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Förordning
om ändring i förordningen (1982:789) om
ersättning för polisbevakning och för anslutning av
larmanläggningar till polisen m.m.;

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

utfärdad den 22 maj 2003.
Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen
m.m.1 skall ha följande lydelse.
3 §2 Avgiften är
a) 730 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,
b) 730 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning i andra fall,
c) 3 kronor per påbörjad kilometer för varje bil eller motorcykel,
d) 250 kronor per påbörjad timme för varje hund eller häst,
e) 670 kronor per timme för varje båt, och
f) 12 700 kronor per flygtimme för varje helikopter.
Avgiften skall betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen
samt för väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen. I andra fall än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen
(1993:1617) skall avgiften anses utgöra ersättning för alla polisens kostnader för bevakningen.
4 §3 Den som innehar en larmanläggning som är direktansluten till larmmottagare vid en polisstation skall för varje fristående objekt som skyddas
av anläggningen betala en avgift till staten.
Avgiften är 1 450 kronor per påbörjat kalenderår.
Föreligger särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterges.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Äldre bestämmelser skall
gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.
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