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Dnr MB-2020-2143

Tillstånd till försäljning av tobaksvaror
Fastighet

LÄTTEBO 1:49

Sökande

Coop Väst AB

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja Coop Väst AB, 556981–3172, tillstånd att tills
vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Coop Ekenässjön, Hantverksgatan 5 i
Ekenässjön.

Ärende
Coop Väst AB har ansökt om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på Coop Ekenässjön,
Hantverksgatan 5 i Ekenässjön. Ansökan avser tillstånd tills vidare.
Ansökan kom in till miljö- och byggförvaltningen 2020-09-07. Ansökan har efter hand
kompletteras med handlingar som behövts för utredningen.
Remiss har skickats till polismyndigheten. Ekonomin är kontrollerad via Skatteverket, Inyett
samt via genomgång av årsredovisningar. Då verksamheten bedrivits i samma regi under en
lägre period har inte redovisning av finansiering krävts. Sökande har i samband med ansökan
lämnat in ett egenkontrollprogram.

Motivering
Den ekonomiska samt den personliga granskningen visar inga brister i lämplighet. Miljö- och
byggnämndens uppfattning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande produkters
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §.
Sökande har redovisat en rimlig årsredovisning.
Sökande har inkommit med ett egenkontrollprogram som bedöms vara ändamålsenligt och
uppfylla de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift.
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Forts § 305

Lagrum
Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 kap. 1 § får endast den som har
tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror.
Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller fast driftställe för
näringsverksamhet i Sverige.
Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att
bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället.
Enligt 5 kap. 2 § får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till
sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som
ställs upp i denna lag.
Enligt 5 kap. 3 § ska en ansökan om tillstånd vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas
av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas
tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om
företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.
Enligt 5 kap. 4 § får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten vid prövningen av
en ansökan om tillstånd för detaljhandel. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte
bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.
Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i
sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det
enskilda fallet.
Enligt 5 kap. 6 § ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller
gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen
och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Beslutet skickas till
Coop Väst AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
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