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Taxa för kontroll enligt lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för Lessebo kommuns kostnader för kontroll av handel med vissa 

receptfria läkemedel (lag 2009:730) på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 

enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel.  

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

• Extra kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

• Tid för handläggning av överklagan 

 

4 § Beslut om avgift fattas av myndighetsnämnden. 

 

Årlig kontrollavgift 
5 § För kontroll debiteras årlig avgift. Avgiften är en timmes kontrolltid per kalenderår. 

 

6 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från 

och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgift skall betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

Timtaxa 
7 § Timavgift tas ut för extra kontroll som inte ryms inom den planerade normala 

tillsynstiden som är en timme per år. 

 

8 § Gällande timavgift är den senaste fastställda timavgiften för tillsyn av verksamhet inom 

miljöbalkens område.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd tid i varje ärende eller enligt andra grunder som 

anges i taxan. 

 

Med tid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndighetsnämnden har 

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

myndigheter, inspektioner, resor, administrativt arbete, revisioner, provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut samt rapportering till 

läkemedelsverket.  

 

Avgift tas ut för varje halv timme nerlagd handläggningstid. Om den sammanlagda tiden 

understiger en halvtimme 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, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Nedsättning av avgift 
9 § 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. 

 

Avgiftens erläggning m.m. 
10 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till Lessebo kommun. Taxan baseras på 

kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning enligt självkostnads- och 

likställighetsprincipen. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i 

räkning.  

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
11 § Myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos förvaltningsrätten. 

____________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. 


