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Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

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

Företagsuppgifter
Företagets namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internetförsäljning)
Fakturaadress, om annan än ovanstående

Postnummer och ort

Fakturareferens/ referenskod

Kontaktperson

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Uppgifter om försäljningsstället
Anläggningens namn

Telefonnummer

Besöksadress

Ort

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten?

Ja, lagerlokal

Ja, kontor

Nej

Ansökan avser, markera med (X)
Tillståndstyp:

Detaljhandelstillstånd - försäljningsställe

Detaljhandelstillstånd - internetförsäljning

Partihandelstillstånd

Detaljhandelstillstånd - varuautomat

Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas:

Tills vidare

Tidsbegränsat fr om

-t o m

Övrig information:

Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig)
Beskriv verksamheten här eller i separat bilaga

Underskrift (Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för företaget)
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

2019-07-01

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7 A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 Servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Övrig information
Ansökningsavgiften ska betalas in innan handläggning av ditt ärende påbörjas. Faktura skickas separat när
ansökan inkommit till Miljökontoret.
Om du upphör med din verksamhet ska du meddela det till Miljökontoret.
Information om försäljning av livsmedel
Om du vill sälja livsmedel ska en anmälan göras till Miljökontoret. Anmälan kan göras via webbformulär eller
blankett som finns på www.orebro.se.
Information om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt folköl
Om du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt folköl ska en anmälan göras till
Miljökontoret. Anmälan kan göras via webbformulär eller blankett som finns på www.orebro.se.

Blanketten sänds till:
Miljökontoret, Örebro Kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgift
Avgift för handläggning av ansökan utgår enligt av
Kommunfullmäktige fastställd taxa, för närvarande är
avgiften 8160 kr.

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7 A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 Servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

