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Taxa för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 
Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av bygg- och miljönämnden i 

Katrineholms kommun enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och 

följdförfattningar meddelade med stöd av lagen. 

2 § Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn 

2. Faktiska kostnader för provtagning och undersökning av prov. 

3 § Bygg- och miljönämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning. 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite 

Avgiftsskyldig 

4 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller 

eller avser att tillhandahålla sprängämnesprekursorer till enskilda. 

Timavgift 

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

Katrineholms kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 

Avgift för tillsyn 

6 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. Timavgiften tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 

handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tiden som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt 

föredragning och beslut. 

För inspektioner och andra kontroller med platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 

7 § Bygg- och miljönämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl 

med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och 

övriga omständigheter. 
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Betalning av avgift 

8 § Betalning av avgift ska ske till Katrineholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i fakturan. 

Överklagande 

9 § Bygg- och miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 


