Anmälan elektroniska cigaretter
Enligt 20 § Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Bygg & Miljö

Skickas till:
Hörby kommun
Bygg & Miljö
242 80 HÖRBY

Anmälan avser:

Nyanmälan – E-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska säljas på ett nytt försäljningsställe.
Avanmälan – försäljningen av e-cigaretter har upphört.

Datum då försäljningen ska starta:

Datum då försäljningen har upphört:

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn:
Försäljningsställets öppettider
Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.) och omfattning (antal anställda etc.)

Gatuadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Telefon dagtid:

Ägare och faktureringsadress
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)
Organisationsnummer/personnummer
Ansvarig för verksamheten

Telefon dagtid:

Hörby kommun, Bygg & Miljö, 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77
byggochmiljo@horby.se | www.horby.se

Bilagor

Kopia av egenkontrollprogram.

Information
Du ska anmäla försäljningen skriftligt till kommun. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som
beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lagen.
Värt att veta vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter
•
•
•

Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år.
Du eller någon i personalen får inte sälja elektroniska cigaretter om ni misstänker att kunden kommer
att lämna varan till någon som är under 18 år (langning).
Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.

Information enligt dataskyddsförordningen
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information
om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.
Information om delgivning av beslut
I detta ärende kan bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att
beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått
uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att
handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi
skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses
delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det.
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.
Underskrift av sökande
Datum:
Namnteckning

Namnförtydligande

