
  

Härryda kommuns taxa för tillsyn enlig lag (2014:799) om 

sprängämnesprekursorer  

 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Härryda kommun, miljö- bygglovsnämndens 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. 

 

Avgiftsskyldig 

2 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som till-

handahåller sprängämnesprekursorer till enskilda. 

 

Avgiften 

3 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 860 kronor per timme. Timavgift tas ut för 

varje hel timme och per påbörjad halv timme handläggningstid. Avgift tas ut för total nedlagd 

handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har 

lagt ner vid besöket, förarbete och efterarbete i samband med besöket, beredning i övrigt samt 

föredragning och beslut. 

 

Vid tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 7.00, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton, lördag, söndag och helgdagar, tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

4 § Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgiften med en 

procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex 

(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

 

5 § Utförs tillsyn enligt denna taxa i samband med annan tillsyn ska tiden för 

tillsynsåtgärderna specificeras och avgift tas ut för varje tillsynsärende. 

 

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och bygglovsnämnden i det enskilda fallet med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned 

eller efterskänka avgift. 

 

Avgiftens erläggande 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska göras till Härryda kommun, och inom den tid 

som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 

Överklagan 

8 § Miljö- och bygglovsnämndens beslut om avgift eller räkning överklagas till 

förvaltningsrätten enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 oktober 2018. 

 

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 148 


