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Missiv
Datum

Dnr/Beteckning

2020-10-01

TSF 2020-23

Remiss
Förslag till föreskrifter om betalning av sanktions- och
överlastavgifter
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
En genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:8) om
betalning av sanktionsavgift och överlastavgift har visat att den nuvarande
bestämmelsen om betalningstid för överlastavgift behöver upphävas. Vi har
även utrett om det finns anledning att, på samma sätt som redan är fallet
med de övriga sanktionsavgifterna på yrkestrafikområdet, inkludera de
sanktionsavgifter som påförs enligt förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) i föreskrifterna.
Förslagets innehåll i korthet
Transportstyrelsen föreslår en upplysningsparagraf om betalningstid för
överlastavgifter och att föreskrifterna utvidgas till att även omfatta betalning
av sanktionsavgifter enligt förordningen (1998:786) om internationella
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi
föreslår också att bestämmelserna om uppdelad betalning, förskottsbetalning
och påminnelseavgift upphävs och gör en del redaktionella ändringar.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 mars 2021.
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:

TS2512, v03.00, 2019-04-30

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den
12 november 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-23 i svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att
publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Sara Lamminen-Hedda, utredare, 010-495 52 61
sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se
Jenny Bragg, utredare, 010-495 64 38
jenny.bragg@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Jenny Bragg
Utredare

2 (3)

Datum

Dnr/Beteckning

2020-10-01

TSF 2020-23

Sändlista

Förvaltningsrätten i Falun forvaltningsrattenifalun@dom.se
Kronofogden

kontakt@kronofogden.se

Polismyndigheten

utvecklingscentrum-1-mitt-utv.kansli@polisen.se

Skatteverket

skatteverket@skatteverket.se

Svenska Transportarbetareförbundet

transport@transport.se

Sveriges Åkeriföretag

info@akeri.se

Transportföretagen

info@transportforetagen.se

Tullverket

tullverket@tullverket.se

Åklagarmyndigheten

registrator@aklagare.se
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