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Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning

Avesta Fagersta Norberg
Miljöenheten

Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) över handel med vissa receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
Timavgift
3 § Timavgiften anges till 1 044 kr och gäller som grund för framräkning av årsavgift samt används
vid extra kontroll enligt 5 §.
Årsavgift
4 § Årsavgift uttas med 2 timmar per år för ordinarie planerad förebyggande kontroll. Årsavgiften
betalas i förskott och avser kalenderår.
(Avgiften blir 2 timmar x 1 044 kr = 2 088/år beräknat för år 2021).
Extra kontroll
5 § För extra kontroll för att följa upp avvikelser från den ordinarie kontrollen och befogade klagomål
debiteras en timavgift enligt 3 §. Extra kontrollavgift debiteras i efterhand efter utförd kontroll.
Nedsättning av avgift
6 § Om det finns särskilda skäl, får Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd i det enskilda
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, kontrollbehovet och övriga omständigheter – sätta
ned eller efterskänka avgiften.
Delegering
7 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår/avgiftsår besluta att justera timavgiften i
nämndens taxor med en procentsats som maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) med oktober som jämförelsemånad. Basmånad för
indexuppräkning är oktober 2018.
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