
          

      Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter  
  

Anmälan avser         

     
Anmälan - Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter               

Datum då försäljningen startar  

                  
                              Avanmälan - Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter   

Datum då försäljningen slutar  

  
      Företag/Verksamhetens innehavare  

Firmanamn (Bolagsverkets registreringsbevis eller F-skattsedel)  Organisationsnummer  

Adress  Postnummer och ort  

Telefon  E-post  

Kontakt, namn  Fakturareferens  

Kontakt, telefon  Kontakt e-post  

     
Försäljningsställe    

Försäljningsställets namn (till exempel butikens namn)  Fastighetsbeteckning   

Besöksadress  Postnummer  Ort  

Kontaktperson  Telefon   

E-post    

      
Distansförsäljning        

   
Nej                                            Ja, webbsida:  

  
  

Bilaga        

Kopia av egenkontrollprogram       

 

 

 

  
         



Öppettider och inriktning    
Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.)  

Öppettider  

   
Övrig information    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Information 

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag i kraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt 
tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus och olika varumärken så som Lyft, Velo och Volt m.fl.  

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-
cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.  

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till 
kommunen och bifoga en kopia på egenkontrollprogram.  

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 ska även ha en kopia av 
egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt.  

  
Avgift  
Du betalar en årlig tillsynsavgift till kommunen. Kommunen kommer att ta ut en tillsynsavgift från dig om du säljer 
tobaksfria nikotinprodukter. Hur stor avgiften blir kommer att bestämmas av kommunfullmäktige. 
  
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska skickas till Lerums kommun via mejl eller post.  
Epost: kommun@lerum.se 
Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum 
 

Så behandlas dina personuppgifter   
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter personuppgiftslagen 
(PUL). Lerums kommun behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Vi kommer att spara 
och databehandla personuppgifter så som personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress, fastighetsbeteckning. Lerums kommun 
har lagligt stöd för att behandla personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
myndighetsutövning. Mer information om hur Lerums kommun behandlar personuppgifter hittar du på www.lerum.se. Om du har skyddade 
personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med Lerums kommun på tfn 0302-52 10 00.   

  
  
Underskrift  

Ort och datum  
  

  

 

Underskrift  Namnförtydligande  
  

  

  

mailto:kommun@lerum.se

	Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
	Anmälan avser 
	Företag/Verksamhetens innehavare 
	Försäljningsställe 
	Distansförsäljning 
	Bilaga 
	Öppettider och inriktning 
	Information 


	Datum då försäljningen startar: 
	Datum då försäljningen slutar: 
	Firmanamn Bolagsverkets registreringsbevis eller Fskattsedel: 
	Organisationsnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Kontakt namn: 
	Fakturareferens: 
	Kontakt telefon: 
	Kontakt epost: 
	Försäljningsställets namn till exempel butikens namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Besöksadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Kontaktperson: 
	Telefon_2: 
	Epost_2: 
	Kopia av egenkontrollprogram: 
	Verksamhetens inriktning tobaksaffär livsmedelsbutik kiosk etc: 
	Öppettider: 
	Övrig information: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Distansförsäljning: Off
	Bilaga: Off
	Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter: Off
	Ja webbsida: 


