
Sida 1 av 3

Anmälan om försäljning av tobaksfria
nikotinprodukter

Skickas till
Åtvidabergs kommun
Miljökontoret
Box 206, 597 25 Åtvidaberg

Anmälan enligt 17 § lag (2022:1257)
om tobaksfria nikotinprodukter

Om anmälan
Typ av anmälan

Anmälan nytt försäljningsställe
Anmälan av ägarbyte - befintligt försäljningsställe
Avanmälan - försäljning upphört

Datum då försäljningen ska starta (anmälan) Datum då försäljningen har upphört
(avanmälan)

Kopia av egenkontrollprogram bifogas

Anmälare/verksamhetsutövare
Namn Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box, etcetera) Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än
utdelningsadressen)

Postnummer och ort

Telefon dagtid (fast och/eller mobil) E-postadress

Jag godtar kontakt och utskick via e-post

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA
atvidaberg.se
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Försäljningsställe
Försäljningsställets namn Försäljningsställets öppettider

Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk, etcetera) samt omfattning
(antal anställda etcetera)

Besöksadress Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA
atvidaberg.se
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Information om behandling av personuppgifter
Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som
lämnas i blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som
behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller
missvisande uppgifter. Se mer information på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om
registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta miljökontoret enligt följande:
Åtvidabergs kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: miljo@atvidaberg.se,
telefonnummer: 0120-830 00.

Avgift
Årlig avgift kan komma att tas ut för tillsyn enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Blanketten reviderades 2022-07-11.

Åtvidabergs kommun
Miljökontoret
0120-830 00
miljo@atvidaberg.se
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