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Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du 
börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte 
fyllt 18 år. Blanketten ska skickas till kommunen där det fysiska försäljningsstället är beläget 
eller där företaget har sitt säte. Vid frågor kontakta din kommun.

Företag 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

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

Kontaktperson 
Namn 

Telefon E-post

Fakturamottagare (om annan än ovan) 
Namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer 

Försäljningsställe 
Namn 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Anmälan avser 

 Anmälan - försäljning påbörjas:  Avanmälan - försäljningen upphör: 

Distansförsäljning 

 Nej  Ja, webbsida: 

Bilaga 

 Kopia av egenkontrollprogram

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
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.

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

Undertecknad ansökan skickas till Miljöenheten, 511 80 KINNA alternativt via e-post till mhn@mark.se

mailto:miljo.bygg@hultsfred.se
http://www.vimmerby.se/avgiftertobak
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Information om behandling av personuppgifter 
Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig
Miljönämnden i Marks kommun
511 80 Kinna
E-post: mhn@mark.se

Dataskyddsombud
Miljönämndens dataskyddsombud når du på e-post dso@borasregionen.se eller 
telefon 070 – 948 73 31. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna utföra tillsyn och handlägga ärenden enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen. Vilket även i förekommande fall omfattar fakturering. 
Uppgifterna kan dessutom användas för arkiv-och statistiska ändamål av allmänt intresse. 

Typer av personuppgifter som vi behöver 
Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, email. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och 
även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna? 
Inom kommunen kommer endast behörig personal samt personuppgiftsbiträden som 
kommunen anlitar att hantera uppgifterna. Uppgifter som skickas in till en kommun kan 
bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess. 

Lagringstid
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de 
gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig. 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig 
och få felaktiga personuppgifter rättade. Om  du har invändningar mot hur kommunen 
hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet
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