
Anmälan om försäljning av
 e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Företag
Namn Organisationsnummer

Adress Postnummer och ort

Telefonnummer E-post

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post? 
     Ja                                   Nej

Kontaktperson
Namn

Telefonnummer E-post

Fakturamottagare (om annan än ovan)
Namn/företagsnamn Personnummer/organisationsnummer

Adress Referensnummer

Försäljningsställe
Namn

Adress Postnummer och ort

Telefonnummer E-post

Anmälan avser

Anmälan - försäljning påbörjas: ______________________ Avanmälan - försäljningen upphör: ______________________

Distansförsäljning

Nej Ja, webbsida: _____________________________________

Uppdaterad 18 aug 2022 

Sida 1 (2)

Postadress 
Leksands Kommun
Miljöenheten
793 80 Leksand 

Org.nr
212000-2163 

Hemsida/E-post: 
www.leksand.se 
kommun@leksand.se

Besöksadress
Torget 5
Leksand



Bilaga

Kopia av egenkontrollprogram

Underskrift
Datum

Namnteckning Namnförtydligande

Information
Enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till 
kommunen innan du börjar sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare i din verksamhet

Avgift
Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet.

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.
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina
uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för administration, intern
uppföljning, kontroll, och ev. fakturering. Personuppgifter kring anmälan bevaras, personuppgifter i tillsynsrapporter
gallras efter 5 år. Dina uppgifter kan delas med ekonomienheten för fakturering samt med Polismyndigheten,
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skatteverket samt Tullverket enligt lag. Uppgifter om dig kan även härstamma
ifrån dessa myndigheter samt kommunens fastighetsregister. Dina uppgifter kan delas med personuppgiftsbiträden vid
teknisk behandling.
Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera
eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör 
genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se) eller läs mer på hemsidan http://
www.leksand.se/Tillganglighet/personuppgifter/.

Postadress 
Leksands Kommun
Miljöenheten
793 80 Leksand 

Org.nr
212000-2163 

Hemsida/E-post: 
www.leksand.se 
kommun@leksand.se

Besöksadress
Torget 5
Leksand

http://www.morakommun.se/personuppgifter
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