
BILAGA A TILL ANSÖKAN OM 
TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

 enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00
FAX 

033-35 30 25

SÖKANDE 
Bolagets namn Organisationsnummer 

KOSTNADER  Bilaga, nr 
Köp av verksamhet (köpeskilling) 

kronor 
Köp av inventarier, utrustning 

kronor 
Depositionsavgift för hyra 

kronor 
Förskottsbetalning av hyra 

kronor 
Ombyggnation 

kronor 
Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster mm) 

kronor 
Övertagande av lager 

kronor 

Summa kostnader 

FINANSIERING Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats  Bilaga, nr 
Likvida medel i bolaget (1) 

kronor 
Eget sparande/insats (ägartillskott) 

kronor 
Ytterligare ägartillskott 

kronor 
Lån från leverantör, förskott på rabatter mm 

kronor 
Banklån 

kronor 
Privatlån 

kronor 
Övertagande av lån/skulder 

kronor 
Övrigt 

kronor 

Summa 
1) Med likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank.

Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan dessutom komma att begära in ytterligare 
kompletteringar. 

kronor 

kronor 
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LÅNAT KAPITAL 
Långivarens namn 

Långivarens person-/organisationsnummer 

Lånebelopp 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning 

Räntesats 

LÅNAT KAPITAL 
Långivarens namn 

Långivarens person-/organisationsnummer 

Lånebelopp 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning 

Räntesats 

LÅNAT KAPITAL 
Långivarens namn 

Långivarens person-/organisationsnummer 

Lånebelopp 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning 

Räntesats 
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