
 ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 

                                           enligt 5 kap. 1-3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) 
 
 

Postadress: Gatuadress: Telefon: 0381-66 12 00 vxl   
Kommunkontoret Torget 4 Telefax: 0381-66 11 91 Bankgiro: 489-3582 
570 60 YDRE  Österbymo E-Post: miljokontoret@ydre.se Org.nr: 212000-0381 

     MOTTAGARE 

 

    Ydre Kommun  

    Torget 4 

    573 74 Ydre 
 
 

           1. SÖKANDE  

Bolagets namn Organisationsnummer 

  
Sökandes namn 
  

Sökandes personnummer 
 
 

Bolagets gatuadress Postnummer och postort 

  
Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort 

  
Mobilnummer E-postadress 

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

 

Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via: 

 E-post  Telefon      Brev 
 

2. ANSÖKAN AVSER 

Tillståndstyp:   

 Partihandelstillstånd  

 

 Detaljhandelstillstånd – 
försäljningsställe 

 Detaljhandelstillstånd – 
internetförsäljning 

 Ändring av befintligt 
tillstånd 

Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas: 

 Tillsvidare  Tidsbegränsat fr.o.m:__________________, t.o.m:____________________________. 

Ansökan gäller följande produkttyp/-er 

 Tobaksprodukter:________________________________________________ 

  Tobaksfria nikotinprodukter: _______________________________________ 

 

 

 

 

3. FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE eller FAST DRIFTSSTÄLLE 
Försäljnings- eller driftställets namn Försäljnings- eller driftställets telefonnummer 

  

Försäljnings- eller driftställets gatuadress Postnummer och postort 

  

Fastighetsbeteckning 

 
 



 ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 

                                           enligt 5 kap. 1-3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) 
 
 

Postadress: Gatuadress: Telefon: 0381-66 12 00 vxl   
Kommunkontoret Torget 4 Telefax: 0381-66 11 91 Bankgiro: 489-3582 
570 60 YDRE  Österbymo E-Post: miljokontoret@ydre.se Org.nr: 212000-0381 

4. ÖVRIGA LOKALER 
  Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten? 

   Ja, lagerlokal       Ja, kontor    Ja, ___________________________     Nej 

 
5. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
  Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig) 
 
Övrig information: 

Följande bilagor bifogas: 
 

   *Dokumentation av ägarförhållanden 
 

   *Egenkontrollprogram 
 

   Uppgifter från Skatteverket 

 
   Uppgifter från Kronofogdemyndigheten 

 
Annat:  
 
                

 

6. FÖREKOMMER ÄVEN ANMÄLNINGSPLIKTIG FÖRSÄLJNING AV: 

  Folköl – detaljhandel,  
5 Kap, 5 § Alkohollagen (2010:1622)   

 Folköl – servering,  
8 Kap, 8 § Alkohollagen (2010:1622) 

  Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
5 Kap, 15 § Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)  

 
 
 
 
 
 
 

7. UNDERSKRIFT 

Underskrift av sökanden (firmatecknare) 

 

Namnförtydligande Datum & ort 

  
 
 

INFORMATION 
Tobaksförsäljningsbevis är personliga, vilket betyder att den som ansöker prövas individuellt som tillståndsinnehavare 
och om verksamheten byter verksamhetsutövare så behöver en ny tillståndsprövning göras. Likaså är man skyldig att 
anmäla större ändringar till tillsynsmyndigheten. 
 
Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
För Er information vill vi meddela att när du skickar brev eller e-post till kommunen lagras dina personuppgifter för att Ydre 
kommun ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar. Om ni vill ha ytterligare information om hur 
personuppgifter används och/eller om Ni vill att de ska ändras kan Ni vända er till Ydre kommun på telefon 0381-66 12 00 
 
Ydre kommun kan komma att begära in ytterligare uppgifter för handläggning av Er ansökan från både Er och myndigheter. 
Ni får därefter ett skriftligt beslut. 

 


