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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1 §  Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och konsumentnämndens 

verksamhet enligt Lag (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 §  Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 

som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda. 

DELEGATION 

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och 

konsumentnämnden. 

AVGIFTER 

4 §  För tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekur-

sorer till enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska betalas en 

avgift som motsvarar tillsynstiden multiplicerad med timtaxan 

(timdebitering). Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

 

5 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 180 kronor för varje hel 

timme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift). 

 

6 §  Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman 

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i 

övrigt av ärendet, föredragning, beslut och restid. 

NEDSÄTTNING AV AVGIFT 

7 §  Om det finns särskilda skäl får miljö- och konsumentnämnden, med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 

omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 
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AVGIFTENS ERLÄGGANDE  

8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västerås stad.  

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på  

faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 

betalning sker. 

IKRAFTTRÄDANDE 

9 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.  

 


