
 

Marks kommun Telefon, växel 0320 21 70 00 Organisationsnummer  
Miljöenheten mhn@mark.se 212 000-1504  
511 80 KINNA 

 
 

Ansökan om försäljningstillstånd   
Enligt tobakslagen 18:2088 om tobak och liknande  
produkter 

 
Blanketten skickas till:  
Marks kommun  
Miljöenheten  
511 80 Kinna 

 

Ansökan avser 
 Datum   
    

     

Detaljhandel Partihandel  Tillfälligt tillstånd under perioden: 

Tobaksförsäljning (via internet) Tobaksförsäljning (via internet)    

    
Försäljningsställe  Kontaktperson på försäljningsstället 

     
Telefon Mobil E-post   

     
Gatuadress  Postnummer  Postort 

    

Verksamhetsutövare (bolag, ägare)    
   

Namn  Organisationsnummer 

     
Telefon Mobil E-post   

     
Gatuadress  Postnummer  Postort 

     
Kontaktperson hos ägaren     

    

Faktureringsadress (om annan än ovan)    
   

Namn  Kontaktperson fakturering 

     
Gatuadress  Postnummer  Postort 

      
 
Egenkontrollprogram och ansökningsavgift  
Enligt tobakslagen ska till ansökan bifogas ett egenkontrollprogram och ansökningsavgift ha 

inbetalats Egenkontrollprogram bifogas och ansökningsavgift har inbetalats 
 

Ja  Jag vill bli kontaktad  
 
Ansökningsavgift  
En avgift för ansökan tas ut i enlighet med av kommunfullmäktige i Marks kommun fastställd taxa. Mer information finns 

på mark.se/avgifter och taxor 
 
Tillsynsavgift  
Marks kommun tar årligen ut en tillsynsavgift för tobakstillsynen. Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Ägarskifte, upphörande eller ändrade kontaktuppgifter ska anmälas till socialförvaltningen. 

 
 
Underskrift 
 
Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

   



 

Marks kommun Telefon, växel 0320 21 70 00 Organisationsnummer  
Miljöenheten mhn@mark.se 212 000-1504  
511 80 KINNA 

 
 

 
 
Vid försäljning av tobak gäller bestämmelserna i tobakslagen. Följande är viktiga att känna till: 
 
Tobaksvaror är alla varor som är helt eller delvis tillverkade av 

tobak. Det vill säga cigaretter, cigarrer, cigariller, vattenpiptobak, 

rulltobak, råtobak, snus eller portionstobak. 
 
10 kap. 1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer 

tobaksvaror utan tillstånd ska, om försäljningen inte är tillåten 

enligt 5 kap. 8 eller 9 §, dömas för olovlig tobaksförsäljning till 

böter eller fängelse i högst två år. 
 
Om ett brott som anges i första stycket har begåtts uppsåtligen 

och är grovt, ska dömas till fängelse i lägst sex månader och 

högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas om gärningen har utgjort ett led i en verksamhet 

som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning eller har varit 

inriktad mot underåriga. 
 
5 kap. 14 § En styckförpackning med  
1. cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter,  
2. rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och  
3. portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. 
 
Cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus får inte 

tillhandahållas konsumenter på marknaden i mindre mängd än 

vad som anges i första stycket. 
 
18§ Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet 

till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara 

eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått 

nämnda ålder. Om det finns särskild anledning att anta att varan 

eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har 

fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. 
 
På försäljningsställen ska det finnas en tydlig och klart synbar 

skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut 

sådana varor eller produkter som avses i första stycket till den 

som inte har fyllt 18 år. 

 
Egenkontroll  
6§ Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror 

eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild 

kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det 

finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 
 
7 § Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § 

ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs 

för kommunens prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens 

tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till 

kommunen respektive Folkhälsomyndigheten. 
 
4 kap. Marknadsföring  
1§ En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till 

konsumenter får inte använda kommersiella annonser i 

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka 

tryckfrihetsförordningen är tillämplig,  
2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit 

som omfattas av radio- och TV-lagen (2010:696), eller  
3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka 

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.  
2 § Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter 

än som avses i 1 § är förbjuden. Detta gäller dock inte  
1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är 

tillämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar på 

vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig,  
2. marknadsföring som endast består i att 

tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller  
3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som 

inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk 

av tobak.  

 
 

Information om personuppgiftsbehandling 
 
Marks kommun kommer att behandla de personuppgifter 

som lämnas vid ansökan och i samband med ärendets 

hantering. Behandlingen sker i enlighet med EU:s 

dataskyddsförordning. Verksamhetsutövaren har att förmedla 

den här informationen till berörda. 
 
Information om personuppgiftsbehandling 
 
Marks kommun kommer att behandla de personuppgifter 

som lämnas vid ansökan och i samband med ärendets 

hantering. Behandlingen sker i enlighet med EU:s 

dataskyddsförordning. Verksamhetsutövaren har att förmedla 

den här informationen till berörda. 
 
Personuppgiftsansvarig  
Miljönämnden i Marks kommun  
511 80 Kinna  
E-post: mhn@mark.se 
 
Dataskyddsombud  
Miljönämndens dataskyddsombud når du på e-post 

dso@mark.se. eller telefon 0320-21 76 21. 
 
 
Ändamålet med behandlingen  
Personuppgifterna samlas in för att handlägga och administrera 

ärenden om försäljningstillstånd och tillsyn vid  

 

 

 

 

tobaksförsäljning. Uppgifterna kan även användas för arkiv- och 

statistikändamål av allmänt intresse. 
 
 
Rättslig grund för behandlingen  
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra 

lagstadgad myndighetsutövning, och även för att fullgöra 

uppgifter av allmänt intresse enligt lag. 
 
Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?  
Inom myndigheten kommer endast berörd personal att hantera 

uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna överlämnas till andra 

myndigheter inom eller utom kommunen då detta är 

nödvändigt enligt lag. 
 
Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och 

får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess. 
 
Lagringstid  
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika 

uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer 

information kontakta personuppgiftsansvarig eller besök 

www. mark.se. 
 
Vilka rättigheter har du som registrerad?  
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som 

kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter 

rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar 

dina personuppgifter kan du lämna klagomål till 

Dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet. 

 

mailto:dso@mark.se

