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§ 1. Inledande bestämmelser 

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

lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan bygger på 

självkostnadsprincipen.   

§ 2. Avgiftsskyldig 

Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig handel enligt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel.  

§ 3. Timavgift 

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med 

handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 

myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet. I 

handläggningstiden ska inte inräknas sådan restid som vid ett och samma restillfälle 

överstiger en timme.  

För inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsaffton, påskafton, trettonsdagsafton, midsommarafton och 

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

§ 4.  

Bygg- och miljönämnden beräknar att timavgiften för närvarande ska vara 1 114 kr 

för att täcka de kostnader som kan relateras till nämndens tillsynsverksamhet. 

Timavgiften är beräknad utifrån nämndens kostnader för 

- lön för den personal som utför tillsynen,  
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- kostnader för den personal som medverkar vid tillsyn inklusive kostnader 

för lokaler, utrustning, administration, utbildning, resor och andra 

tillhörnade kostnader m.m..  

§ 5.  

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad av 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). 

 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2015.  

  

§ 6. Nedsättning av avgift 

Om det finns särskilda skäl, får bygg- och miljönämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned 

eller efterskänka avgiften. 

 

________________________________________________________________________________________________

   

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


