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§ 59 Dnr 2019-00049             490 

Taxa för prövning och tillsyn enligt nya tobakslagen 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att anta taxa för prövning och tillsyn
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt
bilaga 1.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om lagen om tobak och likande 
produkter (2018:2088), de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Det 
införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 
Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn.  

Miljökontorets handläggare får ytterligare arbetsuppgifter, då denna 
lagförändring innebär ett utökat tillsynsansvar. Tillstånd- och 
tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga 
myndighetskostnader.  

Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara 
beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt 
alkohollagen. Den nu föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid 
färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Regeringen 
bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om 
tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre 
än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.  

Idag finns det cirka 17 detaljhandlare som säljer tobaksprodukter. 
Miljökontoret bedömer att det inkommer 8-10 ansökningar årligen vilket 
kommer att kräva motsvarande ytterligare 0,10 årsarbetstidstjänst för att 
kunna hantera handläggning av ansökningar och tillsyn. Detta är baserat på 
en annan kommuns bemanning som i dag hanterar serveringstillstånd. I 
denna kommun hanteras idag ca 75 serveringstillstånd per handläggare. 
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En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (enligt alkohollagen) kostar 
idag 9000kr. I denna avgift ingår även ett kunskapsprov samt, prövning av 
lokal, kök och brandsäkerhet. Detta efterfrågas inte vid prövning av ett 
tobakstillstånd varför ansökningsavgiften kan sättas till en lägre avgift. 
 
En årlig tillsynsavgift kostar idag mellan 1000kr och 14 500kr för ett 
stadigvarande serveringstillstånd. Denna kostnad beräknas efter hur mycket 
alkohol som köps in till restaurangen. Kommunens kostnader för tillsynen 
enligt alkohollagen består av två delar. En yttre tillsyn vid ett serveringsställe 
görs i stort sätt alltid på kvällar eller nätter. Tillsynen görs i en miljö med 
många berusade gäster där kontrollen avser gästernas berusningsgrad, 
matutbud, marknadsföring och att ansvarig finns på plats. 
 
I jämförelse med serveringstillstånd sker den yttre tillsynen vid detaljhandeln 
och partihandeln oftast dagtid. Tillsynen sker i en miljö där det lättare går att 
se eventuella brister, vilket bidrar till ett kortare besök. Tillsynsavgiften kan 
därmed sättas vid den lägsta avgiften för serveringstillstånd. Den inre 
tillsynen ska göras på samma sätt som vid serveringstillstånd. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2019-49 med tillhörande bilaga.  
 
______ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Akten 
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§ 60 Dnr 2019-00057             210 

Detaljplan för Söderköping 3:45 (Kv Vimman) - samråd och 
granskning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan samrådas 

enlig 5 kap 11-17 §§ plan- och bygglagen 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan granskas 

enligt 5 kap 18-21 §§ plan- och bygglagen 
 
Reservation från Björn Göransson (V) 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 
Planområdet utgörs av fastigheten Söderköping 3:45. Bebyggelsen inom 
planområdet har tidigare utgjorts av tre envånings radhuslängor med 
sammanlagt 18 lägenheter. Radhusbebyggelsen är numera riven. 
Planförslaget innebär att befintliga byggrätter för radhus ersätts med 
flerbostadshus. Planförslaget tar endast etablerad tomtmark i anspråk för 
byggnation. 
 
Planförslaget har utformats som kvartersmark med markanvändningen B 
(Bostäder). De tre nya flerbostadshusen enligt planförslaget avses utföras i 
tre våningar med inredningsbar vind. Totalt skapas en byggrätt på 4 500 kvm 
bruttoarea (BTA) för flerbostadshus motsvarande ca 50 lägenheter och en 
sammanlagd byggnadsarea (BYA) på 900 kvm för komplementbyggnader. 
Nockhöjden för flerbostadshusen regleras till 14 meter och takvinkeln ska 
vara mellan 22 och 28 grader. Avståndet mellan de planerade 
flerbostadshusen kan som närmast bli 8 meter. Flerbostadshusen får inte 
förses med källare. Tillhörande komplementbyggnader ska utföras med en 
högsta byggnadshöjd på 3 meter. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och fördjupad översiktsplan 
för Söderköpings stad och anges som utbyggnadsområde för bostadsändamål 
på kort sikt (1-5 år). 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att planens karaktär är 
sådan att beslut om samråd och granskning kan ske samtidigt vilket kortar 
ledtiderna. Kontakt med sakägare och allmänhet sker oavsett enligt Plan- och 
bygglagens samråds- respektive granskningsförfarande. Detaljplanen antas 
med utökat förfarande (PBL 5 kap 7§ 3) som anger ett minimum på 3 veckor 
för samråd (PBL 5 kap 11 a §) och 30 dagars granskningstid (PBL 5 kap 
18§).  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-1418, daterat 2019-05-31 
 
Yrkanden 
Sonnie Knutling (S) och Peter Karlström (C) yrkar bifall till majoritetens 
förslag till beslut. 
 
Björn Göransson (V) yrkar på återremiss. 
 
Reservationer 
Björn Göransson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande om återremiss. 
 
Skriftlig reservation 
Jag yrkar i första hand att ärendet återremitteras. Om detta inte skulle vinna 
majoritet i nämnden yrkar jag avslag på liggande förslag till beslut. 
Skälen för mitt ställningstagande är att: 

- Fjorton meter höga hus inte är lämpliga i den miljön som kvarteret 
Vimman befinner sig i; 

- Det kan ifrågasättas om tomtmarken är tillräcklig för att ge utrymme 
för nödvändiga parkeringar; 

- Tiden för samråd och granskning är väldigt snålt tilltagen. 
I det fall att mina yrkanden inte skulle vinna majoritetens bifall reserverar 
jag mig till förmån för mitt yrkande om återremiss. 
 
Björn Göransson (V), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ordföranden ställer proposition på Björn Göranssons (V) yrkande om 
återremiss och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt 
majoritetens förslag till beslut att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till beslut och finner 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt majoritetens förslag till beslut. 
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______ 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Planarkitekt (ML) 
Akten 
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