Miljö- och byggnadskontoret

Skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: mbn@vastervik.se

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Ansökan avser
☐ Detaljhandelstillstånd – försäljningsställe
☐ Detaljhandelstillstånd – internetförsäljning
☐ Partihandelstillstånd
Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas:
☐ Tills vidare
☐ Tidsbegränsat
från och med
till och med
Företagsuppgifter
Företagets namn
Organisations-/personnummer
Företagets adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
E-post
Faktureringsadress (om annan än ovan)

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

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn
Försäljningsställets fastighetsbeteckning
Försäljningsställets besöksadress
Postnummer och ort
Kontaktperson
Telefonnummer till försäljningsstället

Miljö- och byggnadskontoret

Övrigt
Säljer du eller kommer du sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i verksamheten och
vill anmäla det i samband med denna ansökan?
☐ Ja
☐ Nej
Dokument att skicka med tillsammans med ansökan
☐ Kopia på kvitto på betald ansökningsavgift
☐ Registreringsbevis från Bolagsverket
☐ Handling som styrker behörighet att teckna firma om detta inte framgår av
registreringsbeviset
☐ Uppgift om ägarförhållande
☐ aktiebolag
☐ handelsbolagsavtal
☐ Köpeavtal
☐ Finansieringsplan
☐ Egenkontrollprogram
☐ Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket
Övriga upplysningar
Skriv övriga upplysningar till oss här

Avgift
Prövningsavgiften ska vara betald innan handläggning av ansökan påbörjas. Avgiften på 4 905 kronor sätts in på
kommunens plusgiro 3 47 45-0. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via
internetbank) ska ordet ”tobakstillstånd” framgå.
Underskrift

Namnteckning sökande (behörig firmatecknare) …………………………………………….…………...
Namnförtydligande
Datum
Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter
När du fyller i den här blanketten kommer miljö- och byggnadskontoret att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är
att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens
växel på 0490-25 40 00.

