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Taxa för prövning och tillsyn enligt
lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter

Beslutad av kommunfullmäktige 8 november 2021, § 326
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022.

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
www.uppsala.se
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Taxa för prövning och tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Uppsala kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
3 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid eller andra omständigheter får miljö- och
hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa sätts ned eller efterskänks i
enskilda fall.
4 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.
5 § Avgiftsuttag sker i form av fasta avgifter för prövning av ansökan enligt 7 §, samt för
tillsyn enligt 9 §. Avgiften beräknas enligt schablon för genomsnittligt nedlagd
handläggningstid per ärende och ska täcka verksamhetens kostnader.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut.
6 § Beslut om avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avgifter
Ansökningsavgifter
7 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror tas ut enligt taxebilaga 1.
8 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden i samband med ansökan.
Avgift för ansökan tas ut även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallas innan handläggningen påbörjats.
Årliga tillsynsavgifter
9 § Årlig avgift för tillsyn tas ut enligt taxebilaga 1.
10 § Avgift för tillsyn ska betalas av tillståndshavaren inom den tid som anges på
fakturan. Avgift för tillsyn betalas från och med nästkommande kalenderår efter att
tillstånd beviljats. Om tillstånd beviljas under årets sista kvartal, oktober-december, tas
ingen tillsynsavgift ut för nästkommande kalenderår.
11 § Avgift för tillsyn av anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare ska betalas av verksamhetsutövaren inom den tid som anges på
fakturan. Avgiften betalas för innevarande år.
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Taxebilaga 1
Denna taxa gäller från och med 1 januari 2022.
Ansökningsavgifter
Ansökan om tillstånd att sälja tobak (detalj- eller partihandel)

8 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak

2 000 kr

Vid ansökan om tillstånd att sälja tobak i försäljningsautomat vid flera
försäljningsställen tas ordinarie avgift (8 000 kr) ut vid första ansökan,
därefter per ytterligare ansökan

2 000 kr

Årliga tillsynsavgifter
Tillstånd för tobaksförsäljning (detalj- eller partihandel)

5 000 kr

Tillstånd för tobaksförsäljning detaljhandel vid restauranger som har
serveringstillstånd

2 000 kr

Vid tillstånd för tobaksförsäljning i försäljningsautomat vid flera
försäljningsställen tas ordinarie avgift (5 000 kr) ut för första tillståndet,
därefter per ytterligare tillstånd

2 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(anmälningspliktig försäljning)

1 500 kr*

*Enligt tidigare beslut från kommunfullmäktige ges rabatt på tillsynsavgiften för
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare om försäljningsstället samtidigt säljer
folköl och/eller receptfria läkemedel. Avgiften blir då 1 000 kr per produkt som säljs.
Rabatten på anmälningspliktiga produkter gäller även i kombination med försäljning
av tobak.

