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Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel  

Inledande bestämmelser 

1 §  Avgift enligt denna taxa erlägges för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730). 

 

2 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i den 

fastställda timtaxan (timavgiften) med en uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet, som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

 

Avgiftsskyldig och avgiftsuttag 

3 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

4 § Kontroll över näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel sker enligt timtaxa. Vid tillämpningen av denna taxa är 

timtaxan (timavgiften) 940 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i 

förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 

som anges i taxan.  

 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje 

halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda kontrolltiden 

understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 

och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 

och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 

5 § Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden i det enskilda fallet – med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 

sätta ned eller efterskänka avgiften. 
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