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Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Anmälan om upphörande av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror (detaljhandel)

Tillståndshavare Bolagsnamn/Namn

Telefonnummer

Kontaktperson

     Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

Information 
Om ett tillstånd inte längre används ska detta snarast anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ett tillstånd som 
inte används ska återkallas, antingen på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. 
Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att omedelbart anmäla att verksamheten upphör till Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund.

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

E-post

Person- / organisationsnummer

Orsak till att verksamheten upphörUpphör från och med

Försäljningsställe Namn på försäljningsställe

Postnummer och ortGatuadress

Övriga 
upplysningar

Firmatecknarens underskrift Namnförtydligande

Ort och datum

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Komplett anmälan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge


Version 2019-10-15
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge
Anmälan om upphörande av
tillstånd för försäljning av
tobaksvaror (detaljhandel)
Tillståndshavare
Bolagsnamn/Namn
Telefonnummer
Kontaktperson
     Postadress                   Besöksadress                   Telefon                   Fax                   E-post                            Webbsida
     136 81 Haninge                   Rudsjöterrassen 5                  08-606 93 00         08-606 93 01          miljokontoret@smohf.se          www.smohf.se
InformationOm ett tillstånd inte längre används ska detta snarast anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att omedelbart anmäla att verksamheten upphör till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö
E-post
Person- / organisationsnummer
Orsak till att verksamheten upphör
Upphör från och med
Försäljningsställe
Namn på försäljningsställe
Postnummer och ort
Gatuadress
Övriga
upplysningar
Firmatecknarens underskrift
Namnförtydligande
Ort och datum
När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr
Komplett anmälan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge
8.0.1320.1.339988.342580
	Aktuelltsidnummer: 
	Företagets namn: 



