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Ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror 

Ansökan om tillstånd 
En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och du ska bifoga ett antal bilagor, 
exempelvis ett egenkontrollprogram.  

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.  

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 (oftast en firma) 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, finansiärer, 
styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.  

När vi utreder lämpligheten hämtar vi i första hand in uppgifter från Skatteverket, 
Kronofogden och Polismyndigheten. Inhämtningen av uppgifter från Skatteverket 
sker via dig som sökande, vi kommer att kontakta dig när det är aktuellt. Vi hämtar 
också uppgifter från ett kreditupplysningsföretag. När uppgifter hämtas om fysiska 
personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag 
skickas alltid en kopia till den omfrågade. 

Tänk på att det är du som ansöker om tillstånd som ska visa att du är lämplig. Det 
betyder att du behöver redovisa all information som krävs på ett enkelt och 
förståeligt sätt. Om information som lämnas in är otillräcklig eller inte kan tydas 
kan detta leda till avslag. 
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Bilagor som ska bifogas ansökan 

Köpeavtal/arrendeavtal/hyresavtal 
Du ska visa att du har rätt att använda lokalerna. Har du tagit över en befintlig 
verksamhet ska du bifoga ett köpeavtal/arrendeavtal. Vid egenägd, privat fastighet, 
ska köpeavtal bifogas. Om lokalen hyrs ska hyreskontrakt eller liknande bifogas. Vid 
andrahandsuthyrning krävs även godkännande från fastighetsägaren/hyresvärden.  

Registreringsbevis 
För ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag ska registreringsbevis från 
Bolagsverket bifogas. Registreringsbeviset som bifogas får inte vara äldre än sex 
månader.  

Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället 
bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket. 

Dokumentation om ägarförhållanden 
Här ska det redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget. Samtliga ägare, 
styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga 
bolagsengagemang. Ange alltid fullständiga uppgifter såsom organisationsnummer 
och/eller personnummer. 

Aktiebolag (AB): Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med 
bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska 
framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade 
mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma 
sätt i detta bolag.  

Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det 
tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också 
ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas. 

Handelsbolag (HB) och kommanditbolag (KB): Är sökanden ett handelsbolag eller 
kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar 
hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska 
ägarförhållandena styrkas på annat sätt. 
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Finansieringsplan 
I samband med att en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror lämnas in ska 
kommunen utreda bland annat den ekonomiska lämpligheten. En av de detaljer 
som kommunen tittar på är inköpet av verksamheten finansierats.  

Om du startade ditt bolag inom tre år före ansökan lämnas in behöver du visa hur 
du/ni har finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare 
investeringar. Redogörelsen ska även visa varifrån pengarna kommer. För att styrka 
uppgifterna ska verifikationer över transaktionerna bifogas, t.ex. kontoutdrag, 
överföringar mellan konton, lånehandlingar/avtal med mera. De medel som 
används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos 
sökandebolaget.  

Även om det är eget kapital som använts vid köpet ska man redovisa var detta 
kapital kommer ifrån. Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån 
dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer för privata långivare ska 
stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som 
”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers 
personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas. 

Egenkontrollprogram 
Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Du som ansvarar för en butik eller 
restaurang som säljer tobak, måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett 
sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det 
enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.  

Vägledning om hur man utformar detta finns på folkhalsomyndigheten.se 

Hur lång tid tar ärendet? 
Handläggningstiden för en ansökan om försäljningstillstånd är som längst fyra 
månader från det att ansökan är komplett. 

Vad kostar det? 
Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för prövning av 
försäljningstillståndet. Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. 
Kommunen ska bedriva både yttre och inre tillsyn vilket innebär att vi kontrollerar 
försäljningen på plats samt kontrollerar att verksamheten fortlöpande lever upp till 
kraven som ställdes i ansökningsskedet.  

Taxan finns på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
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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). Femte kapitlet handlar om tillståndsansökan och 
prövningen och åttonde kapitlet handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för 
sin prövning. 
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