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1. Taxa för tillsyn över handel med 
receptfria läkemedel 
Taxan är meddelad med stöd av 23 § lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel, enligt vilken kommunfullmäktige får ta ut 
avgifter för kommunal myndighets kostnader för kontroll enligt denna lag.  

1.1. Inledande bestämmelser   
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Stenungsunds kommuns kostnader för kontroll enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och de föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll i övrigt. 
 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. handläggning och andra åtgärder som sker med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat 

2. handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut 

5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av tekniska myndighetsnämnden 
enligt delegationsordningen.  

2. Avgifter 
2.1. Timavgift   
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr. 
 

2.2. Indexuppräkning 
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 
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2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som har använt för handläggning och andra åtgärder i 
ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, resor och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut.  

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

10 § För inspektioner, mätningar och andra 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. 

2.4. Nedsättande av avgift  
12 § Tekniska myndighetsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

2.5. Betalning av avgift 
13 § Betalning av avgift ska ske till Stenungsunds kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

3. Verkställighet 
3.1. Överklagande  
14 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.  

3.2. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
15 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som påbörjas från och med 
detta datum.  
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