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Transportstyrelsens föreskrifter 
om betalning av sanktionsavgift och överlastavgift; 

beslutade den 16 februari 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 34 § förordningen 

(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 

10 kap. 16 § 2 förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt 

färdskrivare, m.m., samt 2 § förordningen (2008:1103) om överlastavgift. 

 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om betalning av 

sanktionsavgift enligt förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid 

vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör- 

och vilotider samt färdskrivare, m.m., samt överlastavgift enligt lagen 

(1974:435) om överlastavgift. 

 

2 § En överlastavgift ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet 

vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. 

Bestämmelser om betalningstid för sanktionsavgift finns i 26 § 

förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella 

vägtransporter och i 10 kap. 10 § förordningen (2004:865) om kör- och 

vilotider samt färdskrivare, m.m.  

Betalning av en avgift ska ske till det konto som Transportstyrelsen 

anvisar. 

   

3 § Om den påförda avgiften överstiger 10 000 kronor och det finns 

särskilda skäl, får Transportstyrelsen besluta om längre tid för betalning än 

vad som anges i eller följer av 2 §. Längre betalningstid än sex månader får 

beslutas endast om det finns synnerliga skäl. 

 

4 § Om Transportstyrelsen beslutar om längre betalningstid än vad som 

sägs i eller följer av 2 § får beslutet innefatta att betalningen delas upp på två 

eller tre betalningstillfällen. 

 

5 § Har förskott betalats för en påförd avgift ska förskottsbetalningen 

betraktas som betalning av avgiften. 

 

6 § Vid skriftlig betalningspåminnelse för en påförd sanktionsavgift tas en 

avgift ut för administrativa kostnader om 50 kronor (påminnelseavgift). 

___________ 
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Denna författning träder i kraft den 1 april 2011 då Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2009:134) om inbetalning av överlastavgifter ska 

upphöra att gälla.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Beatrice Gellerbrant 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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