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Taxa för verksamhet enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Taxan är beslutad med stöd av 19 § andra stycket lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnds
kostnader för tillsyn i Danderyds kommun 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 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
3 § Betalning av avgift ska ske till Danderyds kommun och ska fullgöras
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
4 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda fall fattas
av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Avgiftsskyldig

5 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU
1998/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
Avgift

7 § Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad
halvtimme handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda
handläggningstiden avrundas uppåt till närmast högre halvtimme.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson
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6§ Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift
för tillsyn enligt miljöbalken.

DANDERYDS KOMMUN

Taxa

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Datum

Diarienummer

2019-09-03

2019/521

2 (2)

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning
och kontroller i övrigt, resor, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgiften. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
8 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte
kräver någon utredning.
2. Handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans
beslut.
9 § Beslut om avgift enligt denna taxa överklagas till förvaltningsrätten.

Denna taxa träder i kraft den [dag månad år].
Denna taxa är fastställd av Kommunfullmäktige den [dag månad år], § xx.

