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Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
 

Inledande bestämmelser 
1 §  
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning 
av sprängämnesprekursorer. 
 
Enligt 11 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för den 
tillsyn som miljö-och byggnadsnämnden utövar. 
 
2 §  
Avgiftsskyldig är ekonomisk aktör enligt förordningen EU/1148/2019 som tillhan-
dahåller sprängämnesprekursorer till enskilda. 
 
3 §  
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden i 
Hammarö kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift 
eller i faktura. 
 
4 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och 

inte kräver utredning. 
2. handläggning som sker med anledning av att miljö- och byggnadsnämndens 

beslut överklagas. 
 
5 §  
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Timavgift 
6 §  
Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften den senast fastställda timavgiften i 
Hammarö kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
7 §  
Avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet. 
     
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. 
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Nedsättning av avgift 
8 §  
Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden, med hänsyn till verk-
samhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 

Överklagande 
9 §  
Av 17 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att miljö- och byggnads-
nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
 

________________________________________________ 

Denna taxa gäller från och med 2022-04-01 
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