Ansökan om tillstånd för
tobaksförsäljning
Enligt 5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande
produkter, LTLP (SFS 2018:2088)
Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post
1. Sökande

Bolagsnamn (enl. reg.bevis) eller innehavare (enskild firma)

Organisationsnummer/personnummer

Adress (gata, box etc)

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Postort

E-post

2. Försäljningsställe
Namn på försäljningsstället

Fastighetsbeteckning

Besöksadress och ort

E-post

Ansvarig kontaktperson

Telefon

3. Faktureringsadress (om annan än sökande)

Faktureringsadress

Postnummer

Postort

4. Ansökan avser
Tillståndstyp

Partihandel

Detaljhandel- försäljningsställe

Detaljhandel- internetförsäljning

Försäljning ska ske

Tillsvidare

Tidsbegränsat, under perioden:

5. Övriga uppgifter

Bolaget har eller planerar att ha försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig)
Bolaget har eller planerar att ha försäljning av receptfria läkemedel
Bolaget har eller planerar att ha försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta är
anmälningspliktigt. Anmälan görs på separat blankett som finns på kommunens webbplats.
Information

Tillståndet är bundet till verksamhetsinnehavaren. En ny ansökan om tillstånd måste därför göras när
verksamheten byter ägare.
Avgift

Avgift för handläggning av ansökan är enligt fastställd taxa 8 376 kr. Avgiften ska betalas även om ansökan
avslås, avvisas eller avskrivs. Avgiften avser år 2021 och kan komma att ändras. Extra avgift kan tas ut vid särskilt
komplicerade ärenden eller då underlaget är mycket bristfälligt. Från och med året efter tillstånd har lämnats
kommer du att debiteras en årlig avgift för tillsynen.
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Bilagor

För att din ansökan ska kunna utredas och handläggas måste du bifoga handlingar. Du kan påverka
handläggningstiden genom att bifoga samtliga relevanta handlingar med ansökan. Om det saknas
handlingar kommer vi att be dig att komplettera din ansökan.
Registreringsbevis från Bolagsverket.
Om sökande är ett företag det vill säga aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag eller kommanditbolag
lämna uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller kommanditbolag.
Bifoga till exempel bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok.
Bevis om att företaget är registrerat för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket.
Köpe- eller överlåtelseavtal för verksamhet som köpts/överlåtits.
Handlingar som visar varifrån du har fått investerat kapital. Exempelvis lånehandlingar, skuldebrev eller
reverser. Använd kommunens mall som finns på webben.
Hyreskontrakt, köpeavtal eller arrendeavtal som visar att du får använda lokalen.
Om du anlitat ombud bifoga en skriftlig fullmakt att företräda bolaget.
Egenkontrollprogram. Använd gärna kommunens mall som finns på webben.

Egenkontrollprogram

Du som tänker sälja tobak till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet
med de lagar som reglerar försäljningen av tobak. Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i
ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du
som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet beskriver
försäljningsställets rutiner för att kontrollera bland annat ålder, märkning och marknadsföring. Använd
gärna kommunens mall som finns på webben.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för
behandlingen är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är
personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon:
0451-26 70 00. Du kan även kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På
www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Hässleholms kommun hanterar
personuppgifter.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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