Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer

Skymning i Dalsland

Fastställd av Kommunfullmäktige i:
•Bengtsfors kommun 2022-03-07, § 26
•Dals-Eds kommun 2022-02-16, § 5
•Färgelanda kommun 2022-04-13, § 20
•Melleruds kommun 2022-01-26, § 11

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
Dalslands miljö- och energiförbunds taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
Taxan är reviderad av Dalslands miljö-& energinämnd 2021-xx-xx, § xx och antagen av Dalslands
miljö- och energiförbund 2021-xx-xx, § xx
Fastställda av Kommunfullmäktige i:
• Bengtsfors kommun 2022-03-07, § 16
• Dals-Eds kommun 2022-02-16, § 5
• Färgelanda kommun 2022-04-13, § 20
• Melleruds kommun 2022-01-26, § 11
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DALSLANDS MILJÖ- OCH
ENERGIFÖRBUNDS TAXA FÖR TILLSYN
ENLIGT LAGEN OM
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
Meddelad med stöd av 11 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Dalslands miljö-och energiförbunds kostnader för tillsyn 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 de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till
enskilda.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogat,
2. Handläggning som föranleds av en överklagan av miljö-och energinämndens beslut.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Dalslands
miljö- och energinämnd.

Timavgift
5§

Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1002 kr.
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6§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljö- och energinämnden
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, restid
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma restillfälle (turoch returresa) överstiger 30 minuter.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar
tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för tillsyn
7§

Avgifter för tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
8§

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett
enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Betalning av avgift
9§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Dalslands miljö- och energinämnd.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Överklagande
10 §

Av 17 § lagen om sprängämnesprekursorer följer att beslut om avgift kan överklagas hos
länsstyrelsen.

Taxans ikraftträdande
11 §

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.. I ärenden som rör anmälningar tillämpas
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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