
                 VILHELMINA KOMMUN ANMÄLAN om försäljning  
 Miljö- och byggnadsnämnden av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 
enligt 5 kap 15 § lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

 
  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, fax, e-post 
Vilhelmina kommun Kommunhuset Tel.  0940 - 140 72 
Miljö- och byggnadsnämnden Torget 6 Fax  0940 - 146 00 
912 81 VILHELMINA Vilhelmina E-post: mbn@vilhelmina.se 

 Nyanmälan – elektroniska cigaretter ska säljas på ett nytt försäljningsställe 
 Nyanmälan – påfyllnadsbehållare ska säljas på ett nytt försäljningsställe 
 Anmälan av ägarbyte – ett försäljningsställe av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare har bytt ägare  
 Avanmälan – försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare har upphört 

  
Företagsuppgifter 
Företagsnamn 
 
 

Organisationsnummer 
 

Utdelningsadress (gata, box, etc) 
 
 

Telefonnummer 
 

Postnummer och ort 
 
 

E-postadress 

 
Försäljningslokal 
Lokalens namn 
 
 

Telefonnummer till lokalen 
 

Innehavare (person) 
 
 

Ansvarig person 
 

Lokalens besöksadress 
 
 

E-postadress 
 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Faxnummer 

 
Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.  
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.  
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
 
Uppgifter om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare (kryssa för lämpligt alternativ) 

        Permanent verksamhet  

        Tillfällig verksamhet under perioden………………………………….. 

Plats för tillfällig försäljning (adress, ort)…………………………………………………. 

Vid mobil verksamhet, ange registreringsnummer:…………………………………….. 

        Upphörande av försäljning. Datum…………………………………….      

 
Underskrift 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
Ort Datum 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande 
 

 
Tillsammans med anmälan ska bifogas kopia på verksamhetens egenkontrollprogram. 
 



                 VILHELMINA KOMMUN ANMÄLAN om försäljning  
 Miljö- och byggnadsnämnden av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 
enligt 5 kap 15 § lag (2018:2088) om tobak och 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, fax, e-post 
Vilhelmina kommun Kommunhuset Tel.  0940 - 140 72 
Miljö- och byggnadsnämnden Torget 6 Fax  0940 - 146 00 
912 81 VILHELMINA Vilhelmina E-post: mbn@vilhelmina.se 

 
 
Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-10, för handläggning 
av ärendet. Denna anmälan debiteras följande avgift: 1050 kr. Fakturan skickas separat. Avanmälan 
debiteras ej.  
  
Anmälan med bilagor skickas till:  
mbn@vilhelmina.se 
 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Vilhelmina kommun 
Torget 6 
912 81 Vilhelmina 
 
 
 


