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Antagen av Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 103 
Gäller fr.o.m. 2020-01-01 

Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för 
kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för Öckerö kommuns verksamhet enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn 
inom miljöbalkens område. 

Avgiftsskyldig 

3 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

Avgift 

4 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras med en timavgift. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid bygg- 
och miljönämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 
ärendet samt föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner och kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Indexuppräkning 

5 § Bygg– och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret 
i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats 
i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019  

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl får bygg– och miljönämnden i det enskilda fallet, med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov eller andra omständigheter, 
sätta ned eller eftersänka avgiften. 



    

 
Postadress  Telefon:  031-97 62 00 Org.nr: 212000-1280 
475 80 Öckerö     Bankgiro: 5294-9609 
Besöksadress  E-post:  kommun@ockero.se Hemsida: www.ockero.se 
Sockenvägen 13    
 

 

Avgiftens erläggande 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Öckerö kommun. Betalning ska ske 
inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 


