Detaljhandelstillstånd för tobaksförsäljning
Partihandelstillstånd för tobaksförsäljning
Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd. Om du vill sälja tobak till konsument ska
du ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till
konsument. Om du vill sälja tobak till butiker ansöker du om partihandelstillstånd. Tillståndet
kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.
För att ansöka om försäljningstillstånd för tobak använder du blanketten Ansökan om
försäljningstillstånd. Där finns en checklista över vilka handlingar som ska skickas in till miljöoch byggavdelningen.
Skicka ansökan via mail till mob@berg.se eller via post till Miljö- och byggnämnden,
Medborgarhuset, 842 80 Sveg.
Betalning: Prövningsavgiften för ett försäljningstillstånd för tobak är 10000:- Om du har gjort
en anmälan om tobaksförsäljning innan 1 januari 2019 är prövningsavgiften 7000:-. Detta
betalar du via faktura. Prövningsavgiften återbetalas inte om försäljningstillstånd inte
beviljas.
Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. För att beviljas tillstånd måste du vara
personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen kontrollerar därför 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.
För att ansökan ska vara komplett måste följande handlingar lämnas in till kommunen:
Finansieringsplan: För att inneha försäljningstillstånd för tobak krävs att sökanden, med
hänsyn till sina ekonomiska förhållanden, är lämplig att driva verksamheten.
Finansieringsplanen fylls i på blanketten Finansieringsplan för tobaksförsäljning. För att
styrka uppgifterna om finansiering ska uppgifterna i finansieringsplanen stärkas med bilagor.
Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Detta
kan vara exempelvis låneavtal eller kontoutdrag. Privata långivare kan komma att behandlas
som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att deras personliga och
ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.
Egenkontrollprogram: Ett egenkontrollprogram ska finnas på försäljningsstället för att skapa
rutiner för dem som hanterar tobaksprodukterna. Detta ska också skickas in till kommunen.
Sökanden kan välja att skapa ett eget egenkontrollprogram för sin verksamhet, eller att
använda mallen Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning som finns här.
Utdrag från polisens belastningsregister. För att inneha försäljningstillstånd för tobak krävs
att sökanden, med hänsyn till sina personliga förhållanden, är lämplig att driva
verksamheten. Gå in på www.polisen.se. Gå till Belastningsregistret – begär utdrag. Välj

”Kontroll av egna uppgifter”. Handläggningstiden är ungefär två veckor och utdraget skickas
till din hemadress via post.
Utdrag från Skatteverket: I samband med att kommunen utreder den ekonomiska
lämpligheten hos den sökande samt personer med betydande inflytande i bolaget kan
uppgifter från Skatteverket begäras in. På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från
Skatteverket begäras in från den som ansöker om tillstånd eller är en person med betydande
inflytande (PBI) i rörelsen. En person anses vara PBI om denna har någon form av inflytande
på verksamheten. Det kan vara genom att personen har ekonomiskt inflytande, eller
inflytande via beslutsfattande på olika nivåer. Det kan exempelvis vara en finansiär,
delägare, verkställande direktör eller styrelseledamot. Blanketter finns på kommunens
hemsida.
Registreringsbevis från Bolagsverket: Gå in på www.bolagsverket.se. Sök på
registreringsbevis. Välj ”Köp registreringsbevis – Bolagsverket”. Registreringsbeviset skickas
som pdf-fil via mail. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader.
Redovisning av ägarförhållanden: I ansökan ska det redovisas vilka som äger det sökande
bolaget.






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 lämnas in, där det
tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också
ägarförhållandena i ägarbolagen ska redovisas.
Om sökanden är ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena
styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan
ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena redovisas på annat sätt.

Årsredovisning för föregående år: Ska också lämnas in till kommunen som en del i
kontrollen av den ekonomiska lämpligheten.
Detta är standard för en ansökan om försäljningstillstånd för tobak. Miljö- och byggnämnden
kan komma att kräva in ytterligare handlingar om anledning finns.

