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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt 
kungörande av vissa trafikföreskrifter; 

beslutade den 19 februari 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (2007:231) 
om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter att 2, 4 och 9 §§ i 
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt 
kungörande av vissa trafikföreskrifter ska ha följande lydelse. 

2 § I dessa föreskrifter används följande definitioner och förkortningar. 
beslutsmyndighet kommunal eller statlig myndighet som 

beslutar trafikföreskrifter som ska kungöras 
på en särskild webbplats enligt 2 § 
förordningen (2007:231) om elektroniskt 
kungörande av vissa trafikföreskrifter 

e-legitimation för medar-
betare  

e-legitimation som ägs av en organisation och 
knyter en användare eller en roll till  
organisationen och innehåller  organisations-
nummer kombinerat med användarens eller 
rollens unika beteckning 

e-legitimation för privat-
person 

e-legitimation som identifierar en privat-
person genom  användarens personnummer  

författningar lagar, förordningar och sådana rättsregler som 
i 8 kap. regeringsformen betecknas som 
föreskrifter 

grundföreskrifter 
och ändringsföreskrifter  

samma som grundförfattning och ändrings-
författning enligt bilaga 3 till författnings-
samlingsförordningen (1976:725) 

organisationscertifikat Servercertifikat som identifierar en organi-
sation genom dess organisationsnummer  

TSFS 2021:22 
Utkom från trycket 
den 25 februari 2021 

VÄGTRAFIK 
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TSFS 2021:22 

Transportstyrelsens 
rikstäckande databas för 
trafikföreskrifter 

databas som innehåller trafikföreskrifter som 
förts till Transportstyrelsen för kungörande 

STFS Svensk trafikföreskriftssamling 

4 § När en beslutsmyndighet för föreskrifter till Transportstyrelsen för 
publicering ska myndigheten identifiera sig genom  

1. att den som utför uppgiften identifierar sig med en e-legitimation för 
privatperson, 

2. e-legitimation för medarbetare, eller 
3. organisationscertifikat. 

9 § En beslutsmyndighet ska via en e-tjänst som Transportstyrelsen till-
handahåller föranmäla den eller de som ska föra föreskrifter till 
Transportstyrelsen så som sägs i 4 § 1. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 april 2021. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Monika Morén 
 (Väg och järnväg) 
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