
Taxa för  llsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgi er för Miljöförbundet Blekinge Väst kostnader för  llsyn enligt lagen

(2014:799) om sprängämnesprekusorer och Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 § Betalning av avgi enligt denna taxa ska ske  ll Miljöförbundet Blekinge Väst.

Betalning ska ske inom  d som anges i beslutet om avgi eller i räkning.

3 § Timavgi en i denna taxa är densamma som Miljöförbundet Blekinge Västs gällande  mavgi för

 llsyn inom miljöbalken.

4 § Avgi sskyldighet är ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda enligt

förordningen (EU) 2019/1148.

Avgi 

5 § Handläggning och andra åtgärder med anledning av  llsyn enligt lagen (2014:799) om

sprängämnesprekusorer och förordningen (EU) 2019/1148 ska betalas i form av  mavgi .

6 § Avgi tas ut i förhållande  ll fak skt nedlagd handläggnings d och betalas i e ersko .

Handläggnings d är den sammanlagda  d som varje tjänsteperson vid förbundet har använt för

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd

med experter och myndigheter, inspek oner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet

samt föredragning av beslut.

Om den sammanlagda handläggnings den unders ger en halv mme per år tas ingen  mavgi ut.

För inspek oner och andra kontroller som u örs vardagar mellan

19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, jula on, nyårsa on, påska on,

tre ondagsa on, midsommara on och helgdagar tas avgi ut med en 1,5

gånger ordinarie  mavgi .

7 § Avgi tas inte ut för handläggning som föranleds av a Miljöförbundet Blekinge Västs beslut har

överklagats.

8 § Om det  nns särskilda skäl med hänsyn  ll verksamhetens art, omfa ning,

 llsynsbehov, nedlagd handläggnings d och övriga omständigheter, får avgi enligt

denna taxa i e enskilt fall sä as ner eller e erskänkas.

_____________

Denna taxa träder i kra den 1 september 2022.

Beslutad i Kommunfullmäktige: 
Karlshamn § 120, 2022-06-28 
Sölvesborg § 78, 2022-06-20 
Olofström § 73, 2022-09-19




