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Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) 
om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel  
 
Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
rubricerad remiss och lämnar följande yttrande: 
 
Sveriges Apoteksförening delar uppfattningen att Läkemedelsverkets avgiftsbelagda 
verksamheter måste vara finansierade i meningen att det råder full kostnadstäckning över 
viss tid. Det är ju tanken med avgiftsfinansieringen. Det är också viktigt att varje ärendeslag 
bär sina egna kostnader och att korssubventionering mellan olika verksamheter och 
ärendeslag inte förekommer. Vår bild är att Läkemedelsverket numer har goda 
förutsättningar att följa och redovisa kostnaderna per ärendeslag. Samtidigt måste det, 
liksom på alla andra myndigheter, finnas effektivitetskrav som innebär att verket inte 
ensidigt kan föreslå avgiftshöjningar för att täcka exempelvis en släpphänt utgiftshantering 
och tveksamma satsningar.  
 
Den genomgång av intäkter och kostnader per ärendeslag som verket har genomfört under 
senare år visar att vissa verksamheter ackumulerat ett underskott och vissa har ackumulerat 
ett överskott. Det rubricerade förslag som Läkemedelsverket nu lägger fram tar enbart sikte 
på avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel. Denna verksamhet har de senaste åren 
totalt sett genererat underskott.  
 
Sveriges Apoteksförening noterar att några förändringar däremot inte föreslås av de avgifter 
som direkt berör apoteken (årsavgifter per apotek enligt förordning (2009:659) om handel 
med läkemedel). Tillsynen av apoteken har genererat ett överskott hos Läkemedelsverket de 
senaste åren. Apoteken har alltså fått betala mer i avgifter än vad myndigheten haft 
kostnader för. Det ackumulerade överskottet uppgår till storleksordningen 20 miljoner 
kronor.  
 
Även om Läkemedelsverket höjer sin ambition på tillsynsområdet till den kostnadsnivå som 
de nuvarande årliga avgifterna motsvarar (ca 16 miljoner kronor), så finns det ackumulerade 
överskottet kvar. Sveriges Apoteksförening välkomnar en ambitionshöjning när det gäller 
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tillsynen upp till den nivå som nuvarande avgifter motsvarar. Däremot bör det historiskt 
ackumulerade överskottet som apoteken betalat för mycket återföras till apoteken på ett eller 
annat sätt. Det kan exempelvis ske genom att avgiften sätts ned under några år. Precis som 
när det gäller avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel, bör balans mellan 
inkomster och utgifter samt i myndighetskapitalet råda även när det gäller avgifterna för 
apoteken. Vi anser att Läkemedelsverket därför i konsekvensens namn borde ha presenterat 
även ett sådant förslag i detta sammanhang. 
 
 
Sveriges Apoteksförening den 18 augusti 2016 
 
 
/Johan Davidson 
chefsekonom 


