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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING, Flik 
25 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 117 
Börjar gälla 2023-01-01  
 
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, 
10 §, den 25 januari 2023 indexjusteras timavgiften i 6 
§ taxebestämmelserna, den indexjusterade timavgiften 
börjar gälla 2023-03-01. 

Taxa för tillsyn 
enligt lagen om 
sprängämnes-
prekursorer 
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Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslöv kommuns kostnader för tillsyn enligt lag 

(2014:799) om sprängämnesprekursorer, dess följdlagstiftningar samt 

bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagstiftningar. 

  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid 

tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-

förordningar inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften 

fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Avgiftsskyldig 
5 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer som tillhandahåller 

sprängämnesprekursorer till enskilda.  

 

Timavgift 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 

timme handläggningstid 1 190 kr. 

 

Avgift för tillsyn 
7 § Avgift tas ut i efterskott i form av timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd 

handläggningstid. 

 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas 

ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs 

vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

8 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 

och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 

taxan börjar gälla. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 

därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den 

procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 

året före avgiftsåret. 
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Nedsättning av avgift 
9 § Om det finns särskilda skäl får nämnden med hänsyn till verksamhetens 

omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ner eller 

efterskänka avgiften. 

 

Avgiftens erläggande 
10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
11 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande 
12 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 


