
 

 

 ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR 
FÖRSÄLJNING AV TOBAKSVAROR 

1 (1) 

Enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter

 

  
 
 

Personuppgifterna registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. För 
ytterligare information om hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs 
kommuns webbplats.  
 

Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr
Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 www.arboga.se 
www.kungsor.se

703-3707 222000-2881 

miljo.bygg@vmmf.se
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Sökande 
Bolagets namn Organisationsnummer

            
Adress Postnummer och ort

            
Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort

            
Mobilnummer e-postadress

            
Webbsidan varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig om ska bedriva internethandel)

      

Ansökan avser 
Tillståndstyp:  

Partihandelstillstånd Detaljhandelstillstånd-försäljningsställe Detaljhandelstillstånd-internetförsäljning 
Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas: 

 Tillsvidare  Tidsbegränsat: fr.o.m. t.o.m. 

Försäljningsställe eller fast driftställe 
Försäljnings- eller driftställets namn Telefonnummer

            
Gatuadress Postnummer och ort

            
Fastighetsbeteckning Kontaktperson

            

Övriga lokaler 
Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten? 

 Nej  Ja, lagerlokal  Ja, kontor 
Vid ja ange adress 

      

Övriga upplysningar 
 

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

Underskrift firmatecknare 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Checklista för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) 
Här ser du de dokument som behövs för att kunna behandla din ansökan. Handläggning påbörjas när din ansökan är komplett 

 Registreringsbevis från Bolagsverket 
 Ägarförhållanden 
 Uppgifter om aktiefördelning i bolag 
 Köpekontrakt/arrendeavtal/franchice 
 Hyreskontrakt/hyresavtal med ritning av lokal 
 Redovisning av finansiering genom kontoutdrag från bank (gäller vid köp från och med 2019-07-01) 

 Egenkontrollprogram  
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