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Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se
Klostergatan 1  Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se

Ansökan avser: 
  Försäljning av tobaksvaror i detaljhandel - i butik 
  Försäljning av tobaksvaror i partihandel 

Sökande
Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn 

Gatuadress Postnummer och postort 

Organisationsnummer/personnummer Telefonnummer E-post

Kontaktperson 

Faktureringsuppgifter (om annan än utdelningsadress) 
Faktureringsadress Postnummer och postort 

Referensnummer 

Försäljningsställe 
Namn på försäljningsställe 

Gatuadress Postnummer och postort Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson Telefonnummer 

Vid internetförsäljning uppge webbadressen 

Säte (om försäljningsställe saknas) 
(se baksida för information) 

Gatuadress Postnummer och postort 

Typ av tillstånd 

Tills vidare För viss tid, under perioden (datum):
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Bilagor 
Till ansökan ska handlingar bifogas. Se checklistan på sidan 3 för handlingar som krävs för 
utredningen. 

Observera att handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett. 

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 

Namnförtydligande  

Ansökningsdatum  

Ansökan skickas tillsammans med bilagor till: 

Miljöförbundet Blekinge väst 
294 80 Sölvesborg 

alternativt  

miljokontoret@miljovast.se 



Ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror 
Enligt 5 kap 1§ LTLP (SFS 2018:2088) 

Sida 3 av 5 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se
Klostergatan 1  Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se

Bilagor till ansökan 
Dokument om ägarförhållanden 

 Aktiebok 
 Handelsbolagsavtal 

Utdrag från Bolagsverket 
 Registreringsbevis - länk till Bolagsverket
 Nuvarande och avslutade uppdrag - länk till Bolagsverket
 Konkursfrihetsbevis - länk till Bolagsverket

Finansieringsplan 

 Egenkontrollprogram 

Hyresavtal/arrendeavtal/köpeavtal 

 Köpe-/överlåtelseavtal

Kontoutdrag från företagskonto, de senaste tre månaderna 

Eventuell fullmakt för huvudman 

Övriga upplysningar 

Övriga bilagor

https://bolagsverket.se/be/sok/registreringsbevis/bestall-1.4299
https://bolagsverket.se/be/sok/bevis/uppdrag-1.4310
https://bolagsverket.se/be/sok/bevis/konkurs-1.4410
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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 
Det är Miljöförbundet Blekinge väst som prövar ansökan om tillstånd för försäljning av tobak och 
liknande produkter. 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 Miljöförbundet utreder lämpligheten.  

Avgift  
Miljöförbundet Blekinge Väst har rätt att ta ut en avgift för prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd. Avgiften tas ut enligt följande: 

• Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel: 10 000 kr
• Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd detaljhandel: 8 000 kr
• Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt försäljningstillstånd för partihandel: 12 000 kr

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. Miljöförbundet ska behandla en sådan ansökan med förtur. 
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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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Behandling av dina personuppgifter hos Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet sparar och behandlar de personuppgifter, som du lämnar i denna blankett. 
Personuppgifter är till exempel namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer 
och uppgift om fastighet. Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna 
handlägga ditt ärende. Om vi inte har dina personuppgifter, kan vi inte handlägga ditt ärende. 

Ibland behöver de uppgifter, som du lämnar i blanketten, kompletteras. I så fall kommer vi att 
själva försöka samla in de uppgifter som behövs. Det gör vi i första hand från dig själv men även 
andra källor kan användas, exempelvis nationella databaser, andra myndigheter eller allmänt 
tillgängliga källor.  

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter och enskilda. Det kan till 
exempel vara om vi behöver informera eller fråga andra parter något om ditt ärende. 
Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade 
personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om du ska betala 
en avgift för handläggningen, delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdet 
Sölvesborgs kommun. 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. 

Dina personuppgifter sparas och behandlas tills ditt ärende är avslutat hos oss. Under den tid vi 
handlägger ditt ärende, är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter ’uppgift 
av allmänt intresse och myndighetsutövning’. För övrig behandling, som vi är skyldiga att göra 
enligt lag, är den rättsliga grunden ’rättslig förpliktelse’. Miljöförbundet styrs av regler om 
allmänna handlingar i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och 
Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.  

Dina rättigheter 

Personuppgiftsansvarig är Miljöförbundet Blekinge Väst med organisationsnummer 222000-
1644. Du kontaktar oss enklast via e-postadress miljokontoret@miljovast.se eller postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. 

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (ett så kallat registerutdrag). Du 
kan också kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller överförda, om du vill begära att 
vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, för att göra invändningar om du tror att vi 
behandlat dina personuppgifter fel eller om du vill begära radering av dina uppgifter. Det kan 
vara bra att känna till att bestämmelser om allmänna handlingar och arkiv går före 
dataskyddsförordningen. Därför kan vi inte alltid till exempel radera någons personuppgifter, 
även om personen begär det. 

Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera. Du kan vända dig dit med frågor 
eller synpunkter. Kontaktuppgifter: dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten.  

Miljöförbundet Blekinge Väst 
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