
 

 

Anmälan - försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
enligt lag (2018:2088)  om tobak och liknande produkter 

Kopia på egenkontrollprogram ska lämnas till kommunen tillsammans med 
anmälan 

 
Nyanmälan – försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Avanmälan – försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upphöra.  

Datum då försäljningen av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ska starta 

Datum då försäljning av elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare ska upphöra 

 

Försäljningsställe 

Försäljningsställets namn 

Försäljningsställets öppettider 

Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.)  

Gatuadress Postnummer och postort 

Telefon Kontaktperson 

E-post  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS INTERNETADRESS   TELEFON E-POST  
Box 212 
566 24 Habo 

Jönköpingsvägen 19 www.habokommun.se        036-442 80 00 socialforvaltningen 
@habokommun.se 

 

http://www.habokommun.se/


 

 

Ägare och faktureringsadress 
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) 

Organisationsnummer/personnummer Ansvarig för verksamheten 

Gatuadress Telefon 

Postnummer och postort E-post 

Faktureringsadress Postnummer och postort 

 
Underskrift 
Ort och datum 

Underskrift (behörig firmatecknare) 

Namnförtydligande 

 

Viktiga att veta 
Lagen avser med elektronisk cigarett en 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 och med påfyllningsbehållare en behållare som innehåller vätska som innehåller 
nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.  
Försäljning får enbart ske till den som fyllt 18 år. Skyltning kring 18-årsgräns ska vara tydlig.  
Den som bedriver försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska se till att det finns 
ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan. 
Anmälan och egenkontrollprogram ska lämnas till kommunen innan försäljning får påbörjas. 
 
Avgift 
Kommunen kan ta ut en årlig avgift för tillsynen av försäljningen av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
Dataskyddsförordningen  
När du skickar in din anmälan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Habo kommun behandlar dina personuppgifter på Hantering 
av personuppgifter | Habo kommun 

 
Anmälan skickas till: 
Habo Kommun 
Alkohol- och tobakshandläggare 
Box 212 
566 24 Habo 

https://habokommun.se/Kommun--politik/hantering-av-personuppgifter/
https://habokommun.se/Kommun--politik/hantering-av-personuppgifter/
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