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Verksamhet 
Verksamhetens namn 

Besöksadress Kontaktperson 

Postnummer och ort Telefonnummer till anläggningen 

Verksamhetens innehavare 

Firmanamn Organisationsnummer 

Faktureringsadress Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-post 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. Du har rätt att kontakta 
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och 
tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se

Försäljning 

 Elektronisk cigarett  Påfyllnadsbehållare 

 Över kassa  Tobaksautomat  Annan verksamhet 

Övriga upplysningar 

 Kopia på egenkontrollprogram bifogas 

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.  
Till anmälan om försäljning respektive registreringen av gränsöverskridande distansförsäljning 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. (23 § lag [2017:425] om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
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Avgift  

Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa 
receptfria läkemedel, i Karlskoga och Storfors kommuner.  

Underskrift, verksamhetens innehavare 

Ort och datum 
      

Firmatecknarens underskrift 
 

Namnförtydligande  
      

 
Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor 
till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
691 83 Karlskoga 
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