
~ Vetlanda Anmälan om upphörande av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror 
Enligt 5 kap. 7 § lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

Tillståndshavare 
Bolagsnamn/Namn 

Organisationsnummer/personnummer Telefonnummer E-post 

Kontaktperson 

Upphör från och med Orsak till att verksamheten upphör 

Försäljningsställe 
Namn på försäljningsställe 

Gatuadress Postnummer och postort 

Övriga upplysningar 

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 

Namnförtydligande 

Datum 

Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

mailto:miljo.bygg@vetlanda.se


Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd 
Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som 
inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det 
är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till 
kommunen. 

Avgift 
För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Var du hittar reglerna 
Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

5 kap. 1–4 §§ och 8–9 §§ handlar om tillståndsansökan och prövning. 8 kap. 1 § handlar om 
kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning. 

Skicka din anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att 
vi på ett säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har 
alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om 
något är felaktigt. Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr 
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