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Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande
produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa
receptfria läkemedel för 2019
Beslutsförslag
Kommunstyrelses beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1- Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel
(avseende regler till tillämpning) fastställs att gälla från och med den 1 juli 2019 enligt
bilaga 1.
2- Taxa (antagna av KF 2018-11-19 § 8:4) för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel upphör att
gälla från och med den 1 juli 2019 som syns i bilaga 2.

Bakgrund
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och Lag (2017: 425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför taxan revideras.
En av förändringarna i lagen om tobak och liknande produkter är bland annat att tillståndsplikt för
handel med tobaksvaror införs. Tillståndet kan avse stadigvarande försäljning, tidsbegränsad
försäljning eller tillståndspliktig försäljning i partihandeln. Tillståndet söks hos kommunen.
Anmälningsplikten för försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare kvarstår. I
taxan införs nya avgifter för handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror,
tillfällig försäljning av tobaksvaror och försäljning av tobaksvaror i partihandel. I taxan införs en årlig
avgift för tillsyn av försäljning av tobaksvaror i partihandel.

Förvaltningens slutsatser
Den nya lagen träder i kraft fr.o.m. l.a juli 2019. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har hanterat detta
ärende med hänsyn till lagändringen. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxan för 2019
kommer att upphöras 2019-07-01 och den nya ska gälla i stället
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Bilagor:
1- Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa
receptfria läkemedel (avseende regler till tillämplig).
2- Taxor och avgifter för miljö- hälsoskyddsnämnden med hänsyn till vissa förändringar fr.o.m.
juli 23019
3- Miljö- och hälsonämndens protokoll (2019-03-12 § 2:10)
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Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa
receptfria läkemedel
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-19 § 8.4, justerad av kommunfullmäktige 2019-xxxx § xxx
Taxa för tillsyn över försäljning och servering av folköl
Meddelad med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Meddelad med stöd av 23 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).
Taxa för tillsyn över tobak och li kand c produkter
Meddelad med stöd av 8 kap 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Österåkers kommuns tillsyn enligt alkohollag
(2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lag (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver:
anmälningspliktig försäljning eller servering av folköl
tillståndspliktig stadigvarande försäljning av tobaksvaror
tillståndspliktig tidsbegränsad försäljning av tobaksvaror
tillståndspliktig försäljning i partihandeln
anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
anmälningspliktig detaljhandel av vissa receptfria läkemedel
Även försäljning över Internet omfattas avgiftsskyldigheten.
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan eller anmälan av
försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
2. Avgift enligt denna taxa tas ut för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
Tim avgift
4 § Gällande timavgift är den senast fastställda timavgiften för verksamhet inom
livsmedelslagens område.
5 § Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter med
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parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut.
För inspektioner och annat tillsynsarbete som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för anmälan och ansökan
6 § För handläggning av anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen, ansökan enligt 5 kap 3 § lag
om tobak och liknande produkter och anmälan enligt 5 kap 15 § lag om tobak och liknande
produkter tas en avgift ut med följande belopp

Handläggning av anmälan om försäljning eller servering av folköl

2 x timavgift

I landläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror

8 x timavgift

Handläggning av ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror

6 x timavgift

Handläggning av ansökan om försäljning av tobaksvaror i partihandel
Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

8 x timavgift
2 x timavgift

Avgift för tillsyn i övrigt
7 § För kommunens årliga tillsyn tas avgift ut enligt följande

Försäljning av folköl

2 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror

2 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror i partihandel

4 x timavgift

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

2 x timavgift

Försäljning av receptfria läkemedel

2 x timavgift

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

3 x timavgift

Försäljning av folköl och tobak

3 x timavgift

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

3 x timavgift

Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

3 x timavgift

Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

4 x timavgift

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och receptfria
läkemedel

4 x timavgift
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Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och receptfria
läkemedel

4 x timavgift

8 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. För tillståndspliktiga och
anmälningspliktiga verksamheter enligt § 6 skall sådan avgift betalas från och med det
kalenderår som följer efter det år då verksamheten påbörjats. För tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel skall sådan avgift betalas från och med det kalenderår då verksamheten
har påbörjats. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
9 § Avgift för tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften tas ut för extra kontrollbesök som
behövs för att följa upp avvikelser som konstaterats vid den ordinarie kontrollen eller för
kontroll med anledning av klagomål

Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök

2 x timavgift

10 § Avgift tas inte ut för kontroll med anledning av ldagomål som visar sig vara obefogat om
verksamheten samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på egenkontroll inom det området
klagomålet avser.

Nedsättning av avgift
11 § Avgift enligt denna taxa får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och
övriga omständigheter.
Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Avgiftens erläggande
12 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av
avgift skall ske till Österåkers kommun inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild
faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
13 §
Av alkohollagen (2010:1622) 10 kap 1 §, lag (2018:2088) om tobak och likande produkter, 9
kap 1 §, och kommunallagen 13 kap § 1 framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
om avgift får överklagas till förvaltningsrätten.

Denna taxa träder ikraft 2019-07-01. I ä renden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas
taxan på ärenden som kommer efter denna dag.
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Miljö- hälsoskyddsnämnden
Beräknad handläggningskostnad per timme
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt
miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska
biprodukter
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl.
livsmedelslagen, lag om tobak och liknande produkter(gäller
fr.o.m. 1/7), tobakslagen (upphör 1/7), lag om handel med
vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare (upphör 1/7) och alkohollagen

Budget
2018

Budget
2019

1 160

1 215

Förändring 2018-2019
Belopp
%
55

4,7%

Kommentar

SKL:s beräkningsmall

SKL:s beräkningsmall
1 280

1 315

35

2,7%

14 710

15 110

400

2,7%

8 360

8 590

230

2,8%

Texten är ändrad maa Lag om tobak och
liknande produkter som gäller från och med
1/7

Avgifter för ansökan, anmälan mm enligt alkohollagen
Stadigvarande tillstånd
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap
inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte
Anmälan om ändrad bolagssammansättning
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider
eller yta
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta

5 300

5 440

140

2,6%

2 750

2 820

70

2,5%

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta

5 300

5 440

140

2,6%

2 750

2 820

70

2,5%

5 290

5 430

140

2,6%

950

980

30

3,2%

Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser
gårdsproducent/producent
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd att servera alkohol mellan
klockan 02.00 och 3:00. (Utsträckt serveringstid)
Tillfälliga tillstånd
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Avgift för kunskapsprov
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle.

od
6 870
2 750

7 050
2 820

180
70

2,6%
2,5%

_
<2

>
845

865

20

2,4%
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Miljö- hälsoskyddsnämnden

Text
Årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringtillstånd
till slutna sällskap
Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap
Alkoholservering i inrikes trafik
Extra tillsynsavgift
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN
Utebliven restaurangrapport
Påminnelseavgift

Budget
2018

Budget
2019

11 900

12 220

320

2,7%

16 240
5 200

16 680
5 340

440
140

2,7%
2,7%

16 250

16 690

440

2,7%

11 900
8 730

12 220
8 970

320
240

2,7%
2,7%

4 365

4 485

120

2,7%

875

900

25

2,9%

Förändring 2018-2019
Belopp
%

Kommentar

Anmälan om försäljning eller servering
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering av
folköl

2 x timavgift

Handläggning av anmälan av försäljning av tobaksvaror

2 x timavgift

Upphör 1/7

Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av
to baks va ror

8 x timavgift

Gäller från och med 1/7

6 x timavgift

Gäller från och med 1/7

8 x timavgift

Gäller från och med 1/7

Handläggning
to baks va ror
Handläggning
partihandel
Handläggning
cigaretter och

av ansökan om tillfällig försäljning av
av ansökan om försäljning av tobaksvaror i
av anmälan av försäljning av elektroniska
påfyllningsbehållare

2 x timavgift

Kommentar
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BUSGET FÖR 2019, PLAN 2020-2021
Taxor och avgifter
Miljö- hälsoskyddsnämnden
Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria
Kommentar

Årlig tillsynsavgift enligt alkohollagen
Försäljning av folköl

2 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror

2 x timavgift

Försäljning av tobaksvaror i partihandel

4 x timavgift

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 x timavgift

Försäljning av receptfria läkemedel

2 x timavgift

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

3 x timavgift

Försäljning av folköl och tobak

3 x timavgift

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

3 x timavgift

Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

3 x timavgift

Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

4 x timavgift

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

4 x timavgift

Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

4 x timavgift

Extra tillsynsavgift enligt alkohollagen
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök

2 x timavgift

Gäller från och med 1/7
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Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-03-12

MHN §2:10

Dnr.2019.482-406

Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande
produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
och vissa receptfria läkemedel
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreslår Kommunstyrelsens
planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
• Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa receptfria
läkemedel fastställs att gälla från och med den 1 juli 2019
• Taxa (antagen av kommunfullmäktige 2018-11-19 § 8.4) för tillsyn över folköl,
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria
läkemedel upphör att gälla från och med den från och med den 1 juli 2019.Godkänna upprättad
löpande kontrollplan för livsmedel att gälla från år 2019

Sammanfattning
En av förändringarna i lagen om tobak och liknande produkter är bl and annat att
tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Tillståndet kan avse stadigvarande
försäljning, tidsbegränsad försäljning eller tillståndspliktig försäljning i partihandeln.
Tillståndet söks hos kommunen. Anmälningsplikten för försäljning av elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare kvarstår. I taxan införs nya avgifter för
handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror, tillfällig
försäljning av tobaksvaror och försäljning av tobaksvaror i partihandel. I taxan införs
även en årlig avgift för tillsyn av försäljning av tobaksvaror i partihandel.

Kommentarer
Miljö- och hälsoskyddschefen informerade om en mindre ändring i förslaget till taxa jämfört med
taxeförslaget som sändes ut i kallelsen till MHN.
Under 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Lagen
ersätter Tobakslagen (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
I taxan införs nya avgifter för handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning
av tobaksvaror, handläggning av tillfällig försäljning av tobaksvalor och handläggning
av försäljning av tobaksvaror i partihandel.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12 med bilagor
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Tidigare beredning, källhänvisning och beslutsunderlag
MHN 2018-09-18, §9.8
ICF 2018-11-19, § 8.4

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande daterat 2019-01 -14
2. Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel
3. Taxor och avgifter MHN 2019

Expedieras
Ekonomienheten
Akt

