
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd 

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet 

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-96 23 28 www.sollentuna.se 
Turebergs torg Sollentuna Plan 3

Ansökan tobaksförsäljningstillstånd 
enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Sökande 
Bolagets namn Organisationsnummer 

Bolagets adress Postnummer och postort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort 

Mobilnummer E-postadress

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

Vid frågor – hur vill du helst bli kontaktad? 

E-post  Telefon  Brev 

Sollentuna kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina 
personuppgifter. Mer information om hur kommunen behandlar uppgifter finns att läsa på: https://www.sollentuna.se/gdpr 

Ansökan avser 
Tillståndstyp

 Detaljhandelstillstånd försäljningsställe  Detaljhandelstillstånd internetförsäljning  Partihandel 

Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas:

 Tills vidare  Tidsbegränsat fr. o. m t.o.m.

Försäljningsställe eller fast driftsställe 
Försäljnings- eller driftställets namn Försäljnings- eller driftställets telefonnummer 

Försäljnings- eller driftställets gatuadress Postnummer och postort

Övriga lokaler 
Finns det övriga lokaler som tillhör verksamheten?

 Ja, lagerlokal  Ja, kontor  Nej 

Övriga upplysningar 

 Bolaget driver idag anmäld försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslagen (1993:581) 

 Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (inte anmälningspliktig) 

Annan anmälningspliktig försäljning 
Har ni annan anmälningspliktig försäljning av:

 Folköl - detaljhandel  Folköl - servering  Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Datum och underskrift 
Datum Underskrift av firmatecknare 

Namnförtydligande 
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