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Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för tillsyn 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer som upphör att gälla den 31 december 
2018. 

Inledande bestämmelser 
§ 1 
Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs verksamhet enligt 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning 
av sprängämnesprekursorer. 
§ 2 
Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om 
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller 
sprängämnesprekursorer till enskilda. 
§ 3 
Avgift tas inte ut för 

1. tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade 
2. handläggning av överklaganden 
3. handläggning för att svara på remisser. 

§ 4 
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings 
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2018. 

§ 5 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av 
Miljönämnden östra Skaraborg. 

Grundfaktor 
§ 6 
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 009 kronor.  

Nedsätta eller eftersänka avgift 
§ 7 
Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden östra Skaraborg, i det enskilda 
fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 
omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 
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Årsavgift 
§ 8 
Miljönämnden tar ut en årlig fast avgift för planerad tillsyn. Avgiften är 
2 grundfaktorer.  

Timavgift  
§ 9 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren 
inte följer förelägganden eller förbud ingår inte i årsavgiften. För sådan extra 
oplanerad tillsyn tar miljönämnden ut timavgifter. 

Storleken på de timavgifter som nämnden tar ut beror på den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet. 

Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med 
grundfaktorn.  

Timavgifter tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, helgaftnar och helgdagar, tar nämnden ut 
avgift med 1,5 gånger ordinarie avgift. 

Betalning av avgift 
§ 10 
Timavgifter ska betalas efter Miljönämnden östra Skaraborgs tillsyn eller annan 
handläggning av ärende. Avgiften ska betalas efter beslut av miljönämnden som 
också tar emot avgiften. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet 
om avgift eller i fakturan.  

§ 11 
Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  Årsavgiften 
ska betalas med helt avgiftsbelopp efter det att verksamheten har påbörjats. 
Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med 
det kalenderår som följer efter det år som verksamheten har upphört. 

Avgift för inställelse 
§ 12 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen 
232 kronor per tillsynstillfälle. Avgiften för inställelse tas ut endast vid extra 
oplanerad tillsyn. 
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