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Miljöenheten
INFORMATION OM AVGIFTER FÖR KONTROLL AV RECEPTFRIA LÄKEMEDEL I
HANDELN
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ansvarar för kontrollen av handel med vissa
receptfria läkemedel inom Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Kommunerna har, enligt 23 §
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, rätt att ta ut avgifter av den som bedriver
detaljhandel för denna kontroll. Det är personalen vid miljöenheten som är skyldiga att utföra denna
kontroll och se till att betalning sker.
Vilken blir avgiften vid Ert företag?
Det finns både fasta avgifter och timtaxor. Gemensamt för dessa är att de utgår från den timtaxa
som fastställts till 1044 kr under 2021 (indexreglerad).
Fasta årliga kontrollavgifter
Årsavgift uttas med 2 timmars kontrolltid per år för ordinarie planerad förebyggande kontroll.
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Observera att kontrollerna normalt sker vart
vartannat år och att all kontrolltid för två år utnyttjas vid det tillfället (d.v.s. 4 timmar).
Avgifter för extra kontroll
För extra kontroller t ex kontroll för att följa upp avvikelser som noterats vid den ordinarie
kontrollen eller vid befogade klagomål tas en timavgift på 1044 kr ut. Extra kontrollavgift debiteras
i efterhand efter utförd kontroll. Avgift för extra kontroll ingår inte i den ordinarie kontrollen som är
inräknad i den fasta årliga avgiften.
Vad ingår i kontrollavgiften?
I avgiften för kontroll av handel med receptfria läkemedel ingår en rad olika kostnader för Miljö- och
byggnadsnämnden.
Det arbete som miljöinspektören utför vid företaget kan t ex vara;
 inläsning av ärendet
 resor, kontrollbesök, upprättande av kontrollrapporter och andra skrivelser
 samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
 branschträffar eller information
I underlaget för avgiften ingår även kostnader för t ex
 personal- och lokalkostnader
 administration, registrering, arkivering och övrigt, t.ex. ekonomiskt arbete
 arvoden till miljö- och byggnadsnämndens politiker
 övriga kostnader facklitteratur, utbildning, data, telefon, porto, kontorsmaterial

Frågor kring avgifter kan besvaras av miljöenhetens personal via växeln 0226-64 50 00
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