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Registreringsblankett - Gränsöverskridande 
distansförsäljning av elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

Typ av registrering 

Företag som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från eller till 
Sverige. 

Återförsäljare som avser att bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste registrera försäljningen hos 
Folkhälsomyndigheten. Gränsöverskridande distansförsäljning får bedrivas först 
när Folkhälsomyndigheten har skickat en bekräftelse på registreringen. 

För att underlätta registreringen kan den här blanketten fyllas i och skickas till 
myndigheten. 

Enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 kap. 16 § ska den som 
bedriver gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll 
(egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det för verksamheten finns ett 
lämpligt egenkontrollprogram. Till registreringen ska ett egenkontrollprogram 
bifogas. 

Om du har frågor om gränsöverskridande distansförsäljning går det bra att ställa 
dem till oss på följande E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

Uppgifter om näringsidkaren
Företagets namn Person-/Organisationsnummer

Postadress Postnummer och ort

E-postadress

mailto:info@folkhalsomyndigheten.se
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Registreringsuppgifter 
Försäljning till eller från Sverige 

Till Sverige Från Sverige

Namn på återförsäljningsstället (om annat än företagets namn) 

Adress för det verksamhetsställe varifrån elektroniska cigaretter kommer att 
tillhandahållas 

Startdatum för den verksamhet som innebär erbjudande av 
gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter till 
konsumenter 

Adress till webbplatsen eller webbplatserna som används för 
gränsöverskridande distansförsäljning och alla relevanta uppgifter för att 
kunna identifiera webbplatsen 

Ändrade uppgifter 
Vid ändring av uppgifter gällande din gränsöverskridande distansförsäljning måste 
du informera oss om det omgående. 



 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
Besök: Campusvägen 20. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 
Folkhälsomyndigheten 

171 82 Solna 

Telefonnummer: 010-205 20 00 

info@folkhalsomyndigheten.se

Organisationsnummer: 202100-6545 

Så här hanterar vi de uppgifter vi samlar in om dig 
Folkhälsomyndigheten behöver spara och behandla följande personuppgifter om 
dig: 

• Namn 

• Personnummer (om tillämpligt) 

• Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och adress. 

Syftet är att kunna behandla din registrering för gränsöverskridande 
distansförsäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De 
personuppgifter vi behandlar samt övrig information (t.ex. en förteckning över 
registrerade återförsäljningsställen) kan i de fall behov finns, föras över till tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU. 

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. 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.

mailto:info@folkhalsomyndigheten.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/
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Handlingar som bifogas registreringen 
• Egenkontrollprogram - Ett egenkontrollprogram ska bifogas registreringen 

(Detta är ett krav för att Folkhälsomyndigheten ska bekräfta er registrering). 

För information om vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet, se 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning 
av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare HSLF-FS 
2019:20. 

För att underlätta utformning av egenkontrollprogrammet har 
Folkhälsomyndigheten publicerat en vägledning: Vägledning för 
egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare

• Kopia av företagets registreringsbevis – Kan bifogas registreringen. 

Signatur 
Datum Namn

Ifylld registreringsblankett skickas till: info@folkhalsomyndigheten.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram/
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