ANMÄLAN OM FÖRSÄLJNING AV
ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH
PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Enligt 15 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

SÖKANDE
Bolagets namn

Organisationsnummer

Bolagets gatuadress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och postort

Mobilnummer

E-postadress

Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via

E-post

Telefon

Brev

FAKTURERINGSUPPGIFTER
Gatuadress

Postnummer och postort

Referensnummer

Telefonnummer

ANSÖKAN AVSER
Tillståndstyp:

Detaljhandelstillstånd – försäljningsställe

Detaljhandelstillstånd – internetförsäljning

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE / FAST DRIFTSSTÄLLE – Fylls endast i för ansökan om detaljhandstillstånd
Försäljnings- eller driftställets namn

Fastighetsbeteckning

Försäljnings- eller driftställets gatuadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Försäljnings- eller driftställets telefonnummer

Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internethandel)

SÄTE (om fysiskt försäljningsställe saknas, exempelvis vid internethandel)
Gatuadress

Postnummer och postort

ÖVRIGA LOKALER
Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten?

Ja, lagerlokal

Ja, kontor

Nej

POSTADRESS

TELEFON

ORG NR

Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

0372-78 90 00

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig)

FÖREKOMMER FÖRSÄLJNING AV

(anmälningspliktig verksamhet)
Folköl – detaljhandel

(tillståndspliktig verksamhet)
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Folköl – servering
BILAGOR SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN
 Kopia av egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram enligt
gällande lagstiftning som beskriver de rutiner och arbetssätt
ditt försäljningsställe har.

UNDERSKRIFT
Underskrift av sökanden (firmatecknare)

Namnförtydligande

Ansökningsdatum

Anmälningsavgift
För att kunna handlägga din ansökan är det viktigt att anmälan är så komplett som möjligt.
För handläggning av ansökan tas en fast avgift ut som motsvarar en (1) timme. Hur stor avgiften
blir beror på den gällande timavgiften, vilken framkommer i gällande taxa för tillsyn enligt lagen om
tobak och liknande produkter som är antagen av kommunfullmäktige. Avgiften beräknas på
följande sätt: 1 timme x timavgiften.

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av
dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden.

SKICKAS TILL:

Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen

341 83 LJUNGBY

POSTADRESS

TELEFON

ORG NR

Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

0372-78 90 00

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

