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Revidering av taxor inom tillståndsgruppens 
område 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i Täby och Vaxholm att anta föreslagen taxa för prövning 
och tillsyn enligt 

 Alkohollagen (2010:1622) 

 Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

 Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

 Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

Sammanfattning  

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257)om tobaksfria nikotinprodukter. 
Kommunerna ansvarar för tillsyn på försäljningsställen enligt den nya lagen. För 
tillsynen har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. 

För att göra det enklare och tydligare för företagen föreslås att nuvarande taxor 
för meddelade med stöd av alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt taxan för den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter slås ihop till en och samma taxa. 

Taxeförslaget innebär inga förändringar i debiteringsmodell eller belopp jämfört 
med de taxor som förslaget föreslås ersätta. 

Beslutsdatum: 2022-10-25 Dnr: SRMH-2022-1875.1140
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Beskrivning av ärendet 

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257)om tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning 
och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunerna ansvarar för tillsyn på försäljningsställen enligt 
den nya lagen. För tillsynen har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillämpar idag fyra separata taxor 
inom alkohol- och tobaksområdet samt receptfria läkemedel. Detta upplägg kan 
motiveras med att varje lagstiftningsområde har en egen taxa. För de företag som 
debiteras prövnings- och tillsynsavgifter innebär upplägget dock en otydlighet. 
Flera av företagarna tillhandahåller produkter som omfattas av två eller fler 
lagstiftningsområden och därmed lika många taxor.  

Handel med tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktigt enligt den nya 
lagen. Majoriteten av de som efter att lagen trädde i kraft anmält försäljning 
säljer även tobak och receptfria läkemedel. Det innebär att verksamheterna som 
anmält försäljning, utöver ett nytt regelverk, kommer behöva inhämta kunskap 
om ytterligare en ny taxa. För att göra det enklare och tydligare för företagen 
föreslås därför en taxa som gäller för alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och för den nya lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår inga förändringar i 
debiteringsmodell eller avgifter jämfört med de gällande taxorna. Kontoret 
bedömer att kostnadstäckning fortsättningsvis erhålls med gällande modell och 
timavgift. 

Eftersom det uppdrag som ålagts kommuner i den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter är i princip likvärdigt uppdraget gällande anmälningspliktig 
försäljning av elektroniska cigaretter föreslås att avgiftsnivåerna sätts enligt 
samma upplägg som i nuvarande taxa enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Nämnden har fått ansvaret som åligger kommunerna i den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter i Täby kommun och Vaxholms stad. Kontoret 
bedömer att uppdraget kommer finansieras med de taxeintäkter som följer av 
taxeförslaget. 

Föreslagen taxa innebär inga förändringar avseende debiteringsmodell eller 
belopp jämfört med gällande taxor som enligt förslaget upphävs.  

De företagare som anmält försäljning enligt den nya lagen kommer att belastas 
med en tillsynsavgift för försäljningen som täcker nämndens kostnader för 
tillsynen. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

Bilagor 
 Förslag på taxa inom alkohol-, tobaks- och receptfria läkemedelsområdet 

Expedieras 
 Kommunstyrelsen i Täby och Vaxholm


