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Remiss 

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:105) om avgifter 

 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 

Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i 

form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning 

inom transportområdet. Tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska 

finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom 

skattemedel.  

Verksamheten ska i huvudsak finansieras på ett enhetligt sätt oavsett 

trafikslag. Vår inriktning är att var tredje år göra en större översyn och 

revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt 

ändamålsenligt avgiftsuttag. De mellanliggande åren görs endast 

nödvändiga förändringar som oftast är till följd av ändrade regelverk. 

Avgiftsförslaget till 2020 är resultatet av en sådan mer genomgripande 

översyn och därför innehåller förslaget många förändringar. 

Förslagets innehåll i korthet 

Järnväg 

Inom järnvägsområdet föreslår vi flera tillfälliga sänkningar av avgifter, 

framförallt för tillsyn, eftersom vi har tidigare haft för höga avgifter jämfört 

med våra kostnader. 

Vi föreslår också förändringar av avgiftsstrukturen inom säkerhetstillsyn, till 

följd av fjärde järnvägspaketet. Där föreslår vi att vissa avgifter bryts ut för 

att göra det rättvisare för den som ska betala. 
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Luftfart 

Inom luftfartsområdet föreslår vi förändringar inom många områden, för att 

avgifterna på ett bättre sätt ska spegla våra faktiska kostnader. 

Avgifterna höjs bland annat för luftfartygsregistret, övervakning av 

luftvärdighet, flygoperativa tillstånd, farligt gods och tillsyn inom 

luftfartsskydd på flygplatser. 

Vi föreslår huvudsakligen sänkningar, men även vissa höjningar, av avgifter 

för personliga tillstånd. Vidare sänks bland annat avgifterna för 

luftballonger, tillstånd för flygplatser samt registerkontroll inom 

luftfartsskydd. 

Vi föreslår nya avgifter för bland annat nationella konstruktions- och 

tillverkningsorganisationer till följd av nytt regelverk. 

Sjöfart 

Vi föreslår både höjningar och sänkningar av avgifter inom sjöfart.  

De avgifter vi föreslår att höja avser hamnskydd, fartygsregistret och delvis 

lotsdispenser.  

Vi föreslår en sänkning av avgifter för manuell registrering av 

fartygsuppgifter, för försäkringscertifikat samt avgifter för personliga 

behörigheter och certifikat. 

Vägtrafik 

Även inom vägtrafikområdet föreslår vi både sänkningar och höjningar av 

avgifter. Avgifter för tillsyn av förarutbildning sänks, medan tillsyn inom 

yrkestrafiken höjs. 

Inom tillståndsprövning föreslår vi höjda avgifter för ursprungskontroll av 

fordon och för undantag inom bland annat förarprövning.  

Vi föreslår att avgifter för registreringsskyltar sänks men att avgiften för 

körkort och förarbevis höjs. 

Vi inför också en ny avgift för tillsyn av busspassagerares rättigheter. 

 

Närmare beskrivning av samtliga föreslagna avgiftsförändringar finns i 

dokumentet ”Beskrivning av avgiftsförändringar 2020”.  

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2020.  

 

Förslaget i sin helhet samt beskrivning av avgiftsförändringar finns 

publicerat tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 
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http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska 

vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2019. Vänligen 

ange vårt diarienummer TSF 2019-72 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

kontakt@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 

601 73 Norrköping 

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: 

Järnväg: 

Erik Reuterhäll, 010-495 55 60 

erik.reuterhäll@transportstyrelsen.se 

Luftfart: 

Anders Hedene, 010-495 36 03 

anders.hedene@transportstyrelsen.se 

Sjöfart: 

Jon Priebe, 010-495 32 04 

jon.priebe@transportstyrelsen.se 

Vägtrafik: 

Frågor om körkortsavgiften: 

Christer Hellberg, 010-495 60 07 

christer.hellberg@transportstyrelsen.se 

Frågor om avgifter för ursprungskontroll och registreringsskyltar: 

Charlotta Westerberg, 010-495 65 56 

charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se 

Frågor om övriga avgifter inom vägtrafik: 

Erik Reuterhäll, 010-495 55 60 

erik.reuterhäll@transportstyrelsen.se 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:kontakt@transportstyrelsen.se
mailto:erik.reuterhäll@transportstyrelsen.se
mailto:anders.hedene@transportstyrelsen.se
mailto:christer.hellberg@transportstyrelsen.se
mailto:charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se
mailto:erik.reuterhäll@transportstyrelsen.se
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Övergripande frågor: 

Malin Jönsson, 010-495 61 43 

malin.jonsson@transportstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin Jönsson 

Controller 

 

Sändlista 

ACR – Aviation Capacity Resources 

AOPA-Sweden 

BIL Sweden  

Bilimportörernas Riksförbund  

Biluthyrarna Sverige AB  

Chalmers 

Datainspektionen 

EAA – Experimental Aircraft Association 

Sverige  

Flygande Veteraner  

Försvarsmakten 

Havs och vattenmyndigheten 

Helsingborgs Hamn 

Husvagnsbranschens riksförbund 

Härnösands Hamn 

Karlskrona hamn 

Kommerskollegium 

KSAK – Kungliga Svenska Aeroklubben  

Kustbevakningen 

Lastfordonsgruppen  

Lesikar 

Linnéuniversitetet 

Luftfartsverket  

Moped- och Motorcykelbranschen  

Motorbranschens Riksförbund  

Motorhistoriska Riksförbundet  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

mailto:malin.jonsson@transportstyrelsen.se
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Naturvårdsverket 

Näringslivets Regelnämnd 

Näringslivets Transportråd 

Polisen  

Riksdagens ombudsmän 

Riksförbundet M Sverige 

SAS  

Seko – Sjöfolk  

SFF – Svensk Flyghistorisk Förening  

Sjöbefälsförbundet 

Sjöfartens Arbetsgivareförbund  

Sjöfartsverket  

Sjömansskolan 

Skogsindustrierna 

Skolinspektionen 

Skolverket 

Skärgårdsredarna 

Spectre Marine 

Statskontoret 

Stonab AB  

Stoneridge 

Swedavia AB  

Swedish Air Force Historic Flight  

Svensk Pilotförening  

Svensk Sjöfart 

Svenska Ballongfederationen  

Svenska Bilsportförbundet  

Svenska Båtunionen 

Svenska Fallskärmsförbundet  

Svenska Flygbranschen 

Svenska Flygplatser 

Svenska Flygsportförbundet  

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet  

Svenska Pass 

Svenska regionala flygplatser  

Svenska Segelflygförbundet  

Svenska Skärmflygsförbundet  

Svenskt Flyg  

mailto:sten@stonab.se
mailto:stellan.aro@telia.com
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Sveriges Fiskares Riksförbund 

Sveriges Hamnar 

Sveriges MotorCyklister  

Sveriges Skeppsmäklareförening  

Sveriges Åkeriföretag 

Trafikanalys 

Trafikverket 

UAS Sweden  

Vänerhamn AB 

Öckerö Maritime Center 

 


