KOMMUNAL TAXA
FÖR OCKELBO KOMMUN

Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017, § 82
Denna taxa meddelas med stöd av 19 § andra stycket lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Inledande bestämmelser
1§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds tillsynsverksamhet 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§

Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen
EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till
enskilda.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagan av nämndens
beslut.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Tillsynsavgifter
5§

Avgift för handläggning enligt denna taxa är 1 090 kronor per
timme.

6§

Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje
påbörjad halvtimme handläggstid. Därmed avses att den
sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre
halvtimme. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger
en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning
och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00,
lördagar, söndagar, helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton och midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.

7§

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa antagna
avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i kommunprisindex räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2017.

Nedsättning av avgift
8§

Nämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgifter om det
finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Avgiftens erläggande m.m.
9§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i fakturan.

Verkställighetsfrågor m.m.
10 §

Beslut om avgift enligt denna taxa överklagas till förvaltningsrätt.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018.

