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Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader
för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och
bestämmelser meddelade med stöd av denna författning.
2 § Avgiftsskyldig är den som i näringsverksamhet bedriver detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Avgifter

3 § Avgift för kontroll tas ut med en fast årlig avgift om 2200 kr.
4 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Avgiften tas
ut från och med det år då anmälan om försäljning lämnats in till Läkemedelsverket.
Den årliga avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
5 § Återbesök och andra kontrollåtgärder föranlett av brister ingår inte i den fasta
årsavgiften. För sådan åtgärd tas avgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid. Timavgiften är 1100 kr per hel timme handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet, skrivelser och arkivering.
6 § För inspektioner 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.

Avgiftens erläggande m m

7 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Sigtuna kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Betalas avgiften inte inom
angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt belopp.

Nedsättning av avgift

8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa
sättas ned eller efterskänkas.
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Indexreglering av avgiftsnivån

9 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja i denna taxa fastställd årsavgift och timtaxa (timavgift) med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex)
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Den 1 oktober 2018 skall utgöra
basmånad.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019

