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Sökande 

Bolagsnamn/ Föreningsnamn/ Namn 

Organisationsnummer/personnummer Kontaktperson 

Adress Telefonnummer 

Postnummer och ort E-post 

Försäljningsställe 

Namn på försäljningsställe 

Adress Fastighetsbeteckning 

Postnummer och ort Telefonnummer 

Vid internetförsäljning uppge webbadressen 

Säte (om försäljningsställe saknas) 

Adress Postnummer och ort 

Faktureringsuppgifter 

Adress Referensnummer 

Postnummer och ort Telefonnummer 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- 
och tillsynsförvaltningen som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se

Typ av tillstånd 

 Tills vidare Viss tid 
Datum fr.o.m Datum t.o.m 

Övriga upplysningar 

mailto:dataskyddsombud@karlskoga.se
mailto:myndighetsnamnd@karlskoga.se
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Bilagor till ansökan 

 Dokument om ägarförhållanden 
 Aktiebok 

 Handelsbolagsavtal 

 Utdrag från Bolagsverket. Till exempel 

 Registreringsbevis  

 Nuvarande och avslutade uppdrag 

 Finansieringsplan 

 Egenkontrollprogram 

 Uppgifter från skatteverket 

 Uppgifter från Kronofogden 

 Hyresavtal eller köpekontrakt för lokalerna

 Ritning över samtliga lokaler 

Avgift
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa 
receptfria läkemedel, i Karlskoga och Storfors kommuner.

Underskrift, verksamhetens innehavare 

Ort och datum 

Firmatecknarens underskrift Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor 
till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga 

Information 

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter 

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 ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med 
betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan tillexempel 
vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och 
bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att 
begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten. 
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