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TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LAG OM HANDEL MED
VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Denna taxa gäller avgifter för offentlig kontroll enligt lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel och föreskrifter meddelade med stöd av
denna författning. Enligt 23 § i lag om handel med vissa receptfria läkemedel får
kommunfullmäktige besluta om sådana avgifter.
Taxan tillämpas av behörig nämnd i enlighet med reglemente beslutat av
kommunfullmäktige i Höganäs kommun.
AVGIFTER

2 § Taxan är baserad på en timtaxa om 980 kr.
3 § Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.
4 § Avgift för kontroll tas ut med en fast årlig avgift motsvarande två
timavgifter. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår och fram tills det att verksamheten meddelar att den har upphört.
5 § Återbesök och andra kontrollåtgärder föranlett av brister ingår inte i den
fasta årsavgiften. För sådan handläggningstid ska timavgift för faktisk nedlagd tid
betalas. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt i ärendet. I handläggningstiden inräknas även restid.
6 § För inspektioner och andra offentliga 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.
AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA

7 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av behörig nämnd. Betalning av
avgift enligt denna taxa ska ske till Höganäs kommun. Betalning ska ske inom
den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. Vid betalning efter den på
fakturan angivna förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Vidare debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt övriga ersättningar för
kostnader som är förenade med dröjsmålet.
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NEDSÄTTNING AV AVGIFT

8 § Om det finns särskilda skäl, får behörig nämnd med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned
eller efterge avgiften.
INDEXREGLERING AV AVGIFTSNIVÅN
9 § Behörig nämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i
denna taxa antagna timavgiften och fasta avgiften med en procentsats som
motsvarar kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. För detta används
SKL:s prisindex för kommunal verksamhet, PKV.
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