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ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING AV TOBAKSVAROR 
(DETALJHANDEL) 
 

 

Så här gör du för att ansöka 
 
För att tillståndsenheten skall kunna bedöma ansökan och fatta beslut om försäljningstillstånd för 
tobaks och liknande produkter enligt (LTLP) Lagen om tobak och liknande produkter är det viktigt 
att efterfrågade handlingar bifogas till ansökan. 
 
Ansökan remitteras därefter till polisen, räddningstjänsten med flera, för yttranden.  
 
Normal handläggningstid för stadigvarande försäljningstillstånd är högst 8 veckor från det att 
begärda handlingar lämnats in.   
Avser ansökan en nyetablering av en butik kan handläggningstiden sträcka sig upp till 12 veckor. 

 

Börja med att noggrant läsa anvisningarna. 

Där ser du vilka handlingar vi behöver få in från dig som söker. 

Till din hjälp finns även en checklista för det tillstånd du söker, den är tänkt att vara ett hjälpmedel för 

att bocka av de handlingar du samlat på dig. 

 

Först när du samlat ihop alla handlingar görs ansökan via våra e-tjänster. 
 

Det är möjligt att komplettera med handlingar vid ett senare tillfälle via e-tjänsten.                       
 

Efter att ansökan gjorts kommer det en faktura på ansökningsavgiften. (Aktuell taxa finns på 
hemsidan). 
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Följande handlingar skall bifogas ansökan: 
 
 
1. Registreringsbevis från Bolagsverket 
Registreringsbeviset avser företag och är grunden för hela ansökan. Innan registreringsbeviset 
inlämnats kan prövningen inte påbörjas.  
 
Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre (3) månader. Om registreringsbevis ännu inte erhållits 
kan i avvaktan på detta en kopia av den nyregistrering/ändringsanmälan som skickats till 
Bolagsverket bifogas. I detta fall skall även en generalfullmakt bifogas. 
 
2. Ägarförhållanden 
Ägarförhållandena skall vara styrkta.  
Ett aktiebolag kan till exempel bifoga aktiebok och bolagsstämmoprotokoll. Ett handelsbolag eller 
ett kommanditbolag kan bifoga bolagsavtalet.  
 
3. Finansiering  
Den ekonomiska granskningen vid en ansökan om försäljningstillstånd är omfattande.  
 
Du som söker försäljningstillstånd ska styrka den finansiering som redovisas i finansieringsplanen. 
Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft 
tillgång till pengarna samt att betalningar har överförts till bankkonto. 
 
Använd mallen ”Finansieringsplan – Tobaksförsäljning” och fyll i uppgifterna som efterfrågas.             

 
4. Tillgång till lokalerna 
Sökanden skall kunna visa att han/hon har rätt att disponera lokalen.  
Detta sker genom att bifoga en kopia av hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal. 
 
5. Planritningar över lokalerna 
En skalenlig planritning i A3- eller A4-format bifogas. Ritningen behöver inte vara arkitektritad, men 
skall vara måttsatt i meter. Det måste gå att få riktiga mått från ritningen.                                          
Ritningen skall visa alla utrymmen som ingår i verksamheten.     
 

                                                                     
6. Beskrivning av verksamhetens inriktning 
Skriv ner en beskrivande berättelse om hur du tänkt att tänkt driva er butik och vilka tankar ni har 
bakom er affärsidé. 
 

                                                                                                
7. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 
Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till just 
din verksamhet.  

 
Du ska själv skriva ditt egenkontrollprogram så att det uppfyller lagens krav. Ett stöd för att se vad du 
behöver ha med och hur det kan formuleras finner du hos Folkhälsomyndigheten. 
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8. Registrering av livsmedelsverksamhet 
Ska du ha ett försäljningsställe som även säljer livsmedel behöver du registrera din verksamhet för 
livsmedelshantering hos miljö och hälsokontoret i din kommun minst två veckor innan verksamheten 
startar. 
 
En länk till anmälningsblanketten för registrering av livsmedelsverksamhet till respektive kommun 
inom KFH´s område, finns på hemsidan och lämnas in till miljökontoret på respektive ort.  

 
9. Bygglov, bygganmälan 
Om man har byggt nytt eller har gjort en något större ombyggnation, eller förändrat fastigheten på 
något sätt, behöver man söka bygglov eller göra en bygganmälan till kommunen där fastigheten 
finns. 
 
10.    Förändringar  
Alla förändringar som rör verksamheten eller dess företrädare ska utan dröjsmål anmälas till 
tillståndsenheten, och görs enklast via e-tjänsterna för tobakstillstånd. 
 

 

Så här går handläggningen till  
 

 

Vi registrerar din ansökan  
När du har skickat in din ansökan registreras den. Sedan får du en handläggare. Nu skickas även en 
faktura ut till sökanden. Fakturan ska betalas innan vidare handläggning görs. 
 
 

Handläggaren utreder din ansökan 
Tillståndsenheten granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan 
inte är komplett får du ett brev från handläggaren där vi ber dig att skicka in det som fattas.  
 
Hur lång tid tar det? 
Hur lång tid utredningen tar beror på hur fullständig ansökan är.  
Normaltid för en ansökan är 8 veckor, men kan ta längre tid. 
 
Vi skickar ut ansökan på remiss 
Flera andra myndigheter får göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar remiss till Polis-
myndigheten med flera. 

                                  

Du får ett beslut 
Du får nu ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett försäljningstillstånd, eller ett 
avslag, som betyder att du inte får tillstånd.  

 
 

Du har rätt att överklaga 
Blir beslutet ett avslag kan du överklaga till förvaltningsrätten.  
Din handläggare informerar dig om hur det går till. 
 
Ansökan görs via e-tjänsten på Tillståndsenhetens hemsida. 
 
 

 


