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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-23 
Diarienummer  
MN 2022/12 

  

Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för miljönämnden 
 
Förslag till beslut 

1. Miljönämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2022 till kommunstyrelsen.   

2. Miljönämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2022. 

 

Ärendet 

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2022 på 583 tkr. 
Resultatet är en konsekvens av högre intäkter än budgeterat. 
 
Gällande hösten planeras en ny rekrytering vilket på marginalen kan påverka det 
ekonomiska utfallet då budgettäckning för denna nya tjänst finns först 2023. 
Helårsresultatet bedöms landa på 200 tkr. 
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilaga 
Förslag till delårsbokslut för nämndens verksamheter 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 



Miljönämnden 
Ordförande: Arne Karlsson (KD) 
Produktionschef: Mats Gustafsson
 

 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
 Miljö- och hälsoskydd 
 Livsmedelskontroll 

 Alkoholtillstånd/tillsyn 

 Folkölstillsyn 
 Tobakstillstånd/tillsyn  

 Receptfria läkemedel (OTC) 
 

EKONOMISK ANALYS 
Resultat per augusti 
Miljönämnden redovisar ett positivt resultat 

per sista augusti 2022 på 583 tkr. Resultatet 
är en konsekvens av högre intäkter än 

budgeterat. 

 
Årsprognos 

Gällande hösten planeras en nyrekrytering 

vilket på marginalen kan påverka det 
ekonomiska utfallet då budgettäckning för 

denna nya tjänst finns först 2023. 
Helårsresultatet bedöms landa på 200 tkr. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 
Merparten av nämndens mål ser ut att nås för 

2022. Nämndens mål gällande service till 
företagen nås med bred marginal och 

trendutvecklingen är positiv.  

VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Personalkostnaderna följer gällande budget 

och personalstyrkan är komplett. Rekrytering 

till ny tjänst kommer genomföras under hösten 
2022. 

60 % av personalen har fem eller färre 
sjukdagar per år vilket är en tydligt lägre nivå 

än föregående år.  

 

Resultatet i den senaste HME-undersökningen 
överstiger nämndens mål. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
Genom den nyrekrytering som genomförs 
under hösten 2022 säkerställs att hinna med 

den antagna tillsynsplanen. Därmed ges också 

även fortsättningsvis förutsättningar att ta ut 
de avgifter som till stor del finansierar 

verksamheten. 
 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE 
Ärenden som avser tillstånd, anmälan och 

liknande där sökanden är beroende av 

nämndens beslut är fortsatt prioriterade.  

 

Särskilda insatser under året omfattar bland 

annat arbetet med Ostlänken och 

kommunens nya VA-plan, inventering och 

händelsestyrd tillsyn av enskilda avlopp.  

 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Verksamheten under kommande år kommer i 

hög utsträckning att fortsätta handla om att 
prioritera den ordinarie tillsynen och leverera 

hög kvalitet i det givna grunduppdraget. 

 

En växande befolkning innebär också fler 

företag och fler verksamheter för Miljökontoret 

att hantera. Under en sådan påtaglig tillväxtfas 

kommer det bli avgörande att kontoret ständigt 
fortsätter att utveckla sina arbetssätt för att 

kunna vidmakthålla kvalitet, rättssäkerhet och 
servicenivå i handläggningen. 

 

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA 
PRIVATA UTFÖRARE 

Inga privata utförare förekommer inom 

Miljönämndens område, däremot köps 

hanteringen av serveringstillstånd och tillsyn 
av större vattenverk från Nyköpings kommun. 

Totalt (tkr)

Delårs-
bokslut 
2022

Helårs-
prognos 
2022

Budget, netto 1 064 1 596

Utfall, netto 481 1 396

Avvikelse 583 200



Miljönämndens mål

Mål Målprecisering
Upp-

fyllelse Trend Mätmetod Kommentar

1. Handläggningen ska vara  effektiv, rättsäker och kvaliativ.
Trosa kommun ska tillhöra den främsta 
tiondelen (10 %) av de kommuner som 
genomför SKR:s servicemätning. 

SBA:s/SKL:s undersökning av 
sammantagen servicefaktor.

Relaterar till KF:s mål 5 gällande 
företagsklimat.

2. Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85
Samhällsbyggnadskontorets medarbetare 
ska ge ett betyg som ger ett sammantaget 
index på minst 85.

Årlig enkät till kommunens 
medarbetare med frågor 
framtagna av SKL och RKA.

Relaterar till KF:s mål 10 gällande 
hållbart medarbetarengagemang.

3.
Ungdomars tillgång till tobak, e-cigaretter och folköl i 
detaljhandeln ska minska.

Årliga kontrollköp ska genomföras och 
antalet avvikelser ska understiga 
föregående år.

Årlig avstämning och jämförelse 
med föregående år.

Relaterar till KF:s mål 1 och 3 
gällande en trygg och attraktiv 
kommun.

4.
Olägenheter för människors hälsa och miljön ska 
minimeras.

Tillsynsplanen avseende miljö- och 
hälsoskydd ska följas i syfte att hindra 
uppkomst av olägenheter för människors 
hälsa och miljön.

Avstämning om tillsyn har skett i 
enlighet med gällande 
tillsynsplan.

Relaterar till KF:s mål 8 gällande 
hållbar ekologisk utveckling.

5.
Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller 
serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.

Alla anläggningar i riskklass 1-5 får årlig 
kontroll, inkomna misstänkta avvikelser 
handläggs skyndsamt samt att alla 
konstaterade avvikelser följs upp.

Avstämning om kontroll har skett 
i enlighet med gällande 
kontrollplan.

Relaterar till KF:s mål 3 och 8 
gällande trygghet och hållbar 
ekologisk utveckling.

6.
Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever 
som personal.

Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av 
skolor och förskolor i syfte att säkerställa 
goda miljöer för lärande. 

Avstämning om tillsyn av 
skolor/förskolor  har skett i 
enlighet med gällande 
tillsynsplan.

Relaterar till KF:s mål 6 gällande 
kvaliteten som utbildningskommun.

Mål 1: Det sammanlagda NKI-värdet 85 i 2021 års mätning är det högsta kommunen någonsin haft och ger en åttonde  plats i landet. Värdet för 2022 är än så länge på samma nivå som 2021.
Mål 2: Totalt index för 2021 var 89. Mätningen är ännu inte genomförd för 2022.
Mål 3: Kontrollköp genomförda under juni månad utan avvikelser.
Mål 4: Det finns en risk att inte all planerad lantbrukstillsyn hinns med under året. Arbetet med VA-plan och inkommande ärenden har tagit mer tid än förväntat. 
Mål 5: Nyformulerat mål för 2022. Kontroll är utförd enligt kontrollplan och uppföljning av avvikelser har utförts.
Mål 6: Alla förskolor har fått tillsynsbesök under året och alla skolor kommer få tillsyn under hösten. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-26 
Diarienummer 
MN 2022/14 

  

Revidering av Taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter inom Trosa kommun  

Förslag till beslut 
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.  
 

 
  
Ärendet 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft den 1:a augusti 
2022. Med anledning av detta behöver miljönämndens taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras så att tillsyn och 
beslutsfattande enligt den nya lagstiftningen ska kunna debiteras. 
 
I samband med revideringen byter taxan namn till Taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Det är vanligt förekommande att försäljningsställen erbjuder flera kategorier av 
produkter inom tobak, receptfria läkemedel, folköl och tobaksfria nikotinprodukter. 
Egenkontroll, märkningsregler och reklamregler har vissa likheter inom de olika 
produktkategorierna. Därför föreslås att tillägg av produktkategorin tobaksfria 
nikotinprodukter renderar en ökad avgift om 500 kronor per år, på samma sätt som 
övriga kategorier ger 500 kronor i tillägg till grundtaxan på 3000 kronor per år som 
gäller för en produktkategori. 
 
Mats Gustafsson    Susanne Rosqvist  
Samhällsbyggnadschef    Miljöchef 

mailto:susanne.rosqvist@trosa.se


 
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 
Miljökontoret 2022-09-26 

 
 
 
 
Bilagor  
1. Förslag till reviderad taxa, ändringar är gulmarkerade. 
2. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beslut till  
Kommunstyrelsen  



 

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen,  

lagen om tobak och liknande produkter, 
lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel samt  
lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

 
Gäller fr.o.m. 2023-01-01 

Reviderad av: Kommunfullmäktige 2022-XX-XX § XX 

Dokumentkategori: Styrdokument 

Dokumenttyp: Föreskrift  
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Innehållsförteckning 
Inledande bestämmelser ............................................................................ 2 

Tillsynsavgifter .......................................................................................... 2 
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Tilläggstaxa för extra tillsyn ........................................................................ 2 
Debitering av taxa ..................................................................................... 2 
Nedsättning av taxa ................................................................................... 2 
Revidering av taxa ..................................................................................... 2 
Rutiner för ansökningsavgifter ..................................................................... 3 

Tillstånd och tillsynsavgifter ....................................................................... 3 
Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter) ................................... 3 
Årlig tillsynsavgift ...................................................................................... 4 

Tobak och liknande produkter .................................................................... 5 
Tillståndsavgifter ....................................................................................... 5 

Vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter samt 
tobaksfria nikotinprodukter ........................................................................ 5 

Årliga tillsynsavgifter .................................................................................. 5 
 



 
TROSA KOMMUN Taxa Sida 2(5) 
Miljöenheten  

 
 

Inledande bestämmelser 

Tillsynsavgifter  
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Trosa kommuns kostnader för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, alkohollagen 
(2010:1622), lagen (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 
samt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Timtaxa 
2 § 
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1050 kronor per hel timme handläggningstid. 
Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år. 
  
Tilläggstaxa för extra tillsyn 
3 § 
För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan 
utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en 
avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa. 

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa 
ToR. 
 

Debitering av taxa  
4 § 
Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på 
föregående års omsättning debiteras före utgången av juli månad. 
 
Nedsättning av taxa 
5 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
Revidering av taxa 
6 § 
Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges 
beslutsår).  
 
 
 



 
TROSA KOMMUN Taxa Sida 3(5) 
Miljöenheten  

 
 
Rutiner för ansökningsavgifter 
7 § 
Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd och tillstånd för 
försäljning av tobak och liknande produkter ska vara betalda innan tillståndsärendet 
prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås. 
 
 

Tillstånd och tillsynsavgifter 

Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter) 

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan 
om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som 
har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 
servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om 
kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen. 
 
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten 
 

12 000 kronor 

Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap 
 

12 000 kronor 

Tillfälligt serveringstillstånd under en sammanhängande 
period, allmänheten (max 4 månader) 

7 000 kronor 

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten 
(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända 

i förväg uppges i ansökan). 

6 000 kronor 

Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap  4 000 kronor 
(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända 

i förväg och uppges i ansökan). 
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap 
(En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara 

kända i förväg och uppges i ansökan).  
 
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd        
 
Ansökan om eller ändring av uteservering 
 
Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande 
tillstånd, ex ändrad serveringsyta 
 
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap 
 
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd 
 
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet 
 

 
 
1000 kr för ansökan 
+ 500 kr/tillfälle 
 
 
5 000 kronor 
 
3000 kronor 
 
2000 kronor 
 
 
12 000 kronor 
 
5 000 kronor 
 
5 000 kronor 
 



 
TROSA KOMMUN Taxa Sida 4(5) 
Miljöenheten  

 
Anmälan om egenkryddat brännvin 
 
Kunskapsprovskrivning, första gången 
 
 
Kunskapsprovskrivning, andra gången 
 
Kunskapsprovskrivning, tredje gången 
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning  
(Ett tillstånd innefattar högst 5 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara 

kända i förväg)                     
Stadigvarande tillstånd för provsmakning  
  
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman  
  
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % 
  
Ändring av delägare i bolag 50% eller över 
 
Pausservering per tillstånd  
(Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara 

kända i förväg och uppges i ansökan).  
Pausservering kunskapsprovskrivning  
 
Anmälan försäljning av folköl  

1 000 kronor 
 
Inkl i ord. taxa för 
serveringstillstånd 
 
1 500 kronor 
 
1 500 kronor 
 
4 000 kronor 
 
 
5 000 kronor 
 
1 000 kronor 
 
5 000 kronor 
 
12 000 kronor 
 
1 500 kronor 
 
 
1 000 kronor 
 
1050 kronor 

 
Årlig tillsynsavgift 

Fast avgift per år för stadigvarande serveringstillstånd 
samt för tillfälliga serveringstillstånd som gäller för fyra 
veckor eller längre 
 

2 500 kronor 

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker 

Omsättning 0 – 99 999 kr  1 000 kronor 
Omsättning 100 000 – 499 999 kr 3 000 kronor 
Omsättning 500 000 – 999 999 kr 5 000 kronor 
Omsättning 1 000 000 - 1 999 999  kr 
Omsättning 2 000 000 – 4 999 999 kr 
Omsättning 5 000 000 – 9 999 999 kr 
Omsättning 10 000 000 – 14 999 999 kr 
Omsättning > 15 000 000 kr 

7 000 kronor 
9 000 kronor 
11 000 kronor 
13 000 kronor 
15 000 kronor 
 

Påminnelseavgift 

Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter  
den 1 mars  
 

1 handläggnings- 
timmar 
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Miljöenheten  

 
 

Tobak och liknande produkter 

Tillståndsavgifter för försäljningstillstånd (Ansökningsavgifter). 
Enligt 8 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut avgift 
för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder 
som beslutas av kommunfullmäktige.   
 
Enligt 8 kap. 2 § får en kommun även ta ut avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ och av den som bedriver 
anmälningspliktig verksamhet enligt 5 kap. 15 §.  
 
Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – 
den s.k. självkostnadsprincipen. 
 
Tillståndsavgifter  
Ansökningsavgift för tillstånd   8400 kronor 
Ansökningsavgift för tillstånd, partihandel  9450 kronor 
Anmälan om mindre förändringar    1050 kronor 
Tillfälligt försäljningstillstånd   8400 kronor 
Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden  5250 kronor 
Mindre bolagsändring     3150 kronor 
Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter   1050 kronor 
och påfyllningsbehållare     
 
 

Vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande 
produkter samt tobaksfria nikotinprodukter 

Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök varje år som ingår i 
den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra 
offentlig kontroll. 
 
Årliga tillsynsavgifter      
En produktkategori     3 000 kronor/år 
  
Två produktkategorier     3 500 kronor/år
  
Tre produktkategorier     4 000 kronor/år 
 
Fyra produktkategorier     4 500 kronor/år 
 
Extra offentlig kontroll/tillsyn timdebitering   1 050 kronor/tim 
Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller tillsyn som 
går utöver den planerade kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid 
och för de faktiska kostnaderna.  
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Svensk författningssamling 

Lag 
om tobaksfria nikotinprodukter 

Utfärdad den 30 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 

Lagens syfte och innehåll 

1 §    Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som 

är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 §    Denna lag innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, 

försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Uttryck i lagen 

3 §    I denna lag avses med 

1. tobaksfri nikotinprodukt: en produkt utan tobak som innehåller nikotin

för konsumtion, 

2. detaljhandel: försäljning till konsumenter,

3. försäljningsställe: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för

detaljhandel, 

4. fysiskt försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat ut-

rymme för detaljhandel. 

Förhållandet till andra lagar 

4 §    Denna lag ska inte tillämpas på 

1. produkter som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter, 

2. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastraff-

lagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller 

3. läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läke-

medelslagen (2015:315) eller lagen (2021:600) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter. 

Produktanmälan 

5 §    Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla 

tobaksfria nikotinprodukter som de avser att tillhandahålla konsumenter på 

marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av 

produkten. Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är 

avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Anmälan ska även 

1 Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443. 
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SFS 2022:1257 göras när produkten återkallas från marknaden av tillverkaren eller 

importören. 

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på 

marknaden om en sådan anmälan inte har gjorts. Detsamma gäller om an-

mälan inte uppfyller de föreskrifter om produktanmälan som har meddelats 

med stöd av 48 § 1. 

Produktkrav 

6 §    Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för 

att produkterna uppfyller de krav som följer av föreskrifter om innehåll och 

utformning som har meddelats med stöd av 48 § 2. 

Tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven får inte till-

handahållas konsumenter på marknaden. 

Märkning 

7 §    Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en 

innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverk-

ningar (hälsovarning). 

Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att 

förpackningarna uppfyller kraven i första stycket. 

Om en förpackning inte uppfyller kraven, får produkten inte tillhanda-

hållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklara-

tionen eller hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och 

utformning som har meddelats med stöd av 48 § 3 och 4. 

8 §    Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters 

förpackningar får inte 

1. antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra

sådana produkter, eller 

2. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Marknadsföring 

9 §    Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter 

ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder 

får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria 

nikotinprodukter.  

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av 

konsumentens behov av produktinformation. 

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ung-

domar som inte har fyllt 25 år. 

10 §    En hälsovarning ska på ett tydligt sätt återges vid marknadsföring av 

tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter genom kommersiella annonser 

i 

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfri-

hetsförordningen är tillämplig, 

2. andra tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,

eller 

3. informationssamhällets tjänster.

Om det finns flera hälsovarningar, ska minst en av dem återges. Vid

upprepad annonsering ska de olika hälsovarningarna användas omväxlande 

och om möjligt i lika stor omfattning. 
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ställen. 

11 §    Det är förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter till 

konsumenter genom kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv eller 

ljudradiosändningar. 

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådan 

reklam som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade 

videor eller tv-program på plattformen. 

12 §    Tillverkare, partihandlare och importörer får inte sponsra evenemang 

eller verksamheter dit allmänheten har tillträde om sponsringen främjar 

tobaksfria nikotinprodukter. 

Bestämmelser om förbud mot sponsring i tv, radio och på videodelnings-

plattformar och produktplacering i tv och på videodelningsplattformar finns 

i radio och tv-lagen (2010:696).  

13 §    En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon av 8–11 §§ och 

12 § första stycket ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknads-

föringslagen (2008:486), anses vara otillbörlig mot konsumenter. En mark-

nadsföringsåtgärd som strider mot 11 § kan medföra marknadsstörnings-

avgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen. 

Rapporteringsskyldighet 

14 §    Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ska varje 

år till Folkhälsomyndigheten lämna in 

1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolymer, och

2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet

barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år. 

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på 

marknaden om den rapporteringsskyldighet som följer av första stycket eller 

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 48 § 5 inte har uppfyllts. 

Produktkontroll 

15 §    Tillverkare, importörer och distributörer av tobaksfria nikotinpro-

dukter ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information 

om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors 

hälsa. 

Informationen ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten. 

16 §    Om en tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotin-

produkter anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker eller 

av god kvalitet eller att den på annat sätt inte är förenlig med denna lag eller 

anslutande föreskrifter, ska denne omedelbart 

1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda

produkten ska bli förenlig med denna lag, 

2. dra tillbaka produkten, eller

3. återkalla produkten.

När en åtgärd enligt första stycket vidtas, ska Folkhälsomyndigheten

omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits 

och resultaten av åtgärden. 
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17 §    En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria niko-

tinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen.  

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet 

i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljnings-

stället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras 

till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte 

inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. 

Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i 

Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten. 

Egenkontroll 

18 §    Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska 

utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria 

nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-

kontrollprogram. 

Till anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och 

de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndig-

hetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till 

kommunen respektive Folkhälsomyndigheten. 

Ålderskrav 

19 §    Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas 

ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut 

en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern. 

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas 

över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. 

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-

delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria 

nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 

20 §    Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska till-

handahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. 

Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsälj-

ning eller på liknande sätt. 

21 §    Tobaksfria nikotinprodukter får föras in i landet endast av den som 

har fyllt 18 år. 

Tillsyn 

22 §    Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller 

kommunens tillsyn enligt 24 § första stycket 1–4 och kommunens och 

Polismyndighetens tillsyn enligt 25 §. 

Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kom-

munens tillsyn enligt 24 § andra stycket. 

23 §    Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet enligt 24 och 25 §§. I tillsynen 

ingår att 

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med in-

formation och råd, och 

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan till-

synsmyndigheter och andra. 
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SFS 2022:1257 24 §    Kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att 

denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller 

1. produktanmälan enligt 5 §,

2. produktkrav enligt 6 §,

3. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, och

4. rapporteringsskyldighet enligt 14 §.

Kommunen utövar även tillsyn på eller i anslutning till fysiska försälj-

ningsställen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller 

marknadsföring enligt 9 och 10 §§. 

25 §    Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag 

och anslutande föreskrifter följs när det gäller 

1. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när

näringsidkaren har säte eller fast försäljningsställe för näringsverksamhet i 

Sverige, och 

2. ålderskrav enligt 19 och 20 §§.

26 §    Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslut-

ande föreskrifter följs när det gäller 

1. produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet och produkt-

kontroll enligt 5, 6 och 14–16 §§, i andra fall än som avses i 24 § första 

stycket,  

2. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, i

andra fall än som avses i 24 § första stycket, och 

3. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när

näringsidkaren saknar säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i 

Sverige. 

27 §    Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande 

föreskrifter följs när det gäller marknadsföring enligt 9–11 §§ och 12 § 

första stycket, i andra fall än som avses i 24 § andra stycket. 

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknads-

föringslagen (2008:486). 

Befogenheter 

28 §    En tillsynsmyndighet som anges i 24–26 §§ får i sin tillsynsverksam-

het meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och 

anslutande föreskrifter ska följas. 

29 §    Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kom-

munen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinpro-

dukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför 

ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, 

om inte något annat anges i beslutet. 

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader. 

30 §    Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta 

att en typ av eller specifika tobaksfria nikotinprodukter kan utgöra en 

allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i 

denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsu-

menter på marknaden.  
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Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören 

av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.  

31 §    Beslut enligt 28 och 30 §§ får förenas med vite. Vitet får inte om-

vandlas till fängelse. 

Rätt till upplysningar och tillträde 

32 §    En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, 

handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn 

enligt denna lag. 

33 §    För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyn-

dighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som 

berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersök-

ningar och ta prover. För uttagna prover betalas inte ersättning. 

34 §    Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet 

lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 33 §. 

En begäran enligt första stycket får göras endast om 

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § 

polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl.

Underrättelser 

35 §    Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om för-

hållanden som de i sin verksamhet får kännedom om och som är av betydelse 

för tillsynen. 

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka 

en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den 

länsstyrelse som berörs av beslutet. 

36 §    Kommunen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om den i sin verk-

samhet får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndig-

hetens tillsyn. 

Kontrollköp 

37 §    Kommunen får genomföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en 

dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksfria nikotinpro-

dukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid 

ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. 

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i för-

väg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontroll-

köp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. 

38 §    Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för 

kommunen att meddela föreläggande, förbud eller varning enligt 28 eller 

29 §. 
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39 §    Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får 

inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon då har fått 

veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden. 

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Avgifter 

40 §    En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 

41 §    Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer 

av tobaksfria nikotinprodukter för att ta emot, lagra, hantera, analysera och 

offentliggöra de uppgifter som enligt 5 § lämnas till myndigheten. 

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer för 

att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som enligt 14 § lämnas 

till myndigheten samt för att offentliggöra att rapporteringsskyldigheten har 

uppfyllts. 

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 

Överklagande 

42 §    Beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Straffbestämmelser och förverkande 

43 §    Den som uppsåtligen i strid med 7 § tredje stycket tillhandahåller 

konsumenter tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven på 

innehållsdeklaration eller hälsovarning, ska dömas för olovlig hantering av 

tobaksfria nikotinprodukter till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. 

44 §    Den som uppsåtligen säljer tobaksfria nikotinprodukter i strid med ett 

förbud som har meddelats med stöd av 29 §, ska dömas för olovlig försälj-

ning av tobaksfria nikotinprodukter till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. 

45 §    Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver detaljhandel med 

tobaksfria nikotinprodukter i strid med 17 § eller säljer eller lämnar ut 

tobaksfria nikotinprodukter i strid med 19 § första eller andra stycket, ska 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. 

46 §    Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska 

inte dömas till ansvar enligt denna lag för den eller de gärningar som om-

fattas av föreläggandet eller förbudet. 

47 §    Tobaksfria nikotinprodukter som varit föremål för brott enligt denna 

lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade, 

om det inte är uppenbart oskäligt. 
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48 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. produktanmälan enligt 5 §,

2. produktinnehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter enligt

6 §, 

3. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 §,

4. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§,

5. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 §,

6. systemet för informationssamling enligt 15 §,

7. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket,

8. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 §,

9. genomförandet av kontrollköp enligt 37 §, och

10. storleken på avgifterna enligt 41 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6–8, 10, 15 och

43 §§, den 1 januari 2024 i fråga om 5 och 14 §§, samt i övrigt den 1 augusti 

2022. 

2. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri

omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven 

enligt 6 § eller kraven på märkning enligt 7 och 8 §§ får fortsätta att till-

handahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte 

utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst till och med den 

1 juli 2023. 

3. För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter

på marknaden före den 1 januari 2024 ska en produktanmälan enligt 5 § 

göras senast den 1 februari 2024. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

LENA HALLENGREN 

(Socialdepartementet) 
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2022-07-11 
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Samhällsbygg-
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Rosqvist, Miljö-
chef 

12-2022-
00027 
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Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

16-2022-
00030 

10.4 Trosa Folketshusförening, paus-
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2022-09-22 

 

Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

15-2022-
00016 

10.1 Tullhuset i Trosa AB, anmälan 
om ändring av PBI 

2022-08-18 Susanne 
Rosqvist, Miljö-
chef 

 
 
 
 
Bilaga 
Delegationsbeslut övriga ärenden 
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