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Bygg- och miljönämnden

Hjularöd 6 - Ansökan om
tobaksförsäljningstillstånd
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå Nik - Telecom&Livs
Handelsbolags ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, och att rätt
att sälja tobak enligt övergångsbestämmelserna därmed omedelbart
upphör.
Beslutet är fattat med stöd av Lag om tobak och liknande produkter
(LTLP) (2018:2088) § 5 kapitlet, 2§ och punkt 4
Upplysning
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till
Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Byggoch miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste
ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av
beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid
kommer den att skickas vidare till länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets
beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.
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Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel
och hur du vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i
så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Nik - Telecom&Livs ansökte om tobaksförsäljningstillstånd 2019-0813. Bygg & Miljö påbörjade en utredningen. Inom utredningen
inkom yttrande från Polismyndigheten och Skatteverket som var
negativa för sökande i tillståndsprocessen.
Bygg & Miljö har upptäckt lagöverträdelser vid tobakstillsyn på
verksamheten. Den 19 mars 2019 gjorde Bygg & Miljö en oanmäld
kontroll i butiken Nik Telecom & Livs. Vid kontrollen hittades 24
cigarrettaskarna och 11 förpackningar av portionssnus som saknade
märkning i enlighet med gällande lagstiftning. Bygg & Miljö
beslutade därför att omhänderta och sedan förstöra de aktuella
tobaksvarorna.
Bygg- och miljönämnden är ansvarig för att utöva tillsyn över att lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och anslutande
föreskrifter följs.
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Förslag till beslutsmotivering
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå Nik - Telecom&Livs
Handelsbolags ansökan om tobaksförsäljningstillstånd med
anledning av att sökandes personliga och ekonomiska förhållanden
inte uppfyller kraven på lämplighet som ställs LTLP.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Bakgrund finns i bifogad utredning som beslutsunderlag.
Ärendets beredning
Sökande i ärendet har gett möjlighet att bemöta Skatteverket och
polisens yttrande då båda varit till nackdel för sökande i
tillståndsprocessen. Bemötandet finns i sin helhet i utredningen som
finns som beslutsunderlag.
Gällande bestämmelser
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast
den som har tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att
sökanden visar att denna 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 lagen. Lag om tobak och
liknande produkter (2018:2088)
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå Nik - Telecom&Livs
Handelsbolags ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, och att rätt
att sälja tobak enligt övergångsbestämmelserna därmed omedelbart
upphör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-23
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Utredning 2019-10-23 inkl. bilagorna
1 Yttrande från Polisen som inkom 2019-08-23
2 Yttrande från Skatteverket 19MBSKV 388841 som inkom 201907-2
3 Skriftliga bemötandet som inkom 2019-09-04
4 Bygg- och miljönämndens beslut om omhändertagande 2019-0320
Ansökan 2019-08-13
Beslutet skickas till
Nik - Telecom&Livs HB, Storgatan 5, 242 31 Hörby
Polismyndigheten, registrator.syd@polisen.se
Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
Länsstyrelsen i Skåne

Christoffer Höstgren
Livsmedelsinspektör

