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Blankett – Anmälan om försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter 

Typ av blankett 

Näringsidkare utan säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige som 

avser att bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter på 

den svenska marknaden. 

Lagkrav 

Enligt 17 och 18 §§ lag (2022:1257) ska näringsidkare som vill bedriva 

detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter i Sverige och som 

saknar säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige anmäla 

detaljhandel till Folkhälsomyndigheten. Näringsidkaren ska även utöva 

egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria 

nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten anpassat 

egenkontrollprogram. Egenkontroll-programmet ska bifogas anmälan. 

Om uppgifterna ändras gällande detaljhandeln, i egenkontrollprogrammet eller om 

detaljhandel avslutas ska detta utan dröjsmål anmälas till oss. 

Frågor kan ställas till oss via e-post: info@folkhalsomyndigheten.se 

Behandling av personuppgifter 

Folkhälsomyndigheten kan behöva spara och behandla personuppgifter när vi 

hanterar en anmälan och egenkontrollprogram enligt 17 och 18 §§ lag (2022:1257) 

om tobaksfria nikotinprodukter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är artikel 6.1.e, allmänt intresse, i dataskyddsförordningen. På vår 

webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka 

rättigheter du har som registrerad: 

Hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvarig 

Företag: Folkhälsomyndigheten

Organisationsnummer: 202100-6545 

Adress: Folkhälsomyndigheten 

171 82 Solna

Telefonnummer: 010-205 20 00

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

mailto:info@folkhalsomyndigheten.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/
mailto:info@folkhalsomyndigheten.se


Ny anmälan Ändringsanmälan Avslutsanmälan

Uppgifter om näringsidkaren

Företagets namn Person-/Organisationsnummer

Postadress Postnummer och ort

E-postadress

Uppgifter om detaljhandeln

Återförsäljningsställets namn

Datum när du avser att påbörja detaljhandel med tobaksfria 

nikotinprodukter (Du kan inte sätta ett tidigare datum än det datum när anmälan 

är komplett)

Adress (URL) till webbplatsen eller webbplatserna som används av 

återförsäljningsstället (Om återförsäljningsstället saknar URL anger du hur 

produkterna tillhandahålls konsumenter i Sverige)

Handlingar som kan bifogas anmälan

• Egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan. Det är

ett krav för att anmälan ska vara komplett.

• Vid behov kopia av företagets registreringsbevis

Signatur

Datum Namn

Ifylld blankett skickas till: info@folkhalsomyndigheten.se
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