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 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

 
 
 

 
 

 Dnr  _______________________   
 
 

Tillståndshavare 
Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn Organisations-/personnummer 

Adress Telefon 

Postnr Ort E-post 

Kontaktperson        Detaljhandel 
       Partihandel 

 
Försäljningsställe (detaljhandel)  / Driftställe/lagringsställe (partihandel) 
Namn på försäljningsställe 

Adress Postnr Ort 

 
Säte (om försäljningsställe saknas)  
Adress Postnr Ort 

 
Ändringen avser 

Ändring av kontaktuppgifter 

Ändring av styrelseledamot/ledamöter 
Avgående ledamot (namn och personnummer): 
Avgår från och med: 
 

Ny ledamot (namn och personnummer): 
Datum för tillträde: 
 

Avgående ledamot (namn och personnummer): 
Avgår från och med: 
 

Ny ledamot (namn och personnummer): 
Datum för tillträde: 

Ändring av delägare aktiebolag 
Ny ägare (namn och personnummer): 
Ägarandel: 
Erlagd köpeskilling för totala antalet andelar: 
 

Ny ägare (namn och personnummer): 
Ägarandel: 
Erlagd köpeskilling för totala antalet andelar: 

 

Tidigare ägare (namn och personnummer): 
 

Tidigare ägare (namn och personnummer): 

Anmälan om ändring av tillståndspliktig  
försäljning av tobaksvaror 
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 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

Ändring av delägare handelsbolag 
Ny delägare (namn och personnummer): 
Ägarandel: 
 

Ny delägare (namn och personnummer): 
Ägarandel: 
 

Säljare (namn och personnummer): 
 

Säljare (namn och personnummer): 
 

Från och med datum: 
 

Erlagd köpeskilling andel handelsbolag: 

Ändring av delägare kommanditbolag 
Ny delägare (namn och personnummer): 
Ägarandel: 
 

Ny delägare (namn och personnummer): 
Ägarandel: 
 

Säljare (namn och personnummer): 
 

Säljare (namn och personnummer): 
 

Från och med datum: 
 

Erlagd köpeskilling andel kommanditbolag: 

Ändring på grund av dödsfall 

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

Avbrott i verksamheten 
Avbrottet gäller från den                                     till den 

Ändring av egenkontrollprogram 

 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Information 
Om du har tillstånd att sälja tobaksvaror 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  

 
Avgift 
För samhällsbyggnadsnämndens prövning i form av handläggning och granskning av er anmälan om ändring av 
tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror utgår en avgift, enligt Flens kommuns taxa för tillsyn av folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt handel med vissa receptfria läkemedel (2018:7 - 206). Faktura 
översänds separat. 
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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se

Blanketten skickas till: samhallsbyggnad@flen.se alternativt till 
Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN 

Firmatecknarens underskrift 
Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, 
telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din anmälan om ändring, utföra 
arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning och fullfölja vårt tillsynsansvar enligt Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har 
tillstånd att sälja tobaksvaror och i två år efter att tillståndet upphört. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. 
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 samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på 
svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
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