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Transportstyrelsens föreskrifter 
om betalning av sanktions- och överlastavgifter; 

beslutade den 5 februari 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 34 § förordningen 
(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 
9 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 10 kap. 16 § förordningen 
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. samt 2 § förord-
ningen (2008:1103) om överlastavgift. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om betalning av 
1. överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift och  
2. sanktionsavgifter enligt 
a) förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa inter-

nationella vägtransporter,  
b) förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt 
c) förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 

2 § Betalningstiden för en överlastavgift ska framgå av varje enskilt beslut 
om en sådan avgift. Av 8 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227), som 9 § 
lagen (1972:435) om överlastavgift hänvisar till, följer att avgiften ska beta-
las även om beslutet överklagas. 

3 § Betalningstiden för sanktionsavgifter framgår av 26 § förordningen 
(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 
7 g § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och 10 kap. 10 § förord-
ningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 

4 § Avgiften ska betalas till det konto Transportstyrelsen anvisar. 

5 § Om den påförda avgiften överstiger 10 000 kronor och det finns sär-
skilda skäl, får Transportstyrelsen besluta om längre tid för betalning än vad 
som framgår av 2 eller 3 §§. Längre betalningstid än sex månader får beslu-
tas endast om det finns synnerliga skäl. 
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1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021. 
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter 

(TSFS 2011:8) om betalning av sanktionsavgift och överlastavgift. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Sara Lamminen Hedda 
 (Väg och järnväg) 
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