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Revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att  

- Revidera taxan för tillsyn och prövning enligt lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter enligt bilaga.  

- Översända förslag på revidering av taxan till kommunfullmäktige i Täby 
kommun och Vaxholms stad för fastställande samt att föreslå att den 
reviderade taxan gäller från och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Taxan för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
behöver revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i 
ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela 
tillståndsinnehavare en varning.  

Föreslagen revidering innebär att 14 § i nuvarande taxa revideras så att 
avgiften sätts till 10 000 kronor. Höjningen innebär en harmonisering av 
alkohol- och tobakstaxorna. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns ett behov av att revidera taxan tillsyn och prövning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter avseende den tillkommande tillsynsavgift som 
debiteras i ingripandeärenden där tillståndsinnehavare tilldelas eller en 
varning.  

Enligt gällande taxa kan nämnden ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid 
i de ärenden som leder till ett beslut om att tilldela en varning. Avgiften bör 
enligt förslaget justeras till ett fast schablonbelopp på 10 000 kronor per 
ingripandeärende som resulterar i beslut om varning.  

Ändringen föreslås för att taxorna inom alkohol- och tobaksområdet ska bli 
mer likalydande. 

Den tillsyn och prövning som nämnden bedriver inom alkohollagens område 
ska vara avgiftsfinansierad till 100%. Kontoret kommer även föreslå att 
revideringen görs i de taxor som reglerar avgifter för tillsyn och kontroll inom 
alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö och Vallentuna. 



2(2) 

Dnr: SRMH-2021-1542.1140

 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Den handläggning som kontoret bedriver inom tobaksområdet ska vara helt 
finansierad av taxeintäkter. Kontoret anser även att det är av vikt att skapa 
tydlighet mellan angränsande lagstiftningsområden. Kontoret har konstaterat 
att gällande tobakstaxa innebär att tillståndsgruppens område har olika 
debiteringsmodell i ingripandeärenden. 

Kontorets förslag innebär att den tillkommande tillsynsavgiften i 
tobaksärenden blir likalydande med avgiften som debiteras i 
serveringstillståndsärenden under förutsättning att nämnden antar föreslagen 
revidering av alkohollagstaxan.  

Handläggning av ingripandeärenden är jämförbara oavsett om ärendet gäller 
serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Det är därför rimligt att debitera 
samma avgiftsbelopp inom respektive område. 

Föreslagen höjning innebär att de ingripandeärenden som kontoret hanterar 
kommer finansieras av de avgifter som debiteras av de tillståndsinnehavare 
som är föremål för ingripandeärendena.  

Bestämmelser 

Enligt 8 kap 1-2 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter kan 
kommuner ta ut prövnings- och tillsynsavgifter för den handläggning som 
kommunen utför med stöd av lagen. 
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Bilaga:  Förslag på reviderat taxa för tillsyn och  
 prövning enligt lagen om tobak och liknande 
  produkter. 
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