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BMN §63  ALLM.2019.36 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
samt Alkohollagen (2010:1622) 

Beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
 Anta förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt Lag om tobak och

liknande produkter och Alkohollagen och att
 Taxan ska gälla från 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4)

som ska tillämpas från 1 januari 2020.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen och Lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innehåller flera 
skärpningar, bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak och fler 
miljöer blir rökfria. Förändringarna syftar till att minska tobaksbruket och att 
motverka illegal handel med tobak. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 
2019. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygg- 
och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter 
och alkohollagen. Ansvaret kring den senare är delat med Socialförvaltningen, 
bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över detaljhandel med folköl. 
Tillsynen över detaljhandel med tobak och detaljhandel med folköl kan i viss 
mån samordnas och därför föreslås att även fortsättningsvis samma taxa 
omfattar bägge tillsynsområdena.

De  tobakshandlare som innan 1 juli 2019 har anmält försäljning enligt 
Tobakslagen till kommunen får fortsätta sin försäljning även efter den 1 juli. 
De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om 
tillstånd till handel med tobaksvaror.

Den nya tillståndsprövningen ska omfatta både sökandens vandel och  
ekonomiska förhållanden och förutsättningar. Egenkontrollprogram för 
verksamheten ska redan bifogas ansökan om försäljningstillstånd och även ett 
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uteblivet eller bristfälligt egenkontrollprogram kan utgöra skäl för avslag på 
ansökan.

Försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att 
vara anmälningspliktig.

Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband 
med att en större översyn över miljöbalkstaxan kommer att göras senare under 
året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås.
Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, dvs samtidigt som den nya 
lagen bortsett från den del som avser årlig tillsynsavgift som föreslås träda i 
kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 redan är debiterad enligt 
gällande taxa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Förslag till taxa för Lag om tobak och liknande produkter och alkohollagen 

______________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 ALLM.2019.36 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61  Katrineholms kommun

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
och Alkohollagen (2010:1622)
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
 Anta förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt Lag om tobak och 

liknande produkter och Alkohollagen och att
  taxan ska gälla från 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) 

som ska tillämpas från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen och Lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innehåller flera 
skärpningar, bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak och fler 
miljöer blir rökfria. Förändringarna syftar till att minska tobaksbruket och att 
motverka illegal handel med tobak. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 
2019. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygg- 
och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter 
och alkohollagen. Ansvaret kring den senare är delat med Socialförvaltningen, 
bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över detaljhandel med folköl. 
Tillsynen över detaljhandel med tobak och detaljhandel med folköl kan i viss 
mån samordnas och därför föreslås att även fortsättningsvis samma taxa 
omfattar bägge tillsynsområdena.

De  tobakshandlare som innan 1 juli 2019 har anmält försäljning enligt 
Tobakslagen till kommunen får fortsätta sin försäljning även efter den 1 juli. 
De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om 
tillstånd till handel med tobaksvaror.

Den nya tillståndsprövningen ska omfatta både sökandens vandel och  
ekonomiska förhållanden och förutsättningar. Egenkontrollprogram för 
verksamheten ska redan bifogas ansökan om försäljningstillstånd och även ett 
uteblivet eller bristfälligt egenkontrollprogram kan utgöra skäl för avslag på 
ansökan.

Försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att 
vara anmälningspliktig.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 ALLM.2019.36 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband 
med att en större översyn över miljöbalkstaxan kommer att göras senare under 
året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås.
Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, dvs samtidigt som den nya 
lagen bortsett från den del som avser årlig tillsynsavgift som föreslås träda i 
kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 redan är debiterad enligt 
gällande taxa.

Beslutsunderlag:

Beslutsmottagare:

________________
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BMN §62  ALLM.2019.38 

Förslag till revidering av reglemente för bygg- och 
miljönämnden 

Beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och 
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts 
av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har idag ansvar för kommunens tillsynsuppgifter 
enligt Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Dessa två lagstiftningar ersätts den 1 juli 2019 av Lag om 
tobak och liknande produkter. Bygg- och miljönämnden har därutöver tillsyn 
över bland annat detaljhandel med folköl, detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel samt livsmedelskontroll av såväl butiker som restauranger och 
annan livsmedelshantering. Bygg- och miljönämnden föreslås därför att få ett 
fortsatt ansvar för tillsynen enligt Lag om tobak och liknande produkter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 

______________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 ALLM.2019.38 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare
Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61  Katrineholms kommun

Förslag till revidering av reglemente för bygg- och 
miljönämnden
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och 
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts 
av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har idag ansvar för kommunens tillsynsuppgifter 
enligt Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Dessa två lagstiftningar ersätts den 1 juli 2019 av Lag om 
tobak och liknande produkter. Bygg- och miljönämnden har därutöver tillsyn 
över bland annat detaljhandel med folköl, detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel samt livsmedelskontroll av såväl butiker som restauranger och 
annan livsmedelshantering. Bygg- och miljönämnden föreslås därför att få ett 
fortsatt ansvar för tillsynen enligt Lag om tobak och liknande produkter. 

Beslutsmottagare:
KS/KF
________________


	BMN § 63 - Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligtLag (2018:2088) om tobak och liknande produktersamt Alkohollagen (2010:1622)
	Tjänsteutlåtande SBF

	BMN § 62 - Förslag till revidering av reglemente för bygg- ochmiljönämnden
	Tjänsteutlåtande SBF


