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Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

            

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613          
info@lessebo.se, www.lessebo.se      

 

Bygg- och miljöenheten i Lessebo kommun tar ut en handläggningsavgift på 910 kr/timme. Beräknad 
handläggningstid är 8 timmar.  

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 
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Typ av tillstånd 

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

  

 

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 

 

 

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 
 

Namnförtydligande   

 

Ansökningsdatum   
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Tillståndsansökan skickas tillsammans med bilagor till:  
Lessebo kommun, Myndighetsnämnden 
Bygg- och miljöenheten 
365 31 Lessebo 

 

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. Bygg- och miljöenheten i 
Lessebo kommun tar ut en handläggningsavgift enligt tobakslagen på 910 kr/timme. Detta är enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2019-06-17 § 67. 

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. 
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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. 

 

Så behandlas dina personuppgifter av myndighetsnämnden 
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Läs mer om hur 
vi hanterar personuppgifter på www.lessebo.se.  
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