
Ansökan 1(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

På den här blanketten kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 
(detaljhandel) 
Enligt 5 kap 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka ansökan till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se. 

Sökande 
Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn Person- eller organisationsnummer 

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

E-postadress Telefonnummer 

Kontaktperson 

Försäljningsställe 
Namn på försäljningsställe 

Fastighetens adress (Utdelningsadress, postnummer och postort) Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson Telefonnummer 

Vid internetförsäljning uppge webbadressen 

Faktureringsuppgifter 
Fastighetens adress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

Referensnummer Telefonnummer 
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Ansökan 2(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

Typ av tillstånd 
 Tillsvidare  Viss tid Datum från och med Datum till och med 

Handlingar som ska bifogas ansökan 
Skriftlig fullmakt för att företräda bolaget om ett ombud anlitas 

Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller 
kommanditbolag. Bifoga även bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok. 
Bevis ur näringsförbudsregistret och konkursfrihetsbevis från Bolagsverket. Handlingen får inte 
vara äldre än tre månader. Om någon person med betydande inflytande har varit inblandad i 
konkurs skall det också bifogas en förvaltningsberättelse. 
Bevis att företaget är registrerat för F- skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Egenremiss till Skatteverket. Observera två remisser = företag och PBI. En egenremiss per 
person med betydande inflytande (PBI) samt en egenremiss gällande det sökande företaget som 
ska skickas till Skatteverket. Blanketterna ska skrivas under innan de skickas 
till Skatteverket. Sedan skickar Skatteverket svaret direkt till Håbo kommun. Blanketterna kan 
laddas ner på kommunens hemsida www.habo.se under e-tjänster och blanketter 
Köpe- överlåtelseavtal för verksamhet som köpts/överlåtits inom de tre senaste åren. Avtal ska ha 
datum och vara underskrivna av både köpare och säljare. 
Handlingar som visar var investerat kapital kommer ifrån. Exempel på detta är lånehandlingar, 
skuldebrev eller reverser. Om det är privata långivare ska det stå varifrån den personen har fått 
pengarna. Det ska kunna uppvisas transaktioner från köpare till säljare samt kvitto på betald 
köpeskilling.  
Hyreskontrakt, köpeavtal eller arrendeavtal som visar att man får använda 
lokalen/försäljningsstället. 
Verksamhetsbeskrivning. Kortfattat om sortiment, om det finns mer än butik i verksamheten (tex. 
Bensinpump, tvätthall, bilverkstad, café, ombud för spel eller apotek mm.) Ange antal anställda, 
öppettider samt annat som kan vara av vikt. 

Komplett ritning över försäljningsstället, inklusive lagerutrymmen. 

Egenkontrollprogram för försäljning av tobak och liknande produkter. Mall finns på kommunens 
hemsida www.habo.se  
Om sökanden är en förening: Senaste årsmötesprotokoll med uppgift om styrelsens 
sammansättning och ledamöternas namn och personnummer. 

Övriga upplysningar 
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http://www.habo.se/
https://www.habo.se/kommun-och-politik/e-tjanster-och-blanketter/naringsliv-och-arbete.html
http://www.habo.se/


Ansökan 3(4) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om 
tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i 
Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med 
myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och 
miljönämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 
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 Ansökan 4(4) 

 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.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 
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. 

~ HÅBO W KOMMUN 
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