ANMÄLAN OM FÖRÄNDRINGAR/ AVANMÄLAN
TOBAKSFÖRSÄLJNING
enligt 5 kap.7 § lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088)
Skickas till:
Hörby kommun
Bygg & Miljö
242 80 HÖRBY

Bygg & Miljö

ANMÄLAN OM FÖRÄNDRINGAR
Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska dessa anmälas utan
dröjsmål till kommunen. Det kan handla om 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.
Om det skett förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse ska du istället använda blanketten
”anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden”.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida –
www.horby.se
TILLSTÅNDSHAVARE
Bolagets namn

Organisationsnummer

Bolagets adress

Postnummer och ort

Bolagets telefonnummer

Bolagets e-postadress

Kontaktperson

BESKRIVNING AV FÖRÄNDRING

DATUM FÖR FÖRÄNDRINGEN

Hörby kommun, Bygg & Miljö, 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77
byggochmiljo@horby.se | www.horby.se

Med anledning av ovanstående information om upphörande kommer
godkännande/registrering för livsmedelsanläggningen att återkallas/upphävas. Ni kommer skriftligen att erhålla
bekräftelse när vi fått in informationen.
Information enligt dataskyddsförordningen
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens ärendehanteringssystem.
Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Personuppgiftsansvarig nämnd är Bygg- och miljönämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till Bygg- och miljönämnden i Hörby
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om
hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.
Information om delgivning av beslut
I detta ärende kan Bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att
beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått
uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att
handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi
skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses
delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det.
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.
Underskrift
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

