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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
Klicka här för att ange text. 
sonja.danielsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Förslag på avgifter för anmälan och tillsyn vid 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om föreslagna avgifter 
för anmälan och tillsyn vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

• Handläggning av nyanmälan, försäljning              1 500 kronor                  
av tobaksfria nikotinprodukter 

• Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av                    1 500 kronor        
tobaksfria nikotinprodukter 

De nya avgifterna ska gälla fr.o.m. 1 april 2023. 

Ärendet 

Bakgrund 
Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. 
Lagen innebär bland annat att detaljhandelsförsäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsument ska anmälas till den kommun där verksamheten 
bedrivs. I lagen ges kommunen ansvaret att sköta tillsynen av detaljhandeln av 
tobaksfria nikotinprodukter samt hantera anmälan om försäljning. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av anmälan om tobaksfria 
nikotinprodukter och för den tillsyn som utförs. Avgifterna ska spegla kommunens 
faktiska kostnader och ska följa de allmänna kraven om självkostnadsprincipen.  

Socialförvaltningen bedömer att tiden för tillsyn för tobaksfria nikotinprodukter 
motsvarar tiden för tillsyn och handläggning av anmälan av till exempel e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Tjänsten som tillståndshandläggare ska finansieras av 
anmälans-, prövnings- och tillsynsavgifter och föreslagna avgifter motsvarar 
uppskattad kostnad för arbetsinsatsen. 
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Förslag på avgifter enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Typ Avgift 

Handläggning av nyanmälan, försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

1500 kronor 

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

1500 kronor 

 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet i samarbete med 
socialförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Utifrån att en ny lag har trätt i kraft och att tjänsten som tillståndshandläggare ska 
vara självfinansierad, bedömer kommunledningsförvaltningen att det finns behov 
av att kommunen tar ut de föreslagna avgifterna för tillsyn och handläggning av 
anmälan vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för anmälan och tillsyn vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska 
följa de allmänna kraven på självkostnadsprincipen. Avgifterna ska motsvara 
kommunens kostnader och bedöms därför inte att ha några ekonomiska 
konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Sociala- och miljömässiga konsekvenser har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-02 
Protokollsutdrag från socialnämnden, daterat 2022-12-13, paragraf 197 
 
 
 
Daniel Hammargren Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Myndighet/nämnd/namn, för åtgärd 
Myndighet/nämnd/namn, för kännedom 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 197 Ärendenummer SN2022/191 

Förslag på avgifter för anmälan och tillsyn vid 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen taxa och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för beslut och att avgifterna ska gälla från och med den 1 april 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Behov av att lägga till avgifter enligt en ny lag har uppstått då verksamheten ska 
vara självfinansierad av både ansöknings/anmälnings- och tillsynsavgifter. 

Anmälningsavgifter avser kostnad för administration av anmälan. Tillsynsavgift 
avser kostnad för utförande och administration av tillsynen. Avgifterna motsvarar 
arbetsinsats då tjänsten som tillståndshandläggare ska finansieras av anmälans-, 
prövnings- och tillsynsavgifter. I detta förslag till beslut finns enbart avgifter i 
samband med försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av anmälan om tobaksfria 
nikotinprodukter och för den tillsyn som utförs. Detta regleras i kommunallagen och 
i 40 § i Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

FÖRSLAG på avgifter enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Typ    Avgift 

Handläggning av nyanmälan, försäljning                              1500 kronor                 
av tobaksfria nikotinprodukter 

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av         1500 kronor     
tobaksfria nikotinprodukter 

  

  

  

__________ 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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