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank.
** Med påfyllningsbehållare avses behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för
att fylla på en elektronisk cigarett.
________________________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Postadress
Telefon
E-post
Org. nr
Dalavägen 12
683 80 HAGFORS
0563-185 00 vxl
miljo.bygg@hagfors.se
212000-1884

Övriga upplysningar

Avgift
Avgiften för anmälan om försäljningstillstånd för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska
betalas i samband med att anmälan lämnas in.
För gällande anmälningsavgift se Ansöknings- och prövningsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och spellag som finns på Hagfors
kommuns hemsida (ARBETE OCH NÄRINGSLIV > Serveringstillstånd), eller kontakta miljö- och
byggavdelningen.
Anmälningsavgiften betalas in på:
Bankgiro: 108 3179. Ange följande referenskod: 4 32587 24
Vid betalning via bankgiro ska kvitto bifogas till ansökningsblanketten. På kvittot ska det framgå sökande
företag, organisationsnummer och beloppet.

Sökandes underskrift (behörig firmatecknare)
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Skriv ut ifylld ansökan, skriv under den och skicka till:
Hagfors Kommun
Miljö- & byggavdelningen
683 80 Hagfors
E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

________________________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Postadress
Telefon
E-post
Org. nr
Dalavägen 12
683 80 HAGFORS
0563-185 00 vxl
miljo.bygg@hagfors.se
212000-1884

