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Transportstyrelsens föreskrifter 
om avgifter inom järnvägsområdet; 

beslutade den 6 december 2010.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 2 a § 

järnvägsförordningen (2004:526) och 7 § förordningen (1990:1165) om 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg.       

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för 

Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägsområdet. 

Föreskrifterna fastställer avgifter för  

– ansökan om godkännande av delsystem enligt 2 kap. 13 och 13 a §§ 

järnvägslagen (2004:519), 

– ansökan om undantag från tekniska specifikationer för 

driftskompatibilitet enligt 2 kap. 11 § järnvägslagen, 

– ansökan om godkännande av spåranläggningar och fordon enligt 17 

och 18 §§ lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, och  

– registerhållning enligt 8 kap. 8 § järnvägslagen. 

Definitioner 

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 

som i järnvägslagen (2004:519), lagen (1990:1157) om säkerhet vid 

tunnelbana och spårväg, järnvägsförordningen (2004:526) och förordningen 

(1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.  

Allmänt om avgifter  

Avgift baserad på tidsåtgång 

3 § En avgift som är baserad på tidsåtgång debiteras genom löpande 

timtaxa. Timtaxan är 1 400 kronor och ska betalas för varje påbörjad 30-

minutersperiod. När förrättningen utförs i Sverige ingår restid och faktiska 

resekostnader i timtaxan. 
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När förrättningen utförs utanför Sverige debiteras utöver vad som sägs i 

första stycket avgift för restid med löpande timtaxa samt för faktiska 

resekostnader. Med faktiska resekostnader avses kostnader för biljetter, 

kostnader för transport på plats, boendekostnader, traktamenten och övriga 

kostnader som föranleds av den aktuella ärendeprövningen. 

Årsavgift 

4 § Årsavgift för registerhållning tas ut enligt vad som föreskrivs i 10 och 

11 §§. 

Betalning 

5 § Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget 

annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och 

senast den dag som anges på fakturan. 

Betalningspåminnelse 

6 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa 

kostnader om 50 kronor (påminnelseavgift). 

Undantag 

7 § Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen besluta att en 

avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa 

föreskrifter. 

Avgifter för godkännande av delsystem för järnväg och för 
undantag från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet 
samt för godkännande av spåranläggning eller fordon för 
tunnelbana och spårväg. 

8 § För prövning av ansökan om godkännande och ansökan om undantag 

från tekniska specifikationer ska avgift enligt 3 § betalas. 

För sökanden som enbart bedriver kulturhistorisk verksamhet är timtaxan 

500 kronor, dock högst 5 000 kronor per godkännandeärende. 

 

9 § Avgiften för prövning ska betalas av sökanden. 

Avgifter för registerhållning 

10 § För varje järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens 

register över järnvägsfordon ska en fast årlig avgift om 130 kr betalas. 
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11 § Avgiften för registerhållning ska betalas av fordonsinnehavaren.  

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Ann-Kristin Olsson 

 (Järnvägsavdelningen) 
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