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3 § För museiorganisationer är timtaxan 500 kronor enligt 1 §. De ska 

även erhålla en kostnadsreduktion om 50 procent av de avgifter som 

organisationen ska påföras enligt 2 §.  

För museiorganisationer ska de sammanlagda avgifterna enligt 1 och 

2 §§ uppgå till högst 5 000 kronor per godkännandeärende.  

5 kap. Avgifter för registerhållning 

1 § För varje järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens register 

över järnvägsfordon debiteras en fast årlig avgift om 155 kronor. 

Museiorganisationer är befriade från avgifter enligt detta kapitel. 

2 § Avgiften för registerhållning ska betalas av fordonsinnehavaren. 

3 § För handläggning och förvaltning av förarbevisregistret för lokförare 

debiteras den som innehar ett förarbevis en årlig registerhållningsavgift om 

300 kronor. (TSFS 2015:44) 

6 kap. Övriga avgifter 

Avgifter för arbete i egenskap av bedömningsorgan enligt 

kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om 

antagande av en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och 

riskbedömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/49/EG 

1 § För ärendehandläggning som Transportstyrelsen utför i egenskap av 

sådant bedömningsorgan som avses i kommissionens förordning (EG) nr 

352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av en gemensam säkerhets-

metod för riskvärdering och riskbedömning som avses i artikel 

6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG debiteras en 

löpande avgift enligt 1 kap. 3 §. 

Avgifter rörande ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 § lagen 

(2010:1065) om kollektivtrafik 

2 § För prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 § lagen 

(2010:1065) om kollektivtrafik debiteras löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. 

Avgifter rörande underhållsansvarig enhet 

Tillstånd 

3 § För prövning av ansökan om tillstånd att vara underhållsansvarig enhet 

debiteras sökanden en löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. 

 

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidorna 11 och 12 av tidigare utgivna TSFS 2015:44. 

Rättelsen avser 6 kap. 3 § under rubriken Tillsyn och innebär att paragrafnumre-

ringen har ändrats till 6 kap. 4 §. 



 

 

 

12 

TSFS 2015:44 

Tillsyn 

4 § För tillsyn av den som beviljats tillstånd att vara underhållsansvarig 

enhet debiteras en löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 2015, då Transport-

styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet 

ska upphöra att gälla.  

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts 

före ikraftträdandet.  

___________ 

1. Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2016. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts 

före ikraftträdandet. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Sofia Lundgren 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 
1 TSFS 2014:53. 
2 TSFS 2015:44. 
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