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Taxa för Hässleholms kommuns kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser

1 §Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för kontroll

(

enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Miljönämnden
är kontrollmyndighet.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel, det vill säga försäljning av
vissa receptfria läkemedel till konsument.
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1

Handläggning och andra åtgärder vid kontroll

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1

Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver
utredning.

2

Handläggning som föranleds av att beslut av miljönämnden enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser
meddelade med stöd av denna överklagas.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
miljönämnden.

c

6 § Miljönämnden får för varje kalenderår beslu~ att höja den i denna taxa
antagna timavgifter med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad

2013.

Timtaxa (K= timavgift)
7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme
handläggningstid. Timavgiften Kär 880 kr år 2014. Avgiftsuttag sker i förhållande
till den årliga kontrolltid som verksamheten tilldelats (årlig avgift) eller i
förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende (timavgift)
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Vid timdebitering multipliceras
timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast
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avgift multipliceras rim.avgiften med en uppskattad hanclliiggningstid (faktor K)
för den aktuella ärende- eller verksa.mhetstypen.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt dokumentation och rapportering till
Läkemedelsverket, Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme
per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och inspektioner som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie timavgift

Avgift för kontroll
9 §Avgift för återkommande kontroll av verksamhet med försäljning av vissa
receptfria läkemedel till konsument tas ut med en fast årlig avgift motsvarande tre
timmars handläggningstid (3K).
10 §Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som verksamheten anmäldes. Fast årlig
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

11 §Kontroll som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig
efter förelägganden och förbud ingår inte i den fasta avgiften. Ej heller ingår
kontroll i samband med befogade klagomål eller i de fall brister, som kräver
uppföljning, konstateras. För sådan kontroll tas timavgift ut för faktisk nedlagd
kontrolltid.

Avgiftens erläggande
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljönämnden mot faktura .
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas
inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på
obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens
policy varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras.
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Överklagande av avglftsbeslut
13 § Miljönämndens beslut om avgift far överklagas hos länsstyrelsen.

D enna taxa träder i kraft den 1 januari 2014.
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