
 

 
 

Anmälan 
 

 

Örebro kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR, läs mer på Örebro kommuns hemsida. 
Örebro kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen 
Box 33400 Östra Bangatan 7 A, 4 tr Tel 019-21 10 00 Servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 

 

 
Kontaktperson Fakturareferens/referenskod 

            
Telefonnummer dagtid Mobiltelefonnummer 

            
E-postadress 

      
 

Försäljningsställe 
Försäljningsställets namn 

      
Besöksadress Fastighetsbeteckning 

            

 

Kopia av egenkontrollprogram bifogas  
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 18§ Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till 
anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter 
ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. Mer information om egenkontrollprogram finns på Örebro kommuns hemsida www.orebro.se 

 
Underskrift (Anmälan ska vara undertecknad av behörig företrädare för företaget) 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

 
 

Övrig information 
Om du upphör med din verksamhet ska du meddela det till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Miljöavdelningen. 

 
 

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 17§ En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva 
detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. 

Företagsuppgifter 
Företagets namn Organisationsnummer eller personnummer 

            
Adress Postnummer och ort 

            
Fakturaadress om den är annan än ovanstånde Postnummer och ort 
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Örebro kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen 
Box 33400 Östra Bangatan 7 A, 4 tr Tel 019-21 10 00 Servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 

 

Information om försäljning av livsmedel, folköl, tobak samt elektroniska cigaretter 
Om du vill sälja livsmedel, folköl och elektroniska cigaretter ska en anmälan göras till Miljöavdelningen. Om du 
vill sälja tobak ska en ansökan lämnas in till Miljöavdelningen. Försäljning av tobak får inte påbörjas innan 
tillstånd meddelats. Anmälan respektive ansökan kan göras via webbformulär eller blankett som finns på 
www.orebro.se.   

 

Blanketten sänds till: 
Örebro kommun, Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen 
Box 33400 
701 35 Örebro 

 

 

http://www.orebro.se/
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