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Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd
enligt 5 kap. 3 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Försäljningsställe eller fast driftställe
Försäljnings- eller driftställets namn:

Fastighetsbeteckning:

Försäljnings- eller driftställets gatuadress:

Postnummer och postort:

Kontaktperson:

Kontaktuppgifter:

Vid internetförsäljning, uppge webbadressen:

Sökande
Bolagetsnamn/Föreningsnamn/Namn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer och postort:

Kontaktperson:

Kontaktuppgifter:

Referensnummer:

Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via:

E-post

Telefon

Brev

Ansökan avser
Tillståndstyp:

Partihandelstillstånd
Detaljhandelstillstånd – Försäljningsställe
Detaljhandelstillstånd – Internetförsäljning
Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas:

Tills vidare
Tidsbegränsat, fr.o.m.

– t.o.m.
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Övriga lokaler
Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten?

Ja, lagerlokal

Ja, kontor

Nej

Bilagor till ansökan

Dokument om ägarförhållanden
Aktiebok
Handelsbolagsavtal
Utdrag från Bolagsverket. Till exempel:
Registreringsbevis
Nuvarande och avslutande uppdrag
Finansieringsplan
Egenkontrollprogram
Övriga upplysningar

Bolaget bedriver idag anmäld försäljning av tobak
Bolaget bedriver anmälningspliktig försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Underskrift
Underskrift av sökanden (firmatecknaren)

Namnförtydligande:

Ansökningsdatum:

OBS.

Glöm inte att bifoga de dokument och uppgifter som behövs för en komplett ansökan.
Se blanketten ”Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd”.
Avgifter:

Miljöenheten tar ut en avgift för tillståndsansökan enligt kommunfullmäktige fastställd
taxa. 2019 är timavgiften 1010 kr/timme. Se aktuella avgifter på kommunens hemsida.
Ansökan skickas via post till:

Ansökan skickas via E-post till:

Sotenäs kommun/Miljöenheten
456 80 Kungshamn

miljoenheten@sotenas.se
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Information om vilka regler som gäller för att få ett tillstånd
Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.
Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.
Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.
En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.
Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte.
Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast
driftsställe.
Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från
flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.
Du som anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till
konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en
ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att
kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1
november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.
Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon
med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är
lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att
alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande
inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer,
styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och
Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen
utreder lämpligheten.
Konkurs

Om den som har ett försäljningstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla. Om
konkursförvaltaren avser att driva verksamheten vidare måste förvaltaren lämna in en ny
ansökan om tillstånd. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.
Var du hittar reglerna

Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
5 kap. 1–4 §§ och 8–9 §§ handlar om tillståndsansökan och prövningen. 8 kap. 1 § handlar om
kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning.
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister. Vi
tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling och
de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför
EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta oss
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev: Sotenäs
kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.
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