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Komplettering av avgifter för tobak 

Beskrivning av ärendet 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, träder i kraft per 
den 1 juli 2019. I den nya lagen införs i 5 kap. 1 §, en tillståndsplikt för 
detaljhandel med tobaksvaror. Kommunens avgifter för tobak behöver därför 

kompletteras.  

Kraven på tillsyn av detaljhandeln med tobaksvaror kommer som en följd av 

lagändringen att öka, varför nuvarande tillsynsavgift föreslås höjas.   

Av 8 kap 1 § LTLP, framgår att kommunen får ta ut en avgift för prövningen 
av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det nya prövningsförfarandet är uppbyggt med alkohollagens prövnings-

förfarande för ansökningar om serveringstillstånd som modell. Det 
konstateras även i lagens förarbeten att det är en tydlig avsikt att prövningen 
av någon som önskar bedriva detaljhandel med tobaksvaror ska likna den 

som gäller för ett serveringstillstånd. 

Någon erfarenhet av tidsomfattningen för ett nytt tillståndsärende för 

försäljning av tobaksvaror finns av naturliga skäl ännu inte. Frågorna har 
förstås diskuterats i länet och i landet med deltagande av både kommuner 
och myndigheter. Det vi kan slå fast är att prövningen av en sökandes 

lämplighet ska vara ungefär densamma som för ett serveringstillstånd vilket 
innebär att ansökan kommer att omfatta lika mycket dokumentation. En 

allmän bedömning är ändå att ansökningar om tillstånd att sälja tobaksvaror 
kommer att vara något enklare att hantera än de för serveringstillstånd. 

En majoritet av kommunerna i länet har valt att inledningsvis lägga 

avgiftsnivån på 5 000 kronor. Det kan ses som ett ingångsvärde som kan 
utvärderas efter den första omgången ansökningar, där det kan noteras att 

redan etablerade detaljhandlare har tid fram till den 1 november för att lämna 
in ansökan. Avgiften på 5 000 kronor är lite drygt hälften av de 9 000 kronor 
som det idag kostar att ansöka om ett serveringstillstånd. 

En årlig tillsynsavgift på 1 000 kronor finns i den nuvarande samman-
ställningen av avgifter. Förvaltningen bedömer att den nya tillståndsplikten 

kommer att ställa högre krav på tillsyn och särskilt då den inre tillsynen, 
varför nuvarande tillsynsavgift föreslås höjas till 1 500 kronor. 
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen kan inte i nuläget se att det finns motiv som talar för att det 
finns alternativa förslag till beslut men är förstås medveten om att den 

politiska majoriteten har möjlighet att besluta om andra avgiftsnivåer eller att 
helt avstå från att införa de föreslagna avgifterna. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslagen till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslagen till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. En avgift på 5 000 kronor införs för prövning av ansökningar om 

försäljningstillstånd för tobaksvaror. 

2. Nuvarande tillsynsavgift för detaljhandeln höjs från 1 000 kronor till 

1 500 kronor. 

3. De nya avgifterna ska gälla från den 1 juli 2019.      

Staffan Åsén 
Miljöchef 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Författningssamlingen 
Samhällsbyggnad – Alkohol och tobak 

 

 

 

 

 

 

 

 


