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Dnr 2014.2800.1

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa gäller för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för
kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än
öppenvårdsapotek.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet
(detaljhandel) enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål, som visat sig
obefogat, tid för handläggning av överklagan samt uppgifter som faller inom förbundets
serviceskyldighet.
5 § Beslut om avgift fattas av Ystad- Österlenregionens miljöförbund.
Timtaxa
6 § Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet i
förhållande till den årliga handläggningstiden som anläggningen eller verksamheten tilldelats
(årlig tillsynsavgift) eller i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje enskilt
ärende (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman på
miljöförbundet har använt för registrering och komplettering av ärendet, inläsning, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner och rapportering, resor,
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering.
Inställelsetid/restid är generellt 1 timme för fram – och återresa. Avgift tas ut för varje påbörjad
halvtimme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner och andra kontroller 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.
Årlig avgift
8 § Avgift enligt denna taxa tas ut för kontroll över näringsidkare som bedriver detaljhandel
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och betalas i form av en fast årlig
avgift.
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9 § För varje försäljningstillfälle i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift motsvarande
1 timmes handläggningstid vid försäljning av receptfria läkemedel.
10 § Den årliga avgiften omfattar kalenderår och tas ut samma år som försäljning påbörjas.
Avgift skall betalas i förskott. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det
kalenderår som följer efter det att verksamheten har upphört.
Avgift för kontroll i övrigt
11 § För inspektion och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad som
sker utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan.
Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök.
Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned
eller efterskänkas.
Kostnadsfaktorn
13 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk totalindex) räknat
fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är juni månad
2009.
Avgiftens erläggande
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad- Österlenregionens miljöförbund
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 varvid lagstadgad påminnelseersättning
debiteras.
Verkställighetsfrågor m.m.
15 § Av kommunallagen 10 kap § 2 framgår att Ystad- Österlenregionens miljöförbunds
beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten.
16 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för att
korrigera fel, eller förbättra läsbarheten.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015. För ärenden som påbörjades innan denna taxas
ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.

