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Dit § Il 2D6 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes
prekursorer 

1 (3) 

Enligt Il § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunfullmäktige 
besluta om föreskrifter om avgift for tillsyn. 

Inledande bestämmelser 

§l 
A vgifter enligt denna taxa hetalas för Miljönämnden östra Skaraborgs verksamhet 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets ul:h 
rådets förordning (EU) ID' 98/2013 av den 15 januari 2013 om salufoting och 
användning av sprängämnesprekursorer. 

Avgiftsskyldig 

§2 

A vgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om 
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller 
sprängämnesprekursorer till enskilda. 

Ingen avgift 

§3 
A vgift enligt delllia taxa tas intt: ut fdr 

1. tillsyn som fOranieds av klagomål som är obefogat 
2. handläggning som föranleds aven överklagan av miljönämndens beslut 
3. handläggning för att svara på remisser. 

Indexhöjning 

§4 

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i derma taxa 
antagna avgiftema och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv 
månademas fdrändring i det preliminära arbetskostnads indexet för tjänstemän 
inom privata sektom (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är mars 2011. 

Beslut om avgift 

§5 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av 
Miljönämnden östra Skaraborg. 

Grundfaktol' 

§6 
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktom 890 kronor. 



~edsätta eller eftersänka avgift 

§7 
Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden ö tra Skaraborg, i det enskilda 
fallet och med hänsyn till verksamhe1ens om fattning, ti1lsynsbehovet och övriga 
omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Årsavgift 

§8 
Miljönämnden tar ut en årlig fast avgift for planerad tillsyn från och med 2017. 
Avgiften är 2 gånger grundfaktorn. 

Timavgift 

§9 
För planerad tillsyn som genomförs under 2016 tar miljönämnden ut 
timavgifter. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren 
inte följer fOrelägganden eller förbud ingår inte i årsavgiften. För sådan extra 
oplanerad tillsyn tar miljönämnden ut timavgifter. 

Storleken på de timavgifter som nämnden tar ut beror på den faktiskt nedlagda 
handläggningsTiden i det enskilda ärendet. 

Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med 
grundfaktom, 

Timavgifter tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utfors vardagar mellan 
klockan 18.30 och 07 .00, lördagar, helgaftnar och helgdagar, tar nämnden ut 
avgift med 1,5 gånger ordinarie limavgift. 

BetaJning av avgift 

§1O 
Timavgifter ska betalas efter Miljönämllden östra Skaraborgs tillsyn eller annan 
handläggning av ärende. Avgiften ska betalas efter beslut av miljönämnden som 
också tar emot avgiften. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet 
om avgift eller i fakturan. 

§11 
Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgiften 
ska betalas med helt avgiftsbelopp efter det att verksamheten bar påbörjats. 
Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiflsbelopp för varje påbö~at 
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med 
det kalenderår som foljer efter det år som verksamheten har upphört. 



Avgift för inställelse 

§ 12 
Vid till ämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen 
200 kronor per tillsynstillfälle. A vgi ften för inställelse debiteras endast vid extra 
oplallea'ad till ·yn. 

Denna taxa träder i kraft den l januari 2016 . 


