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Tillsynsavgift för kontroll av e-cigaretter med anledning av ny lag 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige  
 
att   besluta om tillsynsavgift för kontroll av e-cigaretter.  
 
 

Sammanfattning 

Den 1 maj 2017 beslutade riksdagen om en ny lag som reglerar försäljningen av elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ska ansvara för kommunens skyldigheter enligt denna lag. Enligt lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunen ta ut en årlig avgift för sin 
tillsyn. Handling avges till kommunfullmäktige för beslut om tillsynsavgift. 
 
 
 
Anna Nilsson 
miljödirektör  
 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Underlag för tillsynsavgift enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 
Bilaga 2: Förslag till kommunfullmäktige att besluta om tillsynsavgifter för kontroll av          
e-cigaretter med anledning av ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
(2017:425) 
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 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
Tillsynsavgift för kontroll av e-cigaretter med anledning av ny lag 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige  
 
att   besluta om tillsynsavgift för kontroll av e-cigaretter. 
 

Sammanfattning 

Den 1 maj 2017 beslutade riksdagen om en ny lag, (2017:425), som reglerar försäljningen av 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 
2017 att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ansvara för kommunens skyldigheter enligt 
denna lag. Enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunen ta ut 
en avgift för sin tillsyn.  

 

Ärendet 

Den 1 maj 2017 beslutade riksdagen om en ny lag, (2017:425), som reglerar försäljningen av 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. 
 
Enligt 20 § framgår att en näringsidkare som har sitt säte eller affärsverksamhet i Sverige inte 
får tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till 
konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. 
 
Enligt 26 § framgår att den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen följs utövas av kommunen. 
 
Enligt 46 § framgår att en kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt  
20 §. 
 



2 (2) 

Den 21 juni 2017, § 187, beslutade kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden 
skall ansvara för kommunens skyldigheter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
 
att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ta ut en årlig tillsynsavgift om 1 500 kr för tillsyn och 
administration, 
 
att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ta ut en årlig tillsynsavgift om 1 000 kr då fler 
tillsynsområden kontrolleras vid samma tillfälle, samt 
 
att de nya avgifterna ska börja gälla den 1 januari 2018 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Bengt Fladvad Anna Nilsson 
ordförande  miljödirektör 
 
 
 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Underlag för tillsynsavgift enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
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Bilaga 1 

 

Underlag för tillsynsavgift enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

 

Behov av tillsynsbesök uppskattas till ett besök vartannat år som kan göras tillsammans med 

tillsyn över folköl, tobak och receptfria läkemedel då försäljningen sker på samma 

verksamhetsställen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 om nedanstående årliga tillsynsavgifter för 

de övriga försäljningsprodukterna  

 

Folköl   1 000 kr, lägre avgift på grund av mindre tillsynstid.   

Tobak   1 500 kr 

Receptfria läkemedel 1 500 kr 

 

Om verksamheten har två eller fler av ovanstående produkter så beslutades det att tillämpa en 

sänkning på tillsynsavgiften så att verksamhetsutövaren betalar 1 000 kr per produkt. Den 

särskilda avgiftssänkningen när flera produkter kombineras motiveras med av att tidsåtgången 

blir lägre när tillsynen över olika produkter sker samtidigt. 

 

Tillsynsavgift över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare kan jämställas med 

tobakstillsyn och kan beräknas på samma sätt med en tillsynsavgift om 1 500 kr när det enbart 

säljs denna produkt  

 

Vid försäljning av fler produkter kan avgiftssänkning ske som ovan och avgiften blir då  

1 000 kr per år. 

 

Avgifterna för de olika produkterna skulle då bli per år 

 

För den som säljer enbart folköl    1 000 kr 

För den som säljer enbart tobak    1 500 kr 

För den som säljer enbart receptfria läkemedel 1 500 kr 

För den som säljer enbart e-cigaretter  1 500 kr  

 

Detta skulle innebära följande med avgiftssänkning 

 

För de som säljer två produkter blir avgiften  2 000 kr 

För de som säljer tre produkter blir avgiften  3 000 kr 

För de som säljer fyra produkter blir avgiften  4 000 kr 

 

 

De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2018 
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