
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

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

Sökande 
Bolagets namn Organisationsnummer 

Kostnader 
Ändamål Belopp Bilaga nr 

Köp av verksamhet (köpeskilling) kronor 

Köp av inventarier, utrustning kronor 

Depositionsavgift för hyra kronor 

Förskottsbetalning av hyra kronor 

Ombyggnation kronor 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, 
redovisningstjänster mm 

kronor 

Övertagande av lager kronor 

Summa kostnader kronor 

Finansiering 
Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats Belopp Bilaga nr 

Likvida medel i bolaget (tillgångar i kassa och bank) kronor 

Eget sparande/insats (ägartillskott) kronor 

Lån från leverantör, förskott på rabatter mm. kronor 

Banklån kronor 

Privatlån kronor 

Övertagande av lån/skulder kronor 

Övrigt kronor 

Summa kronor 

Skicka med underlag som styrker uppgifterna. Kommunen kan dessutom begära in fler 
kompletteringar. 
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Lånat kapital 
Långivarens namn 

 

Långivarens person-/organisationsnummer 

 

Lånebelopp 

 

Datum för mottagande av lånebelopp 

 

Datum för återbetalning 

 

Räntesats 

 

Lånat kapital 
Långivarens namn 

 

Långivarens person-/organisationsnummer 

 

Lånebelopp 

 

Datum för mottagande av lånebelopp 

 

Datum för återbetalning 

 

Räntesats 

 

Lånat kapital 
Långivarens namn 

 

Långivarens person-/organisationsnummer 

 

Lånebelopp 

 

Datum för mottagande av lånebelopp 

 

Datum för återbetalning 

 

Räntesats 
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Ägande i andra bolag än det tillståndssökande bolaget 
Namn och personnummer Bolagsnamn och organisationsnummer Aktieinnehav, ägarandel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Checklista – dokument att skicka med ansökan 

 Registreringsbevis från Bolagsverket 

 Handling som styrker vem som är firmatecknare 

 Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift 

 Uppgift om ägarförhållanden 

 Köpeavtal 

 Handlingar som styrker finansiering 

 Egenkontrollprogram 

 Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket 

 Ritning av lokal och lager 
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