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Inledande bestämmelser 
Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift 
tas ut för tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. 
 
1 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av Miljönämnden i Marks 

kommun enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 

 
Avgiftsskyldig 
2 §  Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla 

sprängämnesprekursorer till enskilda personer. 
 
Avgifter 
3 §  Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden  

multipliceras med timtaxan. Timtaxan är 1 208 kr per timme. Timavgift tas ut för varje 
påbörjad halv timme nedlagd tid. Här avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman 
vid miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, resor (max två timmar per 
inspektionstillfälle), revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning och 
åtgärder i övrigt samt föredragning och beslut. För inspektioner och annan tillsyn med 
platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och andra helgdagar, ska avgift tas ut 
med 1,5 gånger ordinarie timtaxa.  

 
4 §  Eventuella ytterligare kostnader som miljönämnden har för utförd tillsyn ska betalas av 

den avgiftsskyldige enligt 2 §.  
 
5 §  Beslut om avgift tas av miljönämnden. Om det finns särskilda skäl får avgift sättas ned 

eller efterskänkas. Avgift tas inte ut för handläggning som sker med anledning av att 
beslut av miljönämnden eller en överinstans överklagas, eller för handläggning av 
vitesansökningar. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Marks kommun genom dess Miljönämnd.  
 För tillsynsarbete tillämpas efterhandsdebitering. Betalning ska ske inom tid som anges i 

beslut om avgift eller på faktura. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
7 § 7 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att 

Miljöämndens beslut överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och ersätter då tidigare beslutad taxa.  
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