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Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 
 

 

Inledande bestämmelser 
om bland annat timtaxa, och för vad Miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgift 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och tillståndsnämndens i Ängelholm kostnader för 

kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, och enligt de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 23 § i 
lagen. 

 
2 §  Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timtaxan 984 kronor per hel timme 

handläggningstid. 
 
3 §  Miljö- och tillståndsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan 

med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det indexreglerade 
beloppet avrundas till närmaste jämna krontal. 

 
4 §  För Miljö- och tillståndsnämndens handläggning och kontroll enligt denna taxa debiteras 

löpande timavgift. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggnings-
tiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 
5 §  Miljö- och tillståndsnämnden tar ut timavgift för all nedlagd tid som gått åt för: 

- inläsning av ärendet, 
- kontakter med parter, 
- samråd med andra myndigheter, 
- inspektioner och kontroller, 
- restid, 
- beredning i övrigt av ärendet, samt 
- föredragning och beslut i ärendet. 

 Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje halv timme. Om 
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 
Timavgiften beräknas genom att den totala nedlagda tiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. 

 Miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de 
kontroller som utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs 
under lördagar, söndagar eller helgdagar. 
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6 §  Miljö- och tillståndsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden 

3. Handläggning av åtalsanmälningar 
 
 

Vem ska betala avgift 
 
7 §  Den som är skyldig att betala avgift är den som driver anmälningspliktig handel enligt lag 

om handel för vissa receptfria läkemedel. 
 
8 §  Verksamhetutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Ängelholms kommun. 

Betalning ska ske inom den tid som Miljö- och tillståndsnämnden anger i beslut om avgift 
eller i fakturan. 
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen på 
det obetalda beloppet. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid 
lagstadgade avgifter debiteras. 

 
 

Nedsättning av avgift och överklaganderätt 
 
9 §  Om det finns särskilda skäl får Miljö- och tillståndsnämnden, med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller 
efterskänka avgiften. 

 
10 §  Den som vill överklaga Miljö- och tillståndsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 

Förvaltningsrätten i Malmö. 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018, och ersätter då den gamla taxan, beslut  
KF § 118/11. 
 
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Ängelholm den 20 november 2017, KF § 282 


