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Kommunfullmäktige 
 

    Dnr KS-2019-303, BMN-2019-433 

§ 80. Taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ny taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och 

lag om handel med vissa receptfria läkemedel. (Bilaga 3) 

Ärendebeskrivning 
Den 1juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088). I likhet med alkohollagen är den nya tobakslagen (LTLP) en skyddslagstiftning. 

Enligt 1 § syftar lagen till att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förbundna med 

tobaksbruk och liknande produkter. 

Från och med den 1juli ersätts anmälningsplikten med tillståndsplikt i samband med all 

tobaksförsäljning. Den som vill sälja tobak efter detta datum måste ansöka om tillstånd hos 

kommunen. Detaljhandel som tidigare har anmält tobaksförsäljning får dock fortsätta sin 

försäljning men måste senast den 31 oktober ansöka om tillstånd. 

Tillståndsprövning innebär - i likhet med alkohollagen - att den sökande måste genomgå en 

vandelsprövning som ger möjlighet att sålla bort personer som tidigare gjort sig skyldiga till 

exempelvis illegal handel med tobak eller annan brottslig verksamhet. 

Med detta nya ansökningsförfarande kommer den administrativa bördan och kommunens 

kostnader att öka avsevärt. Enligt LTLP 8 kap 1§ och 2§ har kommunen därför rätt att ta ut 

avgifter både för ansökan och för den årliga tillsynen av de som bedriver tillståndspliktig 

försäljning av tobak. 

Avgifterna ska spegla de faktiska kostnaderna och grunderna för avgiftsuttaget får bestämmas 

av kommunfullmäktige i linje med självkostnadsprincipen när det gäller kommunala taxor. 

En vägledning när det gäller storleken på avgiften anges i propositionen (2017/18:156) där 

bedömningen görs "att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för 

tobaksförsäljning generellt sätt kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala 

kostnader för serveringstillstånd." (Prop, 2017/18:156, s.130) 
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Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel i Östhammars kommun. 

Ärendets behandling 
Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet 2019-03-27, § 43. 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Tomas Bendiksen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

− Bygg- och miljönämnden 

− Webbredaktionen 

  


