Ankomststämpel

Anmälan om försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
enligt 20 § Lagen (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Försäljningsställe

Namn (på butiken, kiosk ets.)
Anmälan avser
Elektroniska cigaretter
Anläggningens varaktighet:
Ägarbyte (ange tidigare namn)
Tillsvidare, startdatum

Påfyllningsbehållare
_____________________________
Tillfällig, fr.o.m. – t. o.m.

Adress

Postnummer/Ort

Fastighetsbeteckning

Telefon/Mobiltelefon

Fax/E-post

Kontaktperson/Platsansvarig

handelsbolag etc.)

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer/Ort

Mobiltelefon/Telefon

Kontaktperson

E-post

Innehavare/ägare/firma
Namn

/

enskild firma, aktiebolag,

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn

Postadress

Postnummer/Ort

Ev.referensnummer
Telefon/E-post

Egenkontrollprogram

Jag bifogar härmed mitt egenkontrollprogram (kryssa)
Ja

Jag vill bli kontaktad

Personuppgiftslagen (1998:204, PuL)

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 ändamål att kontrollmyndighet skall fullgöra sitt
tillsynsansvar.

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/

Underskrift

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga samt att jag tagit del av ovanstående information.
Ort och datum
Namnteckning behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Anmälan insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00, exp@ystadosterlenmiljo.se

Upplysningar

Ägarskifte skall anmälas till Ystad- Österlenregionens miljöförbund.
Avgift för handläggning av anmälan om försäljning av e-cigaretter ingår i Direktionens för Ystad- Österlenregionens
Miljöförbund fastställd taxa, som f.n. är 2 030 kr och motsvarar 2 timmars handläggningstid. Avgiften för anmälan skall
erläggas även om anmälan avslås.
Årlig kontrollavgift faktureras ut med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften faktureras därefter med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Beslut om årlig kontrollavgift fattas
separat.

Regler för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Anmälningsplikt
En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller
påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske (20 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter). Anmälningsplikt omfattar både permanent och
tillfällig försäljning. Om verksamheten byter ägare ska ägarbytet anmälas.
Anmälan
Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Glöm inte att bifoga en kopia av ert egenkontrollprogram.
Försäljningsregler
E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte
har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon
som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut.
På varje försäljningsställe för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.
E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på
innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och
hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter. Det är den som säljer varorna som
ansvarar för märkningen och informationsbladet är korrekta.
E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 juli 2017, och som inte
uppfyller lagens krav, får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden efter ikraftträdandet,
dock längst till och med den 1 januari 2018 (Övergångsbestämmelse punkt 2 lag [2017:425] om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare).
Egenkontroll
Den som bedriver försäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av ecigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan om försäljning ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för
kontrollmyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kontrollmyndigheten utan dröjsmål. (23 § lag
[2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).
Tillsynen
Ystad- Österlenregionens Miljöförbund för ett register över samtliga handlare och utöver tillsyn över verksamheten.
Kontrollmyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller
en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite
(31 och 34 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Ett vite är ett belopp med pengar
som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet.
Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning
till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning
(32 § lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).
Ytterligare information
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er för ytterligare information. På Folkhälsomyndighetens hemsida,
https://www.folkhalsomyndigheten.se hittar Du information om handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

