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Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd
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:

Kostnader (för verksamhetens igångsättande)
Köpeskilling (priset för inköp av verksamheten exkl.
andelar)

kronor

Köp av andelar/aktier i bolaget

kronor

Hyra (bifoga hyresavtal)

kronor

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud

kronor

m.m.)

kronor

Summa:
Finansiering (av kostnader)
Lån från bank (namn på bank)

Belopp för respektive lån

Lån från privatperson (namn och personnummer)

Belopp för respektive lån

Övrig finansiering (namn och person/organisationsnummer)

Belopp för respektive lån

Egen insats

kronor

Summa:
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kronor
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Information om den finansieringsplan du ska lämna in
I samband med att en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror lämnas in ska kommunen
utreda bland annat den ekonomiska lämpligheten. Då kan en av de detaljer som kommunen tittar
på vara hur inköpet av verksamheten finansierats.
Kommunen har rätt att vid vissa tillfällen begära in en finansieringsplan. Denna bör kunna
styrkas med handlingar. Det kan vara till exempel lånehandlingar, revers, kontoutdrag och avtal.
Kommunen kan även begära att samtliga inlämnade handlingar måste vara underskrivna och
daterade av berörda parter.
Kommunen kan till exempel begära in uppgifter om:
• varifrån pengarna/kapitalet kommer
• att utbetalning av ett lån har skett till ditt konto. Lånar du från en privatperson kan du
behöva visa att pengarna satts in på ditt bankkonto och att pengarna tagits ut från
långivarens konto. Kontanta medel godkänns som regel inte som köpeskilling. Har du
lånat pengar från en bank kan det räcka med att du visar insättningen på ditt konto samt
lånehandlingar.
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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