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Sökande 

Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn 

      

Gatuadress Postnummer och postort 

            

Organisationsnummer/personnummer Telefonnummer E-post 

                  

Kontaktperson 

      

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 

            

Faktureringsuppgifter 
Gatuadress Postnummer och postort 

            

Referensnummer Telefonnummer 

            

Typ av tillstånd 

 Tills vidare  Viss tid 
Datum fr.o.m. Datum t.o.m. 
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Bilagor till ansökan 
 

 Dokument om ägarförhållanden 
 aktiebok 
 handelsbolagsavtal 

 Utdrag från Bolagsverket. Till exempel 
 registreringsbevis 
 nuvarande och avslutade uppdrag 

 

 Finansieringsplan 

 Egenkontrollprogram 

 Uppgifter från Skatteverket 

 Uppgifter från Kronofogden 

Övriga upplysningar 

      

 
 
Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger din 
ansökan/anmälan. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla 
dina personuppgifter är myndighetsutövning. 
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
 
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen 
utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.  
 
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du 
kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska beakta att begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.  
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon 
0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se 
 
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet. 
 

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 

 

Namnförtydligande   

      

Ansökningsdatum   
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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 kan 
komma 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. 

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. 
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Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd  

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven 
uppfylls.  

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder 
sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer 
som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i 
belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er 
tobaksförsäljning.  

Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i 
annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara 
t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som 
visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de 
senaste tre åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.  

Årlig tillsynsavgift  

Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna framgår på 
kommunens hemsida och faktureras en gång per år.  

Betalning av ansökningsavgiften ska göras i samband med att ansökan skickas in. Obs 
ansökningsavgiften betalas inte tillbaka vid avslag eller om ansökan dras tillbaka.  

Checklista- Dokument som ska 
skickas in med ansökan 

 Registreringsbevis från 
Bolagsverket  

 Uppgifter om ägarförhållande  
 Köpe/arrende avtal  
 Handlingar som styrker 

finansieringen  
 Egenkontrollprogram  

 

Anvisningar till ansökan 
  
1. Registreringsbevis från Bolagsverket  
Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader.  
Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift 
av din firmas registrering hos Skatteverket.  
 
2. Eventuell fullmakt  
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas. 
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3. Ägarförhållanden m.m.  

I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.  

Aktiebolag:  

Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok 
eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och 
hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på 
samma sätt i detta bolag.  

Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår 
vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också ägarförhållandena i ägarbolag ska 
styrkas.  

Handelsbolag och kommanditbolag:  

Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett 
bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska 
ägarförhållandena styrkas på annat sätt.  

Övriga bolagsengagemang  

Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga 
bolagsengagemang.  

Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär om ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra 
bolag. Aktieinnehav i andra bolag redovisas i bilaga till ansökan.  

4. Köpeavtal/arrendeavtal  

Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.  

5. Redogörelse för kostnader och finansiering  

Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.  

Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. 
Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.  

För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om det är 
banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, 
verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.  

Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, t.ex. om 
pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att 
kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som 
”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska 
lämplighet kan komma att utredas.  

De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos 
sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga 
därför kvittens på köpeskillingen.  
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6. Egenkontrollprogram  

Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Programmet utgör en viktig del av er ansökan – var 
noggrann när du fyller i dokumentet. Kommunen tillhandahåller ett exempel som ni kan fylla i och 
bifoga ansökan.  

 

Handläggning av ansökan  

Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om 
partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss även till Tullverket. 

Kommunen skickar en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från 
kreditupplysningsföretag.  

När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller 
kommandit-bolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.  

Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, 
exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen 
bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.  

Om utredningen visar att ni uppfyller kraven kommer tillstånd att beviljas av ansvarig delegat utsedd 
av nämnd.  

Om ansvarig nämnd efter handläggning bedömer att ni inte uppfyller kraven för att beviljas tillstånd 
skrivs en utredning som ni får lämna synpunkter på.  

Från den tidpunkt då ansökan är komplett, d.v.s. alla handlingar har lämnats in, är den beräknade 
handläggningstiden cirka två månader.  

 

Ansökan skickas till: 

Orust kommun 

Att. Tobakshandläggare 

473 80 HENÅN 

 


