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Taxebestämmelser för livsmedel 
Prövning och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxebestämmelse gäller avgifter för Arjeplogs kommuns kostnader för offentlig 
kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804) och de författningar, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt lagen om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805), som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § andra stycket livsmedelslagen (2006:804) jämställs livsmedel även med 
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas 

ur kran till konsument, och  
2. snus och tuggtobak. 

 
2 § Avgift enligt denna taxebestämmelse tas ut för 

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, 
2. registrering av anläggning, 
3. årlig offentlig kontroll, 
4. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll, och 
5. kontroll som inte var planerad. 

 
3 § Avgift enligt denna taxebestämmelse tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel enligt denna taxebestämmelse fattas av Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden. 

Timavgift (timtaxa) 
5 § Vid tillämpningen av denna taxebestämmelse appliceras den gällande timtaxan (timavgift). 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande 
till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan och 
denna taxebestämmelse. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 
sammanlagda tid som vare tjänsteman vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för 
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inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut.  

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för prövning 
6 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning som anges i EG-förordningen 
853/2004 ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 
10 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet 
avser och den erfarenhetsklass som Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bestämmer. 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgift för prövning får tas ut i förskott. 

7 § För godkännande av en anläggning som avses i 6 §, med anledning av byte av 
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under 
förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6 §. 

8 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering 
9 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för 
att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för två timmar 
kontrolltid i samband med registreringen. 

Årlig kontrollavgift 
10 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 3 § förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas.1  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som Miljö-, bygg- och räddningsnämnden tilldelar 
anläggningen. För att bestämma den årliga kontrolltiden tillämpas Livsmedelsverkets gällande 
vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga 
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. 

 
1 Enligt övergångsbestämmelserna i förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter gäller 3 § förordning (2006:1166) till utgången av år 2023. 
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11 § Om en tillämpning av 6 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt Miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. 

13 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften 
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.2  

Den som enligt 11 § i förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska betala den 
årliga avgiften från och med det kalenderår efter att verksamheten påbörjas enligt 9 § andra 
stycket förordning (2006:1166) om avgifter för kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter.3 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

14 § Av 5 § förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter framgår att avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska 
betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer inom ekologisk 
produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll. 

Avgift för kontroll som inte var planerad 
15 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

 

 
2 Enligt övergångsbestämmelserna i förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter gäller 9 § i förordningen (2006:1166) till utgången av år 2023. 
3 Enligt övergångsbestämmelserna i förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter gäller 9 § i förordningen (2006:1166) till utgången av år 2023. 
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Nedsättning av avgift 
16 § Om det finns särskilda skäl får Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i enskilda ärenden 
besluta att avgift enligt denna taxebestämmelse ska sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
17 § Betalning av avgift enligt denna taxebestämmelse ska ske till Arjeplogs kommun genom 
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighet och överklagan 
18 § Av 33 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

19 § Av 31 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att Miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.  
 
Avskrivning eller avvisning av ärende 

20 § Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. 
 

Tabell: Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning 
Registrering av livsmedelsanläggning Avgift / Timfaktor 

Registrering och godkännande 2 h 
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Taxebestämmelser för alkoholservering 
Prövning och kontroll inom alkohollagens område 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxebestämmelse gäller avgifter för miljö-, bygg- och räddningsnämnds kostnader för 
prövning, handläggning och tillsyn i Arjeplogs kommun enligt alkohollagen eller bestämmelser 
meddelade med stöd av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl.  

2 § Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2017.  

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden..  

4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. Om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art omfattning, tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid 
och andra omständigheter får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

5 § Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till 
förvaltningsrätten. 

Avgift för prövning 
6 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

Avgift för anmälan, kunskapsprov, påminnelser mm 
7 § Avgiften för anmälan, kunskapsprov m.m. ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 

Avgift för återkommande tillsyn 
8 § Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av två delar, en fast och en rörlig 
del. Den fasta delen av tillsynsavgiften är baserat på vem servering sker till, serveringstid samt 
villkor i verksamhetens gällande serveringstillstånd. Den rörliga delen av avgiften baseras på 
verksamhetens omsättning av alkoholförsäljningen. Till grund för uppgifterna om omsättning av 
alkoholförsäljningen ligger den restaurangrapport som restaurangerna årligen ska lämna in. 

9 § Den fasta delen av avgiften för återkommande tillsyn (fast tillsynsavgift) omfattar kalenderår 
och ska betalas i förskott. Den fasta delen av tillsynsavgiften ska betalas från och med det år som 
ansökan har prövats. Den rörliga delen av avgiften för återkommande tillsyn (rörlig tillsynsavgift) 
omfattar kalenderår och ska betalas i efterskott. Den rörliga delen av tillsynsavgiften ska betalas 
från och med året efter att ansökan har prövats.  
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10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. Debitering 
sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnade av restaurangrapport. Om restaurangrapport 
inte lämnas in eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden 
restaurangrapporten avser, tas det ut en påminnelseavgift nr 1 och 2, härefter debiteras en 
avgiftsklass över uppskattad avgift. 

Tillsynsavgift i ingripandeärende 
11 § I de fall miljö-, bygg- och räddningsnämnden i samband med tillsynsärende beslutar 
meddela innehavare av stadigvarande serveringstillstånd en erinran eller en varning enligt 9 kap 
17 § Alkohollagen tas en fast avgift ut. Avgiften tas ut då beslut om att meddela varning eller 
erinran vunnit laga kraft. 

Timavgift för extra tillsyn 
12 § Utöver årsavgiften för tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd kan 
avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift. Avgiften tas ut per timme nedlagd 
handläggningstid.   

13 § Beslut om avgift fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.  

14 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd 
handläggningstid. För kontrollbesök och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

15 § Timavgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om 
verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav 

Avskrivning eller avvisning av ärende 
16 §  Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. 
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Taxebestämmelser för folköl 
Prövning och tillsyn av försäljning eller servering av folköl 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxebestämmelse gäller avgifter för Miljö-, bygg- och räddningsnämnds kostnader för 
prövning, tillsyn och kontroll gällande försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:1622). 
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen får ta ut avgift enligt 9 kap. 
alkohollagen (2010:1622) av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

2 § Beslut om avgift enligt denna taxebestämmelse fattas av Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden. Om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift 
enligt denna taxebestämmelse höjas, sättas ned eller efterskänkas. 

3 § Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva försäljningen som föranleder 
avgiften. 

Fasta avgifter för tillsyn och prövning 

4 § Fasta avgifter tas ut för handläggning och tillsyn av detaljhandel med eller servering av folköl 
enligt 5 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622). Avgiftens storlek framgår av tabellen ”Avgift för 
anmälan och tillsyn av försäljning eller servering av folköl”. 

5 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och med 
det år verksamheten anmäls, eller, om verksamheten bedrivits utan anmälan, från och med det år 
som Miljö-, bygg- och räddningsnämnden fick kännedom om verksamheten. 

6 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten 
har upphört. 

Timavgift och extra kontroll 
7 § Utöver den fasta avgiften kan avgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift. Timavgift tas 
ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner 
och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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8 § Kontrollåtgärder som utförs med anledning av befogade klagomål eller som uppföljning av 
konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller förbud, ingår inte i 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut enligt 7 §. 

9 § Timavgift tas inte ut för kontroller som sker med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat, om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på egenkontroll inom 
det område som klagomålet avser. 

Överklagan 
10 § Nämndens avgiftsbeslut enligt alkohollagen eller anslutande föreskrifter kan överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol enligt 10 kap. 1 § första stycket alkohollagen (2010:1622). 

Avskrivning eller avvisning av ärende 

11 § Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. 

 

Tabell: Avgift för anmälan och tillsyn av försäljning eller servering av folköl. 

Anmälan om försäljning eller servering av folköl Avgift / Timfaktor 

Anmälan 1 h 

Tillsyn av försäljning eller servering av folköl Årlig avgift / Timfaktor 

Tillsyn 2 h 
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Taxebestämmelser för tobak 
Prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxebestämmelse gäller avgifter för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens kostnader 
för tillsyn enligt 8 kap 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

2 § Beslut om avgift enligt denna taxebestämmelse fattas av Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift 
enligt denna taxebestämmelse höjas, sättas ned eller efterskänkas. 

3 § Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten som föranleder 
avgiften. 

Fasta avgifter för tillsyn och prövning 
4 § Fasta avgifter tas ut för handläggning och tillsyn av detaljhandel med tobak och liknande 
produkter. Avgiftens storlek framgår av tabellen ”Avgifter för tillsyn av detaljhandel med 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”. 

5 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och med 
det år verksamheten anmäls, eller, om verksamheten bedrivits utan anmälan, från och med det år 
som Miljö-, bygg- och fick kännedom om verksamheten. 

Timavgift och extra kontroll 
6 § Utöver den fasta avgiften kan avgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift. Timavgift tas 
ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner 
och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Kontrollåtgärder som utförs med anledning av klagomål eller som uppföljning av 
konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller förbud, ingår inte i 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut enligt 6 §. 

8 § Timavgift tas inte ut för kontroller som sker med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat, om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på egenkontroll inom 
det område som klagomålet avser. 
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Överklagan 
10 § Nämndens avgiftsbeslut enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter kan 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 9 kap. 1 § första stycket lagen (2018:1088) om 
tobak och liknande produkter. 

Avskrivning eller avvisning av ärende 

11 § Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. 

 

Tabell: Avgift för prövning och tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Anmälan/Ansökan Avgift / Timfaktor 

Anmälan 1 h 

Ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror 7 h 

Tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Årlig avgift / Timfaktor 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2 h 

Tobak 3 h  
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Taxebestämmelser för receptfria läkemedel 
Kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgifter enligt denna taxebestämmelse erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
verksamhet enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala 
nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför 
avgiftsskyldighet. 

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

Avgift för kontroll 
3 § För handläggning och kontroll över näringsidkare som säljer vissa receptfria läkemedel tas en 
avgift enligt gällande taxa. Avgiftsstorleken finns i tabellen ” Avgift för anmälan och kontroll av 
handel med vissa receptfria läkemedel.” 

Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

Timavgift för kompletterande kontroll 
4 § Om bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver normal kontrolltid och normal 
kontrollverksamhet, ska timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid på den kompletterande 
kontrollen enligt gällande taxa. 

Timavgift och handläggningstid 
5 § Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses 
den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, 
föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och 
samma resetillfälle överstiger en timme. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgiftens erläggande 
6 § Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till Miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
verksamhet mot faktura. 

Nedsättning av avgift 
7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxebestämmelse sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 

Avskrivning eller avvisning av ärende 

8 § Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. 

 

Tabell: Avgift för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel Årlig avgift / Timfaktor 

Tillsyn 1 h 
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