
 

ANSÖKAN OM 
TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 
 

 

                
 

 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby  
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 
ORG NR 

212000-0670 
 

E-POST 

miljo.byggnamnden@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 92 42 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879 
 

 SÖKANDE 
Bolagets namn Organisationsnummer 

            
Bolagets gatuadress Postnummer och postort 

            
Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort 

            
Mobilnummer E-postadress 

            
Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via 

 E-post  Telefon  Brev 
 

FAKTURERINGSUPPGIFTER 
Gatuadress Postnummer och postort 

            
Referensnummer Telefonnummer 

            

 
ANSÖKAN AVSER 

Tillståndstyp:   

 Partihandelstillstånd  
 Detaljhandelstillstånd – 

försäljningsställe 
 Detaljhandelstillstånd – 

internetförsäljning 

 
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE / FAST DRIFTSSTÄLLE – Fylls endast i för ansökan om detaljhandstillstånd 

Försäljnings- eller driftställets namn Fastighetsbeteckning 

            

Försäljnings- eller driftställets gatuadress Postnummer och postort 

            
Kontaktperson Försäljnings- eller driftställets telefonnummer 

            
Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internethandel) 

      

 

SÄTE (om fysiskt försäljningsställe saknas, exempelvis vid internethandel) 
Gatuadress Postnummer och postort 

            

 

DRIFTSTÄLLE / LAGRINGSSTÄLLE - Fylls endast i för ansökan om partihandstillstånd 
(ange de adresser där du förvarar/lagrar dina tobaksvaror. Vid flera olika stället ange adressen till varje driftställe eller 
lagringsställe) 

Gatuadress Postnummer och postort 

            
Fastighetsbeteckning Telefonnummer 

            
Gatuadress Postnummer och postort 

            
Fastighetsbeteckning Telefonnummer 

            
Gatuadress Postnummer och postort 

            
Fastighetsbeteckning Telefonnummer 

            

 



    

  

 

 

ÖVRIGA LOKALER 
  Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten? 

   Ja, lagerlokal     Ja, kontor     Nej 

 
TYP AV TILLSTÅND 

 Tills vidare 
 Tidsbegränsat datum fr.o.m       – datum t.o.m 

      

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 Bolaget bedriver idag anmäld försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslag (1993:581) 
 Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig) 

      
 
 
 
 
 
 

 
FÖREKOMMER ANMÄLNINGSPLIKTIG FÖRSÄLJNING AV 

  Folköl – detaljhandel   Folköl – servering    Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

 

BILAGOR SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN 
 

 Dokument om ägarförhållanden 

 aktiebok 

 handelsbolagsavtal 

 Utdrag från Bolagsverket. Till exempel 

 registreringsbevis 

 nuvarande och avslutade uppdrag  
 

 Finansieringsplan 

 Egenkontrollprogram 

 Uppgifter från Skatteverket 

 Uppgifter från Kronofogden 

 
UNDERSKRIFT 

Underskrift av sökanden (firmatecknare) 

 

Namnförtydligande Ansökningsdatum 

            

 
 
Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du 
har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även 
begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se  
 
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden. 

 
 
  

SKICKAS TILL: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 LJUNGBY 

http://www.ljungby.se/


    

  

 

 

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.  

 

Avgift 
För att kunna handlägga din ansökan är det viktigt att samtliga handlingar bifogas och att 

ansökan i övrigt är så komplett som möjligt. 

 

För handläggning av ansökan tas en fast avgift ut som motsvarar åtta (8) timmar. Hur stor 

avgiften blir beror på den gällande timavgiften, vilken framkommer i gällande taxa för tillsyn 

enligt lagen om tobak och liknande produkter som är antagen av kommunfullmäktige. 

Avgiften beräknas på följande sätt: 8 timmar x timavgiften.  

 
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. 

 

 

 
 

 


