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Taxa för Danderyds kommuns verksamheter enligt
lagen om sprängämnesprekusorer.
Ärende
Sedan september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om
sprängämnesprekusorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga
på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för
tillverkning av hemmagjorda sprängämnen.
Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
(98/2013) av den 13 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekusorer, nedan kallad EU – förordning. Från samma dag
gäller även förordning (2014:880) om sprängämnesprekusorer som
innehåller vissa kompletterande bestämmelser.
EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot
terrorism. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige.
Danderyds kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan
revideringen av reglementet den 11 juni 2018 §67 tillsyn enligt lagen. För
att ha en kostnadseffektiv verksamhet ska nämnden ha möjlighet att debitera
för den tillsyn som genomförs.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att:


fastställa ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn för
verksamheter enligt lagen om sprängämnesprekusorer (2014:799),
enligt bilaga, att gälla från och med den 1 januari 2020.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/ yttrande
Sedan september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekusorer, det vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på
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marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för
tillverkning av hemmagjorda sprängämnen.
Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
(98/2013) av den 13 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekusorer, nedan kallad EU – förordning. Från samma dag
gäller även förordning (2014:880) om sprängämnesprekusorer som
innehåller vissa kompletterande bestämmelser.
EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens stategi för kampen mot
terrorism. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige. För svenskt
vidkommande har dock krävts vissa kompletterande bestämmelser. Samtliga
ämnen förekommer i bilagorna till EU-förordningen om sprängämnesprekusorer reglerar redan på ett eller annat sätt i befintlig svensk
lagstiftning. De regler som finns syftar i huvudsak till att förebygga olyckor
och att skydda människors hälsa och miljön vid hantering av ämnena.
Eftersom ingen av de befintliga lagarna bedöms passa för de nya
bestämmelserna har nya reglerna förts in i en ny lag. Den nya regleringen
tar varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller risker relaterat till
explosion. Syftet är att minska möjligheterna till hemtillverkning av
sprängämnen.
Danderyds kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan
revideringen av reglementet den 11 juni 2018 §67 tillsyn enligt lagen. För
att ha en kostnadseffektiv verksamhet ska nämnden ha möjlighet att debitera
för den tillsyn som genomförs.
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