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Anmälan om ändring av tillståndspliktig 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel & 

partihandel) 

Miljö- och byggenheten   *= Obligatorisk uppgift 

Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

 

Ändringen gäller* 

        Detaljhandel 

        Partihandel 

 

Ändringen gäller från och med* 
Datum 
 
 

 

Tillståndshavare 
Bolagsnamn/föreningsnamn/namn* 
 
 

Organisationsnummer* 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon (även riktnummer) * 
 
 

E-postadress* 

Fakturaadress och referens* 
 
 
 

 

Försäljningsstället/driftställe 
Namn på försäljningsstället* 
 
 

Fastighetsbeteckning* 

Besöksadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Kontaktperson för- och efternamn* 
 
 

Telefon (även riktnummer) * 

Vid internetförsäljning uppge adressen 
 
 

 

Säte (om försäljningsställe saknas) 
Gatuadress 
 
 

Postnummer och postort 
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Ändringen avser (lägg som en bilaga om fältet inte är tillräckligt) 
 

         Ändring av kontaktuppgifter 
 
Ny utdelningsadress 
 
 

Nytt postnummer och ny postort 

Ny telefon (även riktnummer) 
 
 

Ny e-postadress 

 

 

         Ändring av lokal (endast för partihandel) 
 
Ny fastighetsbeteckning 
 
 

Ny besöksadress 

 

 

         Ändring av styrelseledamot/ledamöter 
 

Ny ledamot (namn och personnummer) 
 
 

Datum för tillträde 

Ny ledamot (namn och personnummer) 
 
 

Datum för tillträde 

Ny ledamot (namn och personnummer) 
 
 

Datum för tillträde 

Avgående ledamot (namn och personnummer) 
 
 

Avgår från och med 

Avgående ledamot (namn och personnummer) 
 
 

Avgår från och med 

Avgående ledamot (namn och personnummer) 
 
 

Avgår från och med 

 

 

          Ändring av delägare aktiebolag 
 

Ny ägare (namn och personnummer) 
 
 

Från och med Ägarandel % 

Ny ägare (namn och personnummer) 
 
 

Från och med  Ägarandel % 

Erlagd köpeskilling för totala antalet andelar (kr) 
 
 

Tidigare ägare (namn och personnummer) 
 
 

Ägarandel % 

Tidigare ägare (namn och personnummer) 
 
 

Ägarandel % 
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          Ändring av delägare handelsbolag 
 

Ny delägare (namn och personnummer) 
 
 

Från och med Ägarandel % 

Ny delägare (namn och personnummer) 
 
 

Från och med Ägarandel % 

Erlagd köpeskilling andel handelsbolag (kr) 
 
 

Tidigare ägare (namn och personnummer) 
 
 

Ägarandel % 

Tidigare ägare (namn och personnummer) 
 
 

Ägarandel % 

 

 

          Ändring av delägare kommanditbolag 
 

Ny delägare (namn och personnummer) 
 
 

Från och med Ägarandel % 

Ny delägare (namn och personnummer) 
 
 

Från och med Ägarandel % 

Erlagd köpeskilling andel kommanditbolag (kr) 
 
 

Tidigare ägare (namn och personnummer) 
 
 

Ägarandel % 

Tidigare ägare (namn och personnummer) 
 
 

Ägarandel % 

 

 

          Ändring på grund av dödsfall 
 

 

 

          Ändring på grund av att tillståndshavaren fått förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken 
 

 

 

          Avbrott i verksamheten, gäller från …………………… till den…………………… 
 

 

 
          Ändring av egenkontrollprogram 
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Övriga upplysningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut. 

 

Underskrift 

Datum* 
 
 

Sökandes underskrift*  
 
 

Namnförtydligande* 

 

 

 

Hantering av personuppgifter: 

Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter  

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration  

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 

 innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.  

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar.  

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida  

(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Information om när du anmäler en förändring i företaget 

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till 

kommunen.  

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande: 

• Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag. 

• Betydande förändringar i en styrelse. 

• Kontaktuppgifter till tillståndshavaren. 

• Den som har försäljningstillstånd har avlidit. 

• Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

• Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.  
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