
 

Anmälan om förändringar i bolag 
eller verksamhet 
Enligt 5 kap 7 § lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Reviderad 2022-02-07 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du på sista sidan i denna blankett. 
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Information 
Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska dessa anmälas utan dröjsmål 
till kommunen. Det kan handla om förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse, att ni bytt 
postadress, att ni gjort ändringar i ert egenkontrollprogram eller att ni bytt namn på butiken. Alla 
uppgifter som kan ha betydelse för kommunens tillsyn ska anmälas. Har du några frågor är du 
välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida. 

Tillståndshavare (nuvarande) 
Namn på bolag eller enskild firma Organisationsnummer 
  

Adress Postnummer och ort 
  

E-postadress Telefonnummer 
  

Försäljnings- eller driftställe (nuvarande) 
Namn Kontaktperson 
  

Gatuadress Ort 
  

Anmälan avser 

 Ändrade ägarförhållanden (Ex nya bolagsmän, ändrat aktieinnehav, ändrad styrelsesammansättning) 

Nya personer med betydande inflytande (PBI) som t.ex. ägare, bolagsman, styrelseledamot eller 
liknande: 

Namn Personnummer Ägandedel Roll/Titel 

    

    

    

    

Avgående personer med betydande inflytande (PBI) som t.ex. ägare, bolagsman, styrelseledamot 
eller liknande: 

Namn Personnummer Ägandedel Roll/Titel 

    

    

    

    

Datum för förändringen: 
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 Namnbyte på bolag eller enskild firma till: ____________________________________________ 

Datum för förändringen:  

 Ny adress till bolag eller enskild firma till: _____________________________________________ 

Datum för förändringen:  

 Namnbyte på försäljningsställe till: __________________________________________________ 

Datum för förändringen:  

 Verksamheten upphör: 

 När ny ägare fått tillstånd  Omedelbart  Från och med: __________________ 

Bolaget uppför samtidigt med försäljning av: 

 Folköl  E-cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Adress efter upphörande:  

 Avbrott i verksamheten från och med:                                   till och med:  

 Förändring av verksamhetens omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för 
tillsynen. Bifoga en beskrivning.  

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande Ort och datum 
   

 
Blanketten skickas till: Lomma kommun, Miljö- och byggavdelningen, 234 81 Lomma eller miljo-
byggnadsnamnd@lomma.se  
 

mailto:miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
mailto:miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se.   
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