
Anmälan om folköl-/  
e- cigarettsförsäljning 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 
Enligt lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

 
Anmälan avser 

 Nytt försäljningsställe, fr.o.m.   
 Ägarbyte 
 Försäljningen upphör, fr.o.m.  

Typ av försäljning 
 E- cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 Folköl, detaljhandel 
 Folköl, servering 

 

Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövarens namn  
 

Organisations-/personnummer 
 

Adress 
 
Fakturaadress (om fakturan ska skickas till annan adress än verksamhetsutövarens) 
 
Ansvarig person/firmatecknare Telefon 

 
E-postadress 
 

Kommunicera via e-post? 
 Ja  Nej 

Försäljningsställe 
Försäljningsställets namn  
 
Adress 
 
Kontaktperson 
 

Telefon 

E-postadress 
 

Kommunicera via e-post? 
 Ja  Nej 

 
  



Typ av försäljningsställe 
 Livsmedelsbutik  Kiosk  Tobaksaffär 

 Restaurang   Annat 

Försäljning av folköl 
 Mat säljs/serveras  Mat säljs/serveras inte 

Beskriv matvarusortiment/matutbud/meny 

Bifogade handlingar 
Egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobaks- och 
alkohollagens regler ska bifogas.  

Med anmälan bifogas egenkontrollsprogram för: 

E- cigaretter
Folköl

Information
För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skicka din anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering  
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. Läs mer 
https://kommun.vetlanda.se/gdpr   
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