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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt 
avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av 
passagerare och deras bagage; 

beslutade den 1 februari 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (2004:1101) 

om luftfartsskydd i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av 

passagerare och deras bagage  

dels att nuvarande 18 § ska betecknas 21 §, 

dels att 3 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före nuvarande 18 § ska sättas närmast före 21 §, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 18–20 §§, och närmast före 18–

20 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

3 §1 De flygföretag som anges i 1 § är skyldiga att erlägga en avgift för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage om 43 kronor per 

passagerare med undantag för 

1. passagerare i transfer, 

2. passagerare i transit, 

3. barn under två år, 

4. besättningsmedlem som i anslutning till tjänsteutövning utför tjänste-

resa i det egna företagets flygplan, och 

5. passagerare vid förnyad start efter det att luftfartyg har återvänt till 

flygplatsen på grund av tekniska störningar eller väderhinder. 

Betalning 

18 § Avgifter som tas ut med tillämpning av denna föreskrift ska betalas 

efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska 

ske till det konto som myndigheten anger och senast den dag som anges på 

fakturan. 
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TSFS 2017:3 

Påminnelseavgift 

19 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift på 50 kr ut för 

administrativa kostnader. 

Dröjsmålsränta 

20 § Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut med gällande 

referensränta plus åtta procentenheter. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 3 april 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Johan Bång 

 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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