Anmälan om
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Folkölsförsäljning

Tobaksförsäljning

Detaljhandel (5 kap 6 §

Servering ( 6 kap 1 a §)

1

E-cigarettförsäljning

1. Innehavare/Firma
Firma namn

Organisationsnummer

Typ av firma

Enskild

Aktiebolag

Handelsbolag

Annat:

Kontaktperson
Adress
Postnummer

Telefon
Postort

Mobiltelefon

E-post

Fax

2. Försäljningsställe
Namn (butik, matvaruaffär, matservering, pizzeria etc.)

Telefon

Adress
Postnummer

Postort

Postadress
Hemsida
Verksamhet (huvudsaklig)
Namn försäljningsansvarig

Har försäljning av tobak
Ja
Nej
Befattning

Har försäljning av folköl
Ja
Nej
Telefon (arbete)

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

2(2)

5 kap 6 §

6 kap 1 a §

12 a §

19 a §

20 §

23 §

Alkohollagen
Den som bedriver detaljhandel med öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där
försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen
påbörjas.
Den som bedriver servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där
försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas.
Tobakslagen
Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla
försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när
försäljningen påbörjas.
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror.
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte
tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till
konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen
ska ske.
Den som bedriver försäljning enligt 20 § eller gränsöverskridande distansförsäljning
enligt 21 § ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i
övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan respektive registreringen enligt 20 och 21 §§ ska näringsidkaren foga
egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och
Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen och
Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål.
Personuppgiftslagen
Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändig för att arbetsuppgifterna i
samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett
dataregister med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

3. Underskrift (För aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening etc. skall anmälan undertecknas av
behörig firmatecknare)

………………………………………………………
Underskrift

………………………………………………..
Ort och datum

……………………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande
Insändes tillsammans med kopia av egentillsynsprogram vid försäljning till:
Kävlinge kommun, Socialtjänsten, 244 80 Kävlinge

