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Taxa för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 
 
Inledande bestämmelser 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs tillsyn enligt lag 

om sprängämnesprekursorer, dess följdlagstiftningar samt bestämmelser 
meddelade med stöd av dessa lagstiftningar.  

 
2 §  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 §  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. 

 
Avgiftsskyldig 
4 §  Den som är skyldig att betala avgift är den som tillhandahåller 

sprängämnesprekursorer till enskilda (ekonomisk aktör),  
 
Timavgift 
5 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1010 kronor per hel timme 

handläggningstid. 
 
6 §  Miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera 

timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sverige 
Kommuners och Landstings webbplats i oktober månad föregående 
kalenderår. Det indexregleradebeloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 

 
7 §  I de fall miljönämnden tar ut timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd 

handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
resor (max 2 timmar per inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tar 
nämnden ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 
Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan. 

 
För inspektioner och andra kontroller som miljönämnden utför på vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar 
miljönämnden ut en avgift som är 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Nedsättning av avgift 
11 §  Om det finns särskilda skäl får miljönämnden i det enskilda fallet med hänsyn 

till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter 
sätta ner eller efterskänka avgiften. 

 
Verkställighetsfrågor med mera 
12 §  Den som är skyldig att betala avgift ska betala enligt denna taxa till 

Helsingborgs stad. Betalning ska ske inom tid som miljönämnden anger i 
beslut om avgift eller i fakturan. 

 
13 §  Miljönämndens beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 
 
________________ 
Denna taxa träder i kraft den1 januari 2017. I ärenden som rör tillstånd och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
 
Denna taxa är fastställd av Kommunfullmäktige i Helsingborg den xxxxxx, § xx. 
 
 
 


