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Dnr  2019/577  ,  2,

§  97 Avgifter avseende lag om  tobak  och andra likande produkter

INLEDNING

Riksdagen beslutade den 12 december  2018  att införa en ny tobakslag den  1  juli

2019, Lag om tobak och liknande produkter  (2018:2088).  I  nuvarande tobakslag

räcker det att den handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin försäljning till

kommunen. Från och med den  1  juli  2019  krävs istället ett särskilt utfärdat tillstånd

från kommunen för att handlaren ska få sälja tobak.

Beredning

Bilaga KS 2019/88/1, Beslut från Bygg-och Miljönämnden  §  33 — 2019—04—09

Bilaga KS  2019/88/2, Missiv- Förslag på avgifter avseende Lag om tobak och andra

liknande produkter  (2018:2088) den  1  juli  2019

Enhetschef Miljö, Anna johansson föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  införa avgifter för ansöknings-och tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och andra

liknande produkter  (2018:2088), varefter avgifterna ska träda i kraft från och 'med

den  1  juli  2019, samt

a_tt delegera till Bygg—och miljönämnden att besluta om årlig uppräkning av avgifter

enligt Sveriges kommuner och Landstings beräkningsmodell Prisindex kommunal

verksamhet för avgifter enligt Lag om tobak och andra likande produkter

(2018:2088), i enlighet med Bilaga KS  2019/88/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäkti ge

beslutar

a_tt införa avgifter för ansöknings-och tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och andra

liknande produkter  (2018:2088), varefter avgifterna ska träda i kraft från och med

den  1  juli  2019, samt

att delegera till Bygg-och miljönämnden att besluta om årlig uppräkning av avgifter

enligt Sveriges kommuner och Landstings beräkningsmodell Prisindex kommunal

verksamhet för avgifter enligt Lag om tobak och andra likande produkter

(2018:2088), i enlighet med Bilaga KS  2019/88/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen
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Beredning
Bilaga BMN  2019/33/1, tjänsteyttrande med bilagor, 2019-03-29.

Enhetschefför miljö Anna Johanssonföredrar  ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Peter Molin [M) yrkar
att bygg- och miljönämnden beslutar ,
att anta förslaget om avgifter för ansöknings- och tills'ynsa'v'gifter avseende Lag om
tobak och andra liknande produkter [2018:2088] samt föreslå kommunfullmäktige
att besluta om avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och
andra liknande produkter (2018:2088),som ska trädai kraft från och med  1  juli  2019,
att delegera till bygg- och miljönämnden att besluta om årlig uppräkning av avgifter

enligt SKL's beräkningsmodell Prisindex kommunal verksamhet för avgifter enligt
Lag om tobak och andra liknande produkter [2018:2088)enligt bilaga BMN
2019/33/1.

BESLUT

Bygg- ochmiljönämnden beslutar,

a_tt anta förslaget om ansöknings- ochtillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och
andra liknande produkter  (2018:2088) enligt bilaga BMN  2019/33  /  1, samt

a_tt föreslå kommunfullmäktige besluta

- om avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och .
andra liknande produkter [2018:2088], varefter avgifterna ska träda i
kraft från och med  1  juli  2019  samt

- att delegera till bygg- och miljönämnden att besluta om årlig uppräkning
av avgifter enligt SKL’sberäkningsmodell Prisindex kommunal

verksamhet för avgifter enligt Lag om tobak och andra liknande

produkter {2018:2088enligt bilaga BMN  2019/33/1.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 12 december  2018  att införa en ny tobakslag den  1  juli
2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), härefter benämnd "den
nya tobakslagen". I nuvarande tobakslag räcker det att den handlare som vill sälja
tobaksvaror anmäler sin försäljning till kommunen. Från och med den  1  juli  2019
krävs istället ett särskilt utfärdat tillstånd från kommunen för att handlaren ska få
sälja tobak.

Handlaren måste med andra ord lämna in en ansökan till kommunen. Efter en
ingående prövning bedömer kommunen om sökanden har visat sig ekonomiskt och i
övrigt lämplig att bedriva tobaksförsäljning. Om så är fallet beviljar kommunen
försäljningstillstånd varefter handlaren får påbörja försäljning av tobak.
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2019-04-09

§  33  forts.

Lagen införs den  1  juli  2019  och det kommer då finns en fyra månader lång

övergångsperiod där de försäljningsställen som har anmält försäljning av tobakges
möjlighet att fortsätta sin försäljning i avvaktan på att deras ansökan om
tobakstillstånd handläggs och beslutas. Detta gäller de handlare som den 30 juni

2019  har anmäld försäljning och som ansöker hos kommunen om tobakstillstånd

senast den  1  november  2019. '

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan och för

den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd.!)etta regleras i kommunallagen och
den nya tobakslagen.

Enligt  8  kap. 1 §  Lag om tobak och liknande produkter, får en kommun ta ut avgift

för prövningen av ansökan om försäljningstillständ enligt  5  kap.  1  enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt  8  kap.  2 §  i samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
driver tillständspliktig försäljning enligt 5 kap.  1  §  och av den som driver

anmälningspliktig försäljning enligt  5  kap. 15 §.

Kommunen har rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i ,
kommunallagen  (KL) 8  kap.  3  b  §  Och av den så kallade självkostnadsprincipen i  8
kap.  3  c  §  KL.

Bedömning

Miljöenheten har arbetat fram ett förslag på nya avgifter för ansökan och tillsyn av
tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter.

De ansöknings— och tillsynsavgifter som kommunen tar ut ska finansiera den

handläggning och de kostnader som uppkommer genom arbetet med tillständs- och
tillsynsärenden. Det är önskvärt att kommunens kostnader täcks genom avgifter
från de försäljningsställen som i praktiken genererar kostnaderna. Avgifternas
storlek för dessa ärenden baseras på det beräknade antal arbetstimmar som ett
normalt ärende av den typen bedöms kräva från miljöenheten.

Handläggningsstegen och momenten för prövningen av en sökandes rätt att beviljas
tobakstillständ motsvarar till stora delar de som gäller vid prövning av ett
serveringstillstånd. Detta både i tidsomfattning och faktiska handläggningsåtgärder.
De lämplighetskrav som ställs för att beviljas ett tobakstillständ överensstämmer
också, med några få undantag, de som nu gäller för att beviljas ett
serveringstillständ. I likhet med ansökan om serveringstillstånd betalar en sökande
ansökningsavgiften oavsett om ansökan beviljas eller avslås. Tillsynsavgiften betalas
också årligen av den som innebar ett tillstånd.

Miljöenheten har i arbetet med att ta fram nya avgifter beaktat den snarlika
handläggningsprocessen som utgör prövning om serveringstillständ.
Utgångspunkten är från de avgifter som ligger till grund för serveringstillstånd.
Exempel finns från andra kommuner för exakt samma bedömning, men också med
exempel från länsstyrelse som framfört att alkohollagens taxor för
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ansökningsårenden (enligt regeringen] bör kunna tjäna som  riktmärke  för
avgiftsnivän.

Under  arbetet med att ta fram förslag på  avgifter  har viss  jämförelse  gjorts av de
avgifter  som tas uti andra kommuner. Här ska dock noteras att lagen, uppdraget och

avgiften är helt ny. Det är mycket få kommuner som har beslutat om några avgifter.  I
stort sett samtliga kommuner i landet arbetar med att ta fram avgiftsförslag varför
en jämförelse har varit svår. Det går dock att se att många som nu arbetar med att ta
fram eller redan har färdigställt nya tobaksavgifter har landat i summor runt 90% av
kostnaden för ett serveringstillständ.  I  Sala kommun har ingen uppräkning av vad
serveringstillständ kostar räknats upp sedan 2013. Dagens kostnad för nyansökan
borde vara 11 650 kr om baserat på 25% av pbb som var det som skulle gälla,
beslutati kommunfullmäktige den 29 april 2013. Utan reglering är istället dagens
kostnad 11 200 kr, tillika detsamma som år 2013. Miljöenheten anser att kostnad för
nyansökan för försäljning av tobak och liknande produkter ska utgå från 25% av
pbb, samt avrundat till närmaste hundratal, vilket blir 10 500 kr 2019. Miljöenheten

anser att ansökningsavgiften även för Heby kommun för ansökan av tillstånd för
försäljning av tobak och liknande produkter ska vara 90% av kostnaden för

stadigvarande serveringstillstånd i Sala kommun baserat på 25% av pbb, vilket
innebär en avgift om 10 500 kr för ett tobakstillstånd, avrundat till närmaste 100-
tal. Efter en bedömning av arbetsmomenten bedöms denna summa som rimlig sett
till den beräknade tidsåtgången för att handlägga ett tobaksärende. Att avgifterna
skall vara enhetliga i båda kommunerna anser miljöenheten Sala—Heby vara stor
vikt, då arbetssätt är lika oavsett kommun.

Tillståndsprövningen för försäljning av tobak medför att en ansökan för försäljning
ska skickas in till kommunen. Detta påverkar avgiftsintäkten som mest initialt under
2019 när prövningar ska göras av alla ställen som idag säljer tobak och även vill
fortsätta göra det efter den 1 juli 2019. Samtliga tobaksförsäljare, både detaljhandel
och partihandel, är skyldiga att ansöka om tillstånd. Om alla befintliga
tobaksförsäljare ansöker om tillstånd beräknas cirka 34 ansökningar komma in
under hösten 2019 för både Sala och Heby kommuner, då det är detta antal
försäljningsställen för tobak som finns idag. Miljöenheten bedömer dock att det
faktiska antalet kommer bli lägre då vissa handlare kommer välja att sluta sälja
tobaksvaror när tillständsplikten införs. Det finns även ett mindre antal
partihandlare med tobaksvaror i kommunen och dessa ska söka

parti handelstillständ för tobak.

Från och med år 2020 föreslås att en högre tillsynsavgift för tobakstillsyn tas ut
jämfört med den nuvarande. Höjningen motiveras av att kommunen i och med den
nya tobakslagen utöver yttre tillsyn även ska genomföra inre tillsyn över beviljande
tillstånd. Inre tillsyn genomförs en gång per år genom att kontrollera

tillständshavarens lämplighet och vandel, vilket exempelvis kan göras via remisser
och kontroller hos Polismyndigheten, Skatteverket med flera. Enligt den nya
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§  33 forts.

tobakslagens förarbeten ska den inre tillsynen  i  allt väsentligt motsvara den som
görs enligt alkohollagen. Antalet timmar av tillsyn som ska genomföras kommer

därför  öka jämfört med nu, och därmed krävs en höjning av tillsynsavgiften i

motsvarande män. Den yttre tillsynen innebär besök på försäljningsstället, detta i
samma omfattning som i nuvarande tobakslag. Itillsynen ingår även att kommunen
kan genomföra kontrollköp för att se om tobak eller elektroniska cigaretter säljs till
personer som inte har fyllt 18 år.

I den nya tobakslagen innefattas även de varor som idag lyder under egen lag, Lag
om elektroniska cigaretter och påtizllnadsbehållare  (201  7:425).  Denna lag upphör
gälla den  1  juli 2019. För dessa varor kommer det även från då räcka att handlaren
anmäler sin försäljning till kommunen. Här krävs inget utfärdat tillstånd och

anmälan till kommunen är kostnadsfri. En tillsynsavgift tas ut för kommunens
tillsynsbesök i butik över anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, då dock enligt den nya tobakslagen.
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Förslag på avgifter Bygg— och miljönämnden samt Kommunfullmäktige föreslås
besluta att fastställa enligt Lag om  tobak  och liknande  produkter (2018:2088)
beskrivs  i  tabell 1nedan:

Ansökan om  . 10 500 kr
stadigvarande eller prövning av om sökande kan
tillfälligt tobakstillsténd. bevfljasLOuakStl'llStåhd.

Anmälan 'om ändring "" 4_ 2 001d" _ ' '  "Anmalan om andrmg

Årlig tillsynsavg-ift 4  800 kr Årlig avgift för" mre tillsyn
avseende försäljning av samt tillsynsbesöki butiken,
tobak fr o m är  2020. Och eventuella kontrollköp.

'  Årlig t1llsynsavg1ft '  "1 000 kr  -' "Årlig avgift. för tillsynsbesök
avseende forsaljnmg av. ". '  "  - ' 'i butiken, Och eventuella .. . . .
elektroniska cigaretter .  : _.  __ 'kontrollkop ' ' ' ' '
och påfyllnadSbehå-l-lare :: ' ' ' —

.fr.o;må'r._2-0_20._ . '

Ärlig tillsynsavgift 5  000 kr Ärlig avgift för inre tillsyn
avseende försäljning av samt tillsynsbesöki butiken,
tobak samt elektroniska och eventuella kontrollköp.
cigaretter och Detta'vid försäljning av både
påfyllnadsbehållare fr  0 tobak och elektroniska
m  år 2020. cigaretter.

Återbesök" för '  f- 1 100 kr  '  _ ? .  Avgift förextra'tillsynsbesök
-. uppföljande tillsyn till' per extra som föranleds av att butiken -
följd av bristen  _ , '  tillsyns-' '  har sådana brister att den.

. . ' .. ' ' - behöver tillsynes ytterligare.  _ —'_besök

 

AVgift för kommunens

'  ett tillfälle.  .

Tabell 1. Förslag på avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter  (2018:2088).

Utdragsbestyrkande
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Miljöenheten  förslår  att årlig indexuppräkning av taxor och  avgifter gällande
tillstånd enligt  Lag om Tobak och liknande  produkter, tobakslagen, alkohollagen samt
lag 0m handel med vissa receptfria läkemedel ska baseras på SKL:s beräkningsmodell
Prislndex för kommunal verksamhet  (PKV) från år  2020  och framåt. Miljöenheten
anser också att kommunfullmäktige föreslås besluta att ge  bygg- och miljönämnden
delegation att fatta beslut om årli  g  upppräkning av fastställda avgifter, detta i
enlighet med  PKV.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Tf kontorschef  bygg- och miljö
Enhetschef miljö

Alkoholhandläggare
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Bilaga KS  2019/88/2

Bilaga  BMN  2019/33/1

)  SALA HEBY FÖRSLAG TILL BESLUT
&  KOMMUN KOMMUN

__ 2019-03-29 pzADM
BYGG OCH  MILJO Dnr:  2019.579

MILIÖENHETEN Bygg- och miljönämnden 1

Anna Johansson Sala kommun

Miljöchef

Förslag på avgifter avseende Lag om tobak och  andra

liknande  produkter  (2018:2088) den 1 juli 2019

FÖRSLAG TILL  BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar:

a_tt anta förslaget och att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om ansöknings- och

tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och andra liknande produkter (2018:2088),

varefter avgifterna skall träda i kraft från och med den 1 juli 2019. Ansökningsavgiften

för ansökan av tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter ska vara 90%

av kostnaden för stadigvarande serveringstillstånd enligt taxa i Sala kommun baserat

på 25% av pbb, vilket innebär en avgift om 10 500 kr för ett tobakstillstånd.

gttföreslå Kommunfullmäktige att besluta om att delegera till Bygg- och

miljönämnden att besluta om årlig uppräkning av avgifter enligt Lag om tobak och

liknande produkter (2018:2088). Uppräkningen skall ske enligt SKL's

beräkningsmodell Prisindex kommunal verksamhet med start år  2020.

BAKGRUND

Riksdagen beslutade den 12 december  2018  att införa en ny tobakslag den 1 juli  2019, Lag

om tobak och liknande produkter  (2018:2088), härefter benämnd ”den nya tobakslagen". I

nuvarande tobakslag räcker det att den handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin

försäljning till kommunen. Från och med den 1 juli 2019 krävs istället ett särskilt utfärdat

tillstånd från kommunen för att handlaren ska få sälja tobak.

Handlaren måste med andra ord lämna in en ansökan till kommunen. Efter en ingående

prövning bedömer kommunen om sökanden har visat sig ekonomiskt och i övrigt lämplig att

bedriva tobaksförsäljning. Om så är fallet beviljar kommunen försäljningstillstånd varefter

handlaren får påbörja försäljning av tobak.

Lagen införs den 1 juli 2019 och det kommer då finns en fyra månader lång övergångsperiod

där de försäljningsstållen som har anmält försäljning av tobak ges möjlighet att fortsätta sin

försäljning i avvaktan på att deras ansökan om tobakstillstånd handläggs och beslutas. Detta

SALA KOMMUN  Postadress Besöksadress Telefon Fax Exp.

Org.nr Box 304 Stora Torget 1 0224-74  70 00 vx  0224-74  73 08
212000-2098 733 25 SALA E-post:  byggmi1j0@sala.se



Dnr [ÄrendeNummer], 2 [5)

gäller de handlare som den 30 juni 2019 har anmäld försäljning och som ansöker hos
kommunen om tobakstillstånd senast den 1 november 2019.

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan och för den
tillsyn som utförs över beviljade tillstånd. Detta regleras i kommunallagen och den nya
tobakslagen.

Enligt  8  kap. 1§  Lag om  tobak  och liknande produkter, får en kommun ta ut avgift för
prövningen av ansökan om försäljningstil/stånd enligt5 kap. 1 enligt de grunder som beslutas
av kommunfullmäktige.

Enligt  8  kap.  2  §  isamma  lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som driver
tillståndspliktig försäljning enligt  5  kap.  1  §  och av den som driver anmälningsplikt/g
försäljning enligt  5  kap. 15 §.

Kommunen  har rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i

kommunallagen  (KL) 8  kap.  3  b  §  och av den så kallade självkostnadsprincipen i8 kap.  3  c  §
KL.

BEDÖMNING

Miljöenheten har arbetat fram ett förslag på nya avgifter för ansökan och tillsyn av tillstånd
för försäljning av tobak och liknande produkter.

De ansöknings- och tillsynsavgifter som kommunen tar ut ska finansiera den handläggning
och de kostnader som uppkommer genom arbetet med tillstånds- och tillsynsärenden. Det är
önskvärt att kommunens kostnader täcks genom avgifter från de försäljningsställen som i
praktiken genererar kostnaderna. Avgifternas storlek för dessa ärenden baseras på det
beräknade antal arbetstimmar som ett normalt ärende av den typen bedöms kräva från
miljöenheten.

Handläggningsstegen och momenten för prövningen av en sökandes rätt att beviljas

tobakstillstånd motsvarar till till stora delar de som gäller vid prövning av ett
serveringstillstånd. Detta både i tidsomfattning och faktiska handläggningsåtgärder. De
lämplighetskrav som ställs för att beviljas ett tobakstillstånd överensstämmer också, med
några få undantag, de som nu gäller för att beviljas ett serveringstillstånd.  I  likhet med
ansökan om serveringstillstånd betalar en sökande ansökningsavgiften oavsett om ansökan
beviljas eller avslås. Tillsynsavgiften betalas också årligen av den som innehar ett tillstånd.

Miljöenheten har i arbetet med att ta fram nya avgifter beaktat den snarlika
handläggningsprocessen som utgör prövning om serveringstillstånd. Utgångspunkten är från
de avgifter som ligger till grund för serveringstillstånd. Exempel finns från andra kommuner
för exakt samma bedömning, men också med exempel från länsstyrelse som framfört att
alkohollagens taxor för ansökningsårenden (enligt regeringen) bör kunna tjäna som
riktmärke för avgiftsnivån.

Under arbetet med att ta fram förslag på avgifter har viss jämförelse gjorts av de avgifter
som tas ut i andra kommuner. Här ska dock noteras att lagen, uppdraget och avgiften är helt
ny. Det är mycket få kommuner som har beslutat om några avgifter.  I  stort sett samtliga
kommuner i landet arbetar med att ta fram avgiftsförslag varför en jämförelse har varit svår.
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Det går dock att se att många som nu arbetar med att ta fram eller redan har färdigställt nya

tobaksavgifter har landat i summor runt 90% av kostnaden för ett serveringstillstånd. lSala

kommun har ingen uppräkning av vad serveringstillstånd kostar räknats upp sedan 2013.

Dagens kostnad för nyansökan borde vara 11 650 kr om baserat på 25% av prisbasbeloppet

(pbb) som var det som skulle gälla, beslutat i Kommunfullmäktige den 29 april 2013. Utan

reglering är istället dagens kostnad 11 200 kr, tillika detsamma som år 2013. lVliljöenheten

anser att kostnad för nyansökan för försäljning av tobak och liknande produkter ska utgå

från 25% av pbb, samt avrundat till närmaste hundratal, vilket blir 10 500 kr 2019.

IVIiljöenheten anser att ansökningsavgiften även för Heby kommun för ansökan av tillstånd

för försäljning av tobak och liknande produkter ska vara 90% av kostnaden för stadigvarande

serveringstillstånd i Sala kommun baserat på 25% av pbb, vilket innebär en avgift om 10 500

kr för ett tobakstillstånd, avrundat till närmaste 100-tal. Efter en bedömning av

arbetsmomenten bedöms denna summa som rimlig sett till den beräknade tidsåtgången för

att handlägga ett tobaksärende. Att avgifternayskall vara enhetliga i båda kommunerna anser
Miljöenheten Sala-Heby vara stor vikt, då arbetssätt är lika oavsett kommun.

Tillståndsprövningen för försäljning av tobak medför att en ansökan för försäljning ska

skickas in till kommunen. Detta påverkar avgiftsintäkten som mest initialt under 2019 när

prövningar ska göras av alla ställen som idag säljer tobak och även vill fortsätta göra det efter

den 1 juli 2019. Samtliga tobaksförsäljare, både detaljhandel och partihandel, är skyldiga att

ansöka om tillstånd. Om alla befintliga tobaksförsäljare ansöker om tillstånd beräknas cirka

34 ansökningar komma in under hösten 2019 för både Sala och Heby kommuner, då det är

detta antal försäljningsställen för tobak som finns idag. lVIiljöenheten bedömer dock att det

faktiska antalet kommer bli lägre då vissa handlare kommer välja att sluta sälja tobaksvaror

när tillståndsplikten införs. Det finns även ett mindre antal partihandlare med tobaksvaror i

kommunen och dessa ska söka partihandelstillstånd för tobak.

Från och med år 2020 föreslås att en högre tillsynsavgift för tobakstillsyn tas ut jämfört med

den nuvarande. Höjningen motiveras av att kommunen i och med den nya tobakslagen

utöver yttre tillsyn även ska genomföra inre tillsyn över beviljande tillstånd. Inre tillsyn

genomförs en gång per år genom att kontrollera tillståndshavarens lämplighet och vandel,

vilket exempelvis kan göras via remisser och kontroller hos Polismyndigheten, Skatteverket

med flera. Enligt den nya tobakslagens förarbeten ska den inre tillsynen i allt väsentligt

motsvara den som görs enligt alkohollagen. Antalet timmar av tillsyn som ska genomföras

kommer därför öka jämfört med nu, och därmed krävs en höjning av tillsynsavgiften i

motsvarande män. Den yttre tillsynen innebär besök på försäljningsstället, detta i samma

omfattning som i nuvarande tobakslag.  l  tillsynen ingår även att kommunen kan genomföra

kontrollköp för att se om tobak eller elektroniska cigaretter säljs till personer som inte har

fyllt 18 år.

I den nya tobakslagen innefattas även de varor som idag lyder under egen lag, Lag om

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Denna lag upphör gälla den 1 juli

2019. För dessa varor kommer det även från då räcka att handlaren anmäler sin försäljning

till kommunen. Här krävs inget utfärdat tillstånd och anmälan till kommunen är kostnadsfri.

En tillsynsavgift tas ut för kommunens tillsynsbesök i butik över anmäld försäljning av

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, då dock enligt den nya tobakslagen.
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Förslag på avgifter  Bygg- och miljönämnden samt Kommunfullmäktige föreslås besluta att

fastställa enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) beskrivs  i  tabell 1 nedan:

Ansökan om

stadigvarande eller

tillfälligt tobakstillstånd.

Anmälan om ändring

Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning av

tobak fr o m är 2020.

Årlig tillsynsavgift
avseende försäljning av

elektroniska cigaretter och

påfyllnadsbehållare fr o m

år 2020.

Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning av

tobak samt elektroniska

cigaretter och

påfyllnadsbehållare fr o m

år 2020.

Återbesök för uppföljande
tillsyn till följd av brister.

10 500 kr

4 200 kr

4 800 kr

1000 kr

5 000 kr

1 100 kr per

extra

tillsyns-

besök

Avgift för kommunens

prövning av om sökande kan

beviljas tobakstillstånd.

Anmälan om ändring.

Årlig avgift för inre tillsyn samt

tillsynsbesök i butiken, och

eventuella kontrollköp.

Ärlig avgift för tillsynsbesök i
butiken, och eventuella

kontrollköp.

Ärlig avgift för inre tillsyn samt

tillsynsbesök i butiken, och

eventuella kontrollköp. Detta

vid försäljning av både tobak

och elektroniska cigaretter.

Avgift för extra tillsynsbesök

som föranleds av att butiken

har sådana brister att den

behöver tillsynas ytterligare

ett tillfälle.

Tabell 1. Förslag på avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

IVIiljöenheten förslår att årlig indexuppräkning av taxor och avgifter gällande tillstånd enligt

Lag om Tobak och liknande produkter, tobakslagen, alkohollagen samt lag om handel med

vissa receptfria läkemedel ska baseras på SKL:s beräkningsmodell Prisindexför kommunal

verksamhet (PKV) från år 2020 och framåt. lVliljöenheten anser också att kommunfullmäktige

föreslås besluta att ge bygg— och miljönämnden delegation att fatta beslut om årlig

upppräkning av fastställda avgifter, detta i enlighet med PKV.

FÖR BYGG OCH MILJÖ SALA—HEBY,

Anna Johansson

lVliljöchef
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KOPIA

Akten

Kontorschef  bygg och  miljö

IVIiljöchef

Alkoholhandläggare
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