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SA ROSL MILJ O HÄLSOSK SRMH 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
Simon Bergroth 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-10-21 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny Taxa för tillsyn enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ny Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer ska gälla från den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa 
sprängmedel. Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska 
kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar följs. Enligt 
reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar nämnden 
för Täby kommuns uppgifter enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. 

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde den 14 juni 2021, § 47. Ett likalydande förslag har skickats till 
kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Enligt förslaget ska taxan gälla från och 
med den 1 januari 2022. 

Ärendet 

Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa 
sprängmedel. Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska 
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kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar följs. Kommunens 
ansvar gäller enbart tillsyn av givna tillstånd. För att få hantera sprängämnes-
prekursorer krävs tillstånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Enligt reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar 
nämnden för Täby kommuns uppgifter enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har i nuvarande miljöbalkstaxa 
även inkluderat stöd för debitering vid tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer. Då miljöbalkstaxan nu revideras finns ett behov av att förtydliga 
taxan och därför skapa en separat taxa för lagen om sprängämnesprekursorer.  

Tillsyn enligt den nya taxan ska enbart ske genom timdebitering i efterhand. Inga 
förändringar föreslås utöver införandet av en ny taxa. Förslaget innebär inga 
skillnader i tillsynsavgifterna jämfört med nuvarande taxeupplägg och 
avgiftsnivå. 

Förslaget innebär en tydligare taxeuppdelning i och med att de olika lagområdena 
miljöbalken och lagen om sprängämnesprekursorer skiljs åt. I övrigt innebär 
förslaget inga förändringar jämfört med nuläget. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har skickat ett likalydande 
taxeförslag för fastställande till kommunfullmäktige i Vaxholms stad.  

Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ekonomiska överväganden 

Den operativa tillsyn som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
bedriver är enligt de taxemodeller som tillämpas finansierad av tillsynsavgifter. 
Föreslagen taxa innebär att nämnden erhåller fullkostnadstäckning för den tillsyn 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer som nämnden bedriver i 
Täby kommun.  

Taxeförslaget innebär inga förändrade utgifter eller intäkter för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
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Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, 
daterat den 15 juni 2021, § 47 

2. Tjänsteutlåtande för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, 
daterat den 14 juni 2021 

3. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Expedieras 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
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