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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:105) om avgifter; 

beslutade den 11 juni 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1992:215) 

om lotsavgifter, 11 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770), 8 kap. 1 § 

vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 15 kap. 1 § förordningen (2019:383) 

om fordons registrering och användning att 18 kap. 4, 5 och 7 §§, 20 kap. 

1 §, 25 kap. 16 § samt 31 kap. 1–4 och 6–8 §§ styrelsens föreskrifter 

(2016:105) om avgifter ska ha följande lydelse. 

18 kap. 

4 §1 För tillståndsprövning för leverantörer av flygtrafiktjänst enligt 

kommissionens förordning (EU) nr 1035/2011 om gemensamma krav för 

tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna 

(EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010 samt Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, 

navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster), Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:34) om flygtrafikledningstjänst 

(ATS) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2017:82) om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS) 

ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. 

5 §2 För tillståndsprövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2018:98) om användning och utformning av luftrum 

och flygprocedurer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. 

7 §3 Flygtrafiktjänstorganisationer har möjlighet att, genom tillämpning av 

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 

2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster 

eller kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 om inrättande 

av ett prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska 

luftrummet och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 
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390/2013 och (EU) nr 391/2013 samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2017:7) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst, kostnadsfördela 

avgifterna i detta kapitel mellan undervägs- och terminalavgiftszon. 

20 kap. 

1 §4 De begrepp som används i 21–27 kap. har samma betydelse som i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 

2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar, lagen 

(2006:1209) om hamnskydd, förordningen (2011:1533) om behörigheter för 

sjöpersonal, Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) 

om mottagning av avfall från fartyg, Sjöfartsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar, 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om 

certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet och Transportstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning. 

Med fullständigt delegerad tillsyn avses att en erkänd organisation 

utfärdar samtliga certifikat som är föreskrivna för fartyget och som omfattas 

av Transportstyrelsens gällande avtal med organisationen. 

Med delvis delegerad tillsyn avses att fartyget använder sig av en erkänd 

organisation för tillsyn i den utsträckning som gällde enligt avtal den 

31 december 2015. 

25 kap. 

16 § För prövning av en ansökan om ny ledanknuten lotsdispens utan 

teoretiska och praktiska prov enligt 9 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning, ska en ansökningsavgift 

på 4 000 kronor tas ut. 

31 kap. 

1 § För registerhållning och skyltar enligt vägtrafikdatalagen (2019:369), 

lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, vägtrafikdata-

förordningen (2019:382) samt förordningen (2019:383) om fordons 

registrering och användning ska avgifter tas ut enligt detta kapitel. 

Betalningsskyldig för avgifterna är ägaren av fordonet. Som ägare av ett 

fordon anses den som är antecknad i vägtrafikregistret som ägare eller den 

som bör vara antecknad som ägare. 

Avgifter enligt detta kapitel ska också tas ut för registrering i vägtulls-

registret enligt 26 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 
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2 § Särskilda bestämmelser om betalning m.m. av vissa avgifter i detta 

kapitel finns i förordningen (2019:370), om fordons registrering och 

användning och vägtrafikdataförordningen (2019:382). 

3 §5 Vägtrafikregisteravgift enligt 2 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen 

(2019:382) om vägtrafikregister ska tas ut med 65 kronor för varje bil, 

motorcykel, moped klass 1, motorredskap, släpvagn, terrängssläp och 

terrängmotorfordon. 

Om fordonskatt inte ska betalas, anses betalningen ha skett den dag då 

vägtrafikregisteravgiften bokförts på Transportstyrelsens konto. 

4 § Skyltavgift enligt 3 kap. 8 § förordningen (2019:383) om fordons 

registrering och användning ska tas ut med 90 kronor per skylt. 

6 §6 Avgift enligt 9 kap. 9 § första stycket förordningen (2019:383) om for-

dons registrering och användning ska tas ut med 90 kronor per saluvagnsskylt. 

Vägtrafikregisteravgift enligt 9 kap. 9 § andra stycket förordningen 

(2019:383) om fordons registrering och användning ska tas ut med 65 kronor. 

Ska saluvagnsskatt inte betalas, ska avgiften tas ut enligt 2 kap. 13 §. 

7 § För sådana skyltar som avses i 11 kap. 1 § förordningen (2019:383) 

om fordons registrering och användning en avgift tas ut med 130 kronor per 

skylt. Avgiften tas ut när Utrikesdepartementet har beslutat om tilldelning 

av skyltarna. Skyltarna tillhandahålls först när avgiften har betalats. 

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om Utrikesdepartementet i 

samband med tilldelningen av skyltar finner att fordonet kan förses med 

samma skyltar som tidigare har lämnats ut till ägaren eller brukaren. 

8 § Bestämmelser om pris för rätt att använda sådana skyltar som avses i 

11 kap. 7 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och an-

vändning samt förlängning av sådan rätt, finns i föreskrifter meddelade av 

Trafikverket med stöd av samma förordning. För Transportstyrelsens 

handläggning av ärenden om personliga fordonsskyltar ska en avgift tas ut 

med 700 kronor per ärende. 

Vid beställning av en ersättningsskylt för den personliga fordonsskylten 

är avgiften 90 kronor. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Malin Jönsson 

 (Ekonomi) 
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