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Taxa för prövning och tillsyn av
lagen om sprängämnesprekursorer
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljönämndens verksamhet enligt lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
3 § För tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till
enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer tas en timavgift ut, avgiften uppgår till
1100 kronor per timme
Timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har
lagt ner i ärendet, samt restid. Avgift tas inte ut för den restid som vid varje tur- och
returresa överstiger två timmar.
Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton
eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
4 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa
antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.
5 § Om det finns särskilda skäl, får miljönämnden i det enskilda fallet, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.
____________________________

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
Avgift för prövning och för handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan
denna taxa trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan.
I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för den handläggningstid som
lagts ner i ärendet före den 1 januari 2019.

