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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:659) om handel med 
läkemedel 

Utfärdad den 22 december 2022 

Regeringen föreskriver att 3–6 §§ förordningen (2009:659) om handel med 
läkemedel ska ha följande lydelse. 

3 §1    Den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel 
till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
ska betala en ansökningsavgift med 20 000 kronor per tillstånd.  

Den som innehar ett tillstånd som avses i första stycket ska betala en 
årsavgift med 20 000 kronor per tillstånd. För ett öppenvårdsapotek där 
tillverkning av läkemedel för visst tillfälle bedrivs, ska dessutom en årlig 
tilläggsavgift om 13 000 kronor betalas.  

3 a §2    Den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med 
läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel ska betala en avgift om 2 000 kronor för utfärdande av ett intyg 
som visar att sökanden har förutsättningar att uppfylla de krav som 
föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 samma lag. 

Den som innehar ett tillstånd som avses i första stycket ska betala en avgift 
om 5 000 kronor för kontroll av det elektroniska system för direktåtkomst 
till uppgifter hos E-hälsomyndigheten som tillståndshavaren ska ha enligt 
2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel. 

4 §    Den som ansöker om tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel 
enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska betala en 
ansökningsavgift med 45 000 kronor per tillstånd. 

Den som innehar ett tillstånd som avses i första stycket ska betala en 
årsavgift med 45 000 kronor per tillstånd. 

5 §    Den som ansöker om tillstånd att bedriva maskinell dosdispensering 
på öppenvårdsapotek enligt 6 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel ska betala en ansökningsavgift med 110 000 kronor per tillstånd. 

Den som innehar ett tillstånd som avses i första stycket ska betala en 
årsavgift med 110 000 kronor per tillstånd.  

6 §    Den som bedriver sjukhusapotek enligt 5 kap. 1 § lagen (2009:366) om 
handel med läkemedel ska betala en årsavgift med 

1 Senaste lydelse 2013:52. 
2 Senaste lydelse 2013:1041. 
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SFS 2022:18441. 26 000 kronor för verksamhet som innefattar tillverkning av läkemedel 
för visst tillfälle, 

2. 13 000 kronor för verksamhet som inte innefattar tillverkning av 
läkemedel för visst tillfälle. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2023.
2. Äldre föreskrifter om ansökningsavgifter gäller fortfarande för ärenden

som har kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

ACKO ANKARBERG JOHANSSON 
Sarah Cagnell 
(Socialdepartementet) 
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