
Sida 1 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror i Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Finspång görs till respektive kommun. Uppgifter om avgifter, etc. 
hittar du på respektive kommuns webbplats. 

Postadress 
Motala kommun 
Alkohol- och tobaksenheten 
591 86 Motala 

Postadress 
Mjölby kommun 
Omsorgs-och socialförvaltningen 
595 80  Mjölby 

Postadress 
Boxholm kommun 
Social- och myndighetsnämnden 
Box 79, 590 10 Boxholm 

Postadress 
Vadstena kommun 
Social sektor 
592 80  Vadstena 

Postadress 
Ödeshög kommun 
Socialkontoret 
599 80 Ödeshög 

Postadress 
Finspång kommun 
Social  samhällssektor 
612 80 Finspång 

Ansökan om tillstånd för försäljning av  
tobaksvaror enligt 5 kap 1-4 § och 8-9 § 
i lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

Sökande
Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Adress Postnummer och Ort 

Kontaktperson Telefon 

E-postadress Mobiltelefon 

Försäljningsställe 
Namn på försäljningsställe 

Gatuadress Postnummer och Ort Fastighetsbeteckning 

 Kontaktperson Telefonnummer 

Vid internetförsäljning uppge webbadressen 

Säte (fylls i om försäljningsställe saknas, se information) 
Gatuadress Postnummer och Ort 

Faktureringsuppgifter 
Gatuadress/Box Postnummer och Ort 

Referensnummer Telefonnummer 

Typ av tillstånd 

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

Bilagor till ansökan 

 Dokument om ägarförhållanden 
 aktiebok 
 handelsbolagsavtal 

 Utdrag från Bolagsverket 
 registreringsbevis 
 nuvarande och avslutade uppdrag 

       Finansieringsplan 

       Egenkontrollprogram 

       Beskrivning av verksamhet 

Underskrift (av behörig firmatecknare) 
Ansökningsdatum 

Namnteckning Namnförtydligande 

http://www.mjolby.se/
http://www.vadstena.se/
http://www.odeshog.se/
http://www.finspang.se/


Sida 2 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror i Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Finspång görs till respektive kommun. Uppgifter om avgifter, etc. 
hittar du på respektive kommuns webbplats. 

Postadress 
Motala kommun 
Alkohol- och tobaksenheten 
591 86 Motala 

Postadress 
Mjölby kommun 
Omsorgs-och socialförvaltningen 
595 80  Mjölby 

Postadress 
Boxholm kommun 
Social- och myndighetsnämnden 
Box 79, 590 10 Boxholm 

Postadress 
Vadstena kommun 
Social sektor 
592 80  Vadstena 

Postadress 
Ödeshög kommun 
Socialkontoret 
599 80 Ödeshög 

Postadress 
Finspång kommun 
Social  samhällssektor 
612 80 Finspång 

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. 
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. 

http://www.mjolby.se/
http://www.vadstena.se/
http://www.odeshog.se/
http://www.finspang.se/


Information enligt dataskyddsförordningen 
GDPR (2016/679)  
De personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om tillstånd registreras i kommunernas 
datasystem AlkT (alkohol) och OL2 (tobak) och behandlas av respektive kommuns nämnder för 
beslut om tillstånd.  

Mottagare av personuppgifterna är kommunens alkoholhandläggare/delegater. Uppgifter kan 
lämnas ut till Polis, Länsstyrelse, Folkhälsomyndighet, Kronofogdemyndighet, Räddningstjänst, 
Miljö– och hälsoskyddsenhet, Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och beslutande nämnd. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 e vars betydelse 
är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.  

Personuppgifterna lagras i enlighet med förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner. Du har rätt att 
få reda på vilken information som finns registrerad om dig. Ansvarige är också skyldig att snarast 
rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Tillhandahållandet av personuppgifter är 
nödvändigt under tillståndsförfarandet.  

Uppgifter kan lämnas av respektive kommuns Dataskyddsombud. 

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den, kan du vända dig till 
tillsynsmyndigheten – Datainspektionen. Där kan du också få mer information om behandling av 
personuppgifter och dataskyddsförordningen. 

Boxholm Kommun: Mjölby Kommun: 
Boxholm Kommun Mjölby Kommun 
Social- och myndighetsnämnd Omsorgs- och Socialförvaltningen 
590 10  Boxholm 595 80  Mjölby 

Motala kommun: Ödeshög Kommun: 
Motala Kommun Ödeshög Kommun 
Kommunstyrelsen Socialnämnden 
591 86  Motala 

Finspång Kommun: 
Finspång Kommun 
Sektor samhällsbyggnad 
Bergslagsvägen 13-15 
612 80  Finspång 

Vadstena Kommun: 
Vadstena Kommun 
Socialnämnden 
592 80  Vadstena 599 80  Ödeshög 
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