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Taxa för tillsyn av handel med receptfria läkemdel 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

Avgiftsskyldighet 

2 § Avgiftsskydig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa läkemedel (2009:730). 

3 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet, PKV, oktober månad året för det år taxan börjar gälla. 

Kommunstyrelsen får för varje kalender år (avgiftsår) därefer besluta att höja timavgiten med den 
procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. 

Vid indexuppräkning äger kommunstyrelesn rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre närmast 
hela tiotal kronor. 

Timtaxa 

4 § Vid tillämpning av denna taxa för kontroll över näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt 
lagen om handel med vissa receptfia läkemedel är timtaxan 1 142 kronor/timme. Avgiftsuttaget 
sker i förhållande till den faktiskt nedlagda kontrolltiden i varje ärende enligt de andra grunder 
som anges i taxan. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska 
ske inom tid som anges i betslutet om avgift eller i räkning 

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet – med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

Verkställighetsfrågor med mera 

7 § Miljö- och byggnadnämndens beslut om avgift får överklagas hos förvaltningsrätten. 
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