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ANSÖKAN 

 
Tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror (detaljhandel) 

 

 

Strängnäs Kommun Tel: 0152-291 00  www.strangnas.se 

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden 
Nygatan 10 

E-post: tillstand@strangnas.se 

645 80 Strängnäs   
 

           Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sökande 

Namn 

      

Gatuadress Postnummer och postort 

            

Organisationsnummer Telefonnummer E-post 

                  

Kontaktperson 

      

Försäljningsställe 

Namn på försäljningsställe 

      

Gatuadress Postnummer och postort 
            

Kontaktperson Telefonnummer 

            

Lokal skiss med försäljning/ lager markerat  

      

Säte (om försäljningsställe saknas) / Distansförsäljning/Internetförsäljning 

(se baksida för information) 

Gatuadress 
      

Postnummer och postort 
      

Web-adress 
      

Adress för lager (Om lager är på annan adress än försäljningsstället) 

Gatuadress 
      

Postnummer och postort 
      

Faktureringsuppgifter 

Gatuadress Postnummer och postort 

            

Referensnummer Telefonnummer 

            

Typ av tillstånd 

 Tills vidare  Viss tid 
Datum fr.o.m. Datum t.o.m. 

            

Underskrift 

Firmatecknarens underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum 
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Bilagor till ansökan 

För att din ansökan ska kunna utredas måste du bifoga handlingar. Handläggningstiden räknas från att ansökan är 
komplett. Därför kan du påverka handläggningstiden genom att bifoga handlingar med ansökan. Handläggaren kontaktar 
dig när vi fått in din ansökan och talar om ifall det saknas handlingar som du behöver skicka in. Prövningsavgift skickas ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga upplysningar   

 Om sökande är ett företag AB/EF/HB/KB: Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller 

andelsfördelning i handelsbolag eller kommanditbolag. Bifoga till exempel HB-avtal, KB-avtal, 

bolagsstämmoprotokoll eller kopia ur aktiebok. 

 Personbevis på företagsägare.  

 Bevis om företaget är registrerat för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. 

 Köpe-/överlåtelseavtal för verksamhet som köpts/överlåtits inom de tre senaste åren samt 

försäljningssumma. Avtal ska ha datum och vara underskrivna av både köpare och säljare. 

 Handlingar som visar varifrån du har fått investerat kapital. Till exempel lånehandlingar, skuldebrev 

eller reverser med personnummer och namn. Om det är privata långivare ska det stå varifrån den 

personen har fått pengarna. Du ska kunna visa transaktioner från köpare till säljare samt kvitto på 

betald köpeskilling. 

 Hyreskontrakt, köpeavtal eller arrendeavtal som visar att du får använda lokalen/försäljningsstället 

samt skiss av lokal med lager markerat. 

 Om du anlitat ett ombud bifoga en skriftlig fullmakt att företräda bolaget.   

 Egenkontrollprogram för försäljning av tobak.  

 Beskrivning av verksamhet inklusive öppettider. 

 Bevis ur näringsförbudsregistret och konkursfrihetsbevis från Bolagsverket. Denna handling får inte 

vara äldre än 3 månader. Om någon person med betydande inflytande (person som har stort inflytande 

på företaget pga investerade pengar, position som ledamot i bolagsstyrelse eller liknande) har varit 

inblandad i konkurs de senaste tre åren ska du också bifoga en förvaltarberättelse. 

 Om sökande är en förening: Senaste årsmötesprotokoll med uppgift om styrelsens sammansättning 

och ledamöternas namn och personnummer.  

 Näringstillstånd/Uppehållstillstånd 

 Finansieringsplan 

 Registreringsbevis från Bolagsverket eller från Skatteverket 
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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 kommer att begäras in i 

samband med att kommunen utreder lämpligheten.  

Avgift  

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Varje kommun beslutar vilken 

avgift som gäller i just den kommunen. Information om avgifter kan hittas på www.strangnas.se.  

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.  

http://www.strangnas.se/
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GDPR-information 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som organisationsnummer, företagets namn, för- och 

efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna behandla din ansökan och 

fullfölja vårt tillsynsansvar enligt Lagen om Tobak och Liknande Produkter. 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på: 

miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se 

Du når vårt Dataskyddsombud på e-mail: dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

 

mailto:miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se
mailto:dataskyddsombud@strangnas.se

