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Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 4 § Kungl. Maj:ts
kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen, 4 §
Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom
Panamakanalen, 1 § kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare
av större fritidsbåtar, 1 § förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i
inrikes trafik med utländskt fartyg m.m., 1 kap. 5 § fartygsregisterförordningen (1975:927), 6 § förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk,
16 § containerförordningen (1980:640), 6 kap. 14 § förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, 15 § mönstringsförordningen (1984:831), 5 kap. 4 § sjötrafikförordningen (1986:300), 13 §
svävarfartsförordningen (1986:305), 1 § förordningen (1991:1881) om
medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), 32 § förordningen (1994:1162)
om skeppsmätning, 1 § förordningen (1994:1279) med bemyndigande att
meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009), 6 §
förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar,
9 § förordningen (1999:215) om lotsavgifter, 4 § förordningen (2001:817)
om registrering av båtbyggnadsförskott, 4 kap. 38 § och 6 kap. 12 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), 3 § förordningen (2003:439) om lastning
och lossning av bulkfartyg, 9 § förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd,
15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 6 § förordningen
(2006:1213) om hamnskydd, 1 § förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av
förkommen handling, 7 § förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik,
6 kap. 3 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, 9 §
förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg, och 14 §
förordningen (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss.

SJÖFART

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om
hamnstatskontroll, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/38/EU.
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1 kap. Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.
Definitioner och förkortningar
2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som de som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i
hamnanläggningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av
den 23 april 2009 om hamnstatskontroll, lagen (2006:1209) om hamnskydd,
förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom
sjöfartsområdet och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2012:38) om lotsning.
CSR

Continuing Synopsis Record

förrättning

tillståndsprövning, tillsyn, skeppsmätning och annan
ärendehandläggning

M

nautisk mil (1 852 meter)

SMS

Safety Management System.

Allmänt om avgifter
3 § Transportstyrelsen tar ut avgifter enligt dessa föreskrifter för tillståndsprövning, tillsyn, registerhållning, skeppsmätning och övrig ärendehandläggning som myndigheten utför med stöd av lag och förordning och som
myndigheten har rätt att ta ut avgifter för.
Årsavgift
4 § Årsavgifter för tillsyn och registerhållning tas ut i förskott för varje
kalenderår. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena vid
debiteringstillfället, om inget annat anges. Debiteringen kan komma att omprövas, om förhållandena ändras under kalenderåret. I sådant fall beräknas
avgiften för hela kvartal. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare
avgiften är lägre än 5 000 kronor, sker ingen fakturering eller återbetalning.
Tidsbaserad avgift
5 § För förrättning i Sverige tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift,
om inget annat anges. Timtaxan är 1 400 kronor och ska betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod.
För förrättning utförd utanför Sverige debiteras även faktiska resekostnader och restid med maximalt åtta timmar per tjänsteman och väg, utöver
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avgifterna i dessa föreskrifter. Med faktiska resekostnader avses kostnader
för transport, boende, traktamente och övriga kostnader.
Bristbesiktning
6 § Om brister upptäcks vid den ordinarie tillsynen tar Transportstyrelsen
ut en löpande avgift för den efterföljande ärendehandläggningen enligt
1 kap. 5 §.
Ändring av tillstånd
7 § För ändring av tillstånd tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift
enligt 1 kap. 5 §, om inget annat anges.
Dispenser och tillfälliga tillstånd
8 § För dispenser och tillfälliga tillstånd tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §, om inget annat anges.
Ansökningsavgift
9 § I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Ansökningsavgiften tas ut när ansökan lämnas in till Transportstyrelsen.
Betalning
10 § Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget
annat anges. Avgiften ska betalas till det konto myndigheten anvisar och
senast den dag som anges på fakturan.
11 § Den som är betalningsskyldig ska ställa säkerhet för betalning av
avgiften, om Transportstyrelsen begär det.
12 § Redaren, den som i redarens ställe använder fartyget, ägaren till fartyget eller den som har beställt en förrättning är skyldig att betala förrättningsavgift, om inget annat anges.
Ersättning åt sakkunniga enligt 7 kap. 13 § fartygssäkerhetslagen
(2003:364) kan efter särskild prövning dras av från förrättningsavgiften.
13 § Om en förrättning avbryts innan Transportstyrelsen slutligt avgjort
ärendet ska de kostnader myndigheten haft i ärendet betalas av den som är
betalningsskyldig, om inget annat anges.
Betalningspåminnelse
14 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tar Transportstyrelsen ut en
påminnelseavgift om 50 kronor för de administrativa kostnaderna.
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Undantag
15 § 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.

2 kap. Avgifter för rederier
SMS för rederier
1 § För tillståndsprövning avseende SMS för rederier tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
2 § För tillsyn avseende SMS för rederier tar Transportstyrelsen ut en
löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
För rederi med max 2 fartyg med trafik i E-område, där tillsyn av
rederiets och fartygs säkerhetsorganisation är integrerad och kan ske vid
samma tillfälle, utgår endast avgift för periodisk tillsyn av fartyget.
Registerhållningsavgift för sjömansregistret
3 § För handläggning och förvaltning av sjömansregistret tar Transportstyrelsen ut en årlig registerhållningsavgift om 2 500 kronor per fartyg.

3 kap. Avgifter för hamnanläggningar och hamnar
Sjöfartsskydd i hamnanläggningar
1 § För tillståndsprövning som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar
Transportstyrelsen ut en avgift om 26 600 kronor.
2 § För tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om 9 000 kronor.
3 § I avgifterna enligt 1 och 2 §§ ingår även avgift för hamnskydd för
fristående hamnanläggningar med förenklat hamnskydd enligt 5 § Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd.
Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som avser
sjöfartsskydd.
Hamnskydd i hamnar
4 § För tillståndsprövning som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en avgift om 15 400 kronor för hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning och 26 600 kronor för hamn som
består av flera hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde.
5 § För tillsyn som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en
årsavgift om 11 000 kronor för hamn som består av ett hamnskyddsområde

4

TSFS 2014:55
med en hamnanläggning och 18 900 kronor för hamn som består av flera
hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde.
6 § Hamnskyddsorganet är skyldigt att betala avgift som avser hamnskydd.
Avfallshanteringsplaner i hamnar
7 § För tillståndsprövning som rör avfallshanteringsplaner i hamnar tar
Transportstyrelsen ut en fast avgift om 6 200 kronor.
8 § För tillsyn som rör avfallshanteringsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om 5 600 kronor.
9 § För tillsyn som rör avfallshanteringsplaner i fritidsbåtshamnar tar
Transportstyrelsen ut avgift enligt 1 kap. 5 §.

4 kap. Avgifter för skeppsvarv och andra företag
1 § För tillståndsprövning som rör avfallshanteringsplaner på skeppsvarv
tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om 6 200 kronor.
2 § För tillsyn som rör avfallshanteringsplaner på skeppsvarv tar
Transportstyrelsen ut avgift enligt 1 kap. 5 §.
3 § För tillståndsprövning som rör tillverkare av emballage för transport
av farligt gods tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om 5 600 kronor.

5 kap. Avgifter för fartyg
Organisation på fartyg
1 § För tillståndsprövning avseende SMS för fartyg tar Transportstyrelsen
ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
2 § För tillståndsprövning avseende sjöfartsskydd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
3 § För tillståndsprövning som rör besättningen på fartyg tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabell 1.
Tabell 1.
Objekt

Avgift (kr)

Dispens från gällande bemanningsföreskrifter

3 000

Förnyelse eller utfärdande av säkerhetsbesättningsbeslut,
utan ändring

2 500

Säkerhetsbesättningsbeslut eller bindande förhandsbesked

5 000

5

TSFS 2014:55
4 § För tillståndsprövning som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på
svenskt fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Svävare
5 § För godkännande och tillsyn av svävare tar Transportstyrelsen ut en
löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Tillsyn av fartyg
Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning
6 § För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation och inflaggning av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Periodisk tillsyn av fartyg
7 § För tillsyn av fartyg tar Transportstyrelsen ut årsavgifter per tillsynsobjekt enligt tabell 2, om inget annat anges.
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Tankfartyg över 499 brutto
(olja, kemikalier)

Tankfartyg under 500 brutto

Passfartyg över 499 brutto
i internationell trafik
12 100

14 500

24 900

16 900

29 000
29 000

16 600

Passfartyg A–D, EU-passfartyg
och passfartyg under 500 brutto
i internationell trafik
20 700

18 500

15 800

15 800

14 100

12 300

7 400

100 – 149

19 000
13 200

13 600

12 100

10 600

50 – 99

10 600

11 300

10 100

8 800

20 – 49

Passfartyg E (inkl. vägfärjor)

0 – 19

19 300

33 200

21 100

21 700

18 100

16 100

14 100

8 500

150 – 299

24 100

41 400

26 400

27 100

22 600

20 100

17 600

10 600

300 – 399

Dräktighetsintervall (brutto)

Fiskefartyg - EU

Fiskefartyg

Lastfartyg över 499 brutto
(arbetsfartyg, biltransportfartyg,
isbrytare och övr. fartyg)

Lastfartyg under 500 brutto
(arbetsfartyg, fartyg med max
12 passagerare och övr. fartyg)

Pråmar

Fritidsfartyg över 99 brutto

Fartygstyp

Periodisk tillsyn – årsavgift (kr)

28 900

49 700

31 600

32 600

27 100

24 100

21 100

12 700

400 – 499

61 000

291 700

62 100

39 500

40 700

33 900

52 700

26 400

500 – 999

TSFS 2014:55

Tabell 2.
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8 § För tillsyn av fartyg med en bruttodräktighet över 999 tillkommer
0,50 kronor per brutto utöver avgiften i tabell 2.
Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg betalar en
avgift som motsvarar certifikatet enligt högsta taxan.
Fartyg med fullständig delegerad tillsyn enligt avtal betalar 40 procent av
avgiften i tabell 2. Fartyg med godkänd systemtillsyn berättigar till reducering om 20 procent av avgiften i tabell 2.
9 § För tillsyn av fartyg med en bruttodräktighet under 20, vilka inte tas
upp i tabell 2, tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om 2 500 kronor.
10 § För förrättning som rör stabilitetsundersökning, krängningsprov,
fribordsplan, tillstånd för enstaka resa, bogsertillstånd och ritningsgranskning utan samband med annan förrättning tar Transportstyrelsen ut en
löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
11 § För tillsyn av fartyg, som av Transportstyrelsen är klassat som traditionsfartyg, tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §. För
tillsyn av fartyg som både är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen och K-märkt av Sjöhistoriska museet utgår dock ingen avgift.
Transport av farligt gods
12 § För tillståndsprövning och tillsyn, som rör sjötransporter enligt lagen
(2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, tar Transportstyrelsen ut en avgift om 2 800
kronor för första fartyget. För tillkommande fartyg tar Transportstyrelsen ut
en avgift om 700 kronor per fartyg.
Bevakning ombord på fartyg
13 § För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal
ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt
fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar
Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Svavelhaltigt bränsle
14 § För prövning av ärenden och tillsyn enligt förordningen (1998:946)
om svavelhaltigt bränsle tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift
enligt 1 kap. 5 §.
Certifikat, intyg och andra handlingar
15 § För utfärdande av handlingar, som inte sker i samband med annan
förrättning, tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabell 3, om inget annat
anges.
Ingen avgift tas ut för certifikat, intyg och andra handlingar som
Transportstyrelsen utfärdar i samband med en förrättning.
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Tabell 3.
Handling

Avgift (kr)

Utfärdande av CSR

2 800

Utskrift av en ny tillsynsbok utan ändring av uppgifter

2 800

Utfärdande av certifikat, intyg eller dubblett

2 800

Försäkring för oljeskador till sjöss
16 § För utfärdande av certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket
eller 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen (1994:1109) tar Transportstyrelsen ut en avgift om 2 500 kronor.
Försäkring för skador på passagerare
17 § För utfärdande av certifikat som avses i artikel 4a.2 och 4a.15 i bilaga
I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23
april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid
passagerarbefordran till sjöss tar Transportstyrelsen ut en avgift om 2 500
kronor.
Kvarhållande
18 § För förrättning i samband med kvarhållande av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Tillträdesförbud
19 § För förrättning, som Transportstyrelsen utför i samband med ett tillträdesförbud, tar myndigheten ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Kustfartstillstånd
20 § För tillståndsprövning som rör kustfartstillstånd (cabotage) tar
Transportstyrelsen ut en avgift om 3 000 kronor.
Avgifter för registerhållning m.m.
Registreringsåtgärder
21 § För registreringsåtgärder avseende båtar tar Transportstyrelsen ut
avgift enligt tabell 4.
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Tabell 4.
Registreringsåtgärd
Registrering av båt, inkl. samtidig förvärvsanteckning och
framtida avregistrering
Anteckning av förvärv av båt

Avgift (kr)
9 500
3 500

22 § För registreringsåtgärder avseende skepp och skeppsbyggen tar
Transportstyrelsen ut avgift enligt tabell 5.
Tabell 5.
Registreringsåtgärd
Registrering av skepp, inkl. samtidig förvärvsinskrivning
och nationalitetscertifikat
Registrering av skeppsbygge, inkl. samtidig förvärvsinskrivning
Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel
och utfärdande av nationalitetscertifikat
Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller
andel däri (fullbordat fång)
Avregistrering av skepp eller skeppsbygge
Inskrivning av förbehåll om skeppsnamn, inkl. avförande
av förbehåll om skeppsnamn
Inteckning, inkl. dödning av inteckning
För varje ytterligare inteckning per styck, under förutsättning att begäran görs vid samma ansökningstillfälle och
gäller för samma objekt som den första inteckningen
Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge
Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp
eller skeppsbygge
Anteckning om innehav av pantbrev, inkl. avförande av
anteckning om innehav av pantbrev
För varje ytterligare anteckning om innehav av pantbrev
per styck, under förutsättning att begäran görs vid samma
ansökningstillfälle och gäller för samma objekt som den
första anteckningen
Åtgärd i annat fall i registerärende
Partrederiärende

Avgift (kr)
16 100
12 600
6 300
4 200
4 200
6 300
8 400

1 400
4 200
5 600
3 500

700
2 800
8 400

Bevis om registreringsåtgärd
23 § För utfärdande av bevis om registreringsåtgärd tar Transportstyrelsen
ut avgift enligt tabell 6.
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Tabell 6.
Avgift (kr)
Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i
dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett
Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge
Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns
upptaget i fartygsregistret
Registerutdrag
För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd

3 500
3 500
3 500
2 100
2 800

Registerhållningsavgift
24 § För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift om 400 kronor per år. Avgiften ska
betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret den
1 januari det år som avgiften avser. För ett fartyg där avregistreringsgrund
föreligger och en anteckning har gjorts i fartygsregistret tas ingen registerhållningsavgift ut.
Direktåtkomst till fartygsregistrets databas
25 § För direktåtkomst till fartygsregistrets databas tar Transportstyrelsen
ut en årsavgift om 2 200 kronor.
Båtbyggnadsförskott
26 § För registrering av avtal om båtbyggnadsförskott enligt lagen
(1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott tar Transportstyrelsen ut
en avgift om 4 200 kronor.
Dödande av handling
27 § För ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen
handling tas en ansökningsavgift på 8 000 kronor ut. Avgiften ska betalas av
den som ansöker.
Undantag görs för båtar som är registrerade som skepp, där Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift om 375 kronor.
Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda
28 § Ingen avgift tas ut för
1. uppskov i ärende,
2. rättelse av oriktig införing i registret,
3. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,
4. avregistrering av skepp som förolyckats, försvunnit eller övergetts till
sjöss och sedan inte hörts av under tre månader,
11
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5. nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att införing i
fartygsregistrets skepps- eller båtdel har ändrats,
6. andra båtregistreringsärenden än sådana som anges i dessa föreskrifter,
eller
7. de registeranteckningar som Transportstyrelsen är skyldig att göra
enligt 2 kap. 28 § sjölagen (1994:1009).
Skeppsmätning
29 § För skeppsmätning som rör förenklad ny- eller ommätning av fritidsfartyg tar Transportstyrelsen ut en avgift om 7 000 kronor.
30 § För skeppsmätning i Sverige tar Transportstyrelsen ut avgift enligt
tabell 7, 8, 9 och 10.
För skeppsmätning utanför Sverige tar Transportstyrelsen ut avgift enligt
tabell 7 8, 9 och 10, utöver avgift enligt 1 kap. 5 § andra stycket.
Om underlaget inte uppfyller angiven kvalitet tar Transportstyrelsen, för
överskjutande timmar, ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 § för skeppsmätningar både i och utanför Sverige.
Avgifter som rör mätning enligt internationella skeppsmätningskonventionen, ITC-69
Tabell 7.
Avgift (kr)

Art*
851

852

853

805

808

0–19

14 700

22 540

16 600

4 830

13 720

20–99

15 680

27 440

17 640

5 150

13 720

100–499

18 620

35 280

20 580

6 750

13 720

500–999

22 540

44 100

26 460

8 750

–

1 000–4 999

35 280

58 800

37 240

24 750

–

5 000–17 999

49 000

74 480

50 960

50 875

–

18 000–

98 700

115 500

115 500

77 000

–

Dräktighetsintervall (brutto)

*Artförklaring:

851;
852;

12

Nymätning. Godtagbart, digitalt, tredimensionellt
underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga.
Nymätning. Inte godtagbart, digitalt, tredimensionellt
underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga.
Modellering är nödvändig. Avser normala skrovformer och skrovformer av högre svårighetsgrad.
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853;

Nymätning. Inte godtagbart, digitalt, tredimensionellt
underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga.
Modellering är nödvändig. Avser enklare skrovformer.
805; Mätning enligt ITC-69 (UR) av oförändrat, tidigare
IR-mätt fartyg.
808; Mätning av fiskefartyg 12–15 m enligt EU:s regler.

Tabell 8.
Avgift (kr)

Art*
811

812

0–19

9 800

7 840

20–99

14 700

13 720

100–499

18 620

17 640

500–999

22 540

19 600

1 000–4 999

27 440

24 500

5 000–15 999

30 380

27 440

16 000–

54 250

29 400

Dräktighetsintervall (brutto)

*Artförklaring:

811;

812;

Mätning enligt ITC-69 (UR), ommätning > 10 %
förändring av brutto- och/eller nettodräktighet.
Godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag krävs.
Mätning enligt ITC-69 (UR), inköp eller ommätning
< 10 % förändring av brutto- och/eller nettodräktighet.

Tabell 9.
Avgift (kr)

Art*
813

818

821

822

829

0–19

1 960

3 600

2 800

2 800

Löpande

20–99

1 960

3 600

2 800

2 800

Löpande

100–499

3 150

3 600

2 800

2 800

Löpande

500–999

3 885

3 600

2 800

2 800

Löpande

1 000–4 999

9 485

3 600

2 800

2 800

Löpande

5 000–9 999

13 320

3 600

2 800

2 800

Löpande

10 000–

17 150

3 600

2 800

2 800

Löpande

Dräktighetsintervall (brutto)

*Artförklaring:

813;

Mätning enligt ITC-69 (UR), ommätning p.g.a.
variabelförändring som endast påverkar nettodräktigheten. Variabelförändring är ändring av
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818;
821;
822;
829;

malldjup, djupgående och passagerarantal.
Mätning enligt ITC-69 (UR), anteckning i mätbrev
om dräktigheten av segregerad vattenbarlast.
Mätning enligt ITC-69 (UR), utfärdande av nytt
mätbrev utan ändrad dräktighet.
Mätning enligt ITC-69 (UR), anteckning i mätbrev.
Mätning enligt ITC-69 (UR), övrigt. Tillämpas
exempelvis vid verifiering av dimensioner.
Timdebitering gäller enligt löpande taxa.

Tabell 10.
Avgift (kr)

Art*
844

845

846

0–19

4 200

16 800

11 250

20–99

4 200

16 800

11 250

100–499

6 300

50 400

33 780

Dräktighetsintervall (brutto)

500–999

8 400

84 000

56 280

1 000–4 999

16 800

117 600

78 795

5 000–29 999

30 750

134 400

90 045

30 000–

72 000

291 000

139 500

*Artförklaring:

844;
845;
846;

Mätning, ny- eller ommätning enligt Panamakanalens
nya regler.
Nymätning enligt Suez- eller Panamakanalernas
(äldre) regler.
Ommätning enligt Suez- eller Panamakanalernas
(äldre) regler.

6 kap. Avgifter för personliga tillstånd
Ansökan om behörighetsbevis och certifikat
Behörighetsbevis och certifikat
1 § För prövning av ansökan om behörighetsbevis och certifikat tar
Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt tabell 11.
Ingen avgift tas ut för behörighetsbevis, certifikat eller annan nödvändig
handling som Transportstyrelsen utfärdar i samband med att ansökan
beviljas.
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Tabell 11.
Behörighetsbevis

Avgift (kr)

Ny behörighet eller specialbehörighet*

900

Förnyelse av behörighet eller specialbehörighet eller
utskrift utan ändring av uppgifter**

800

Certifikat
Certifikat för viss tjänstgöring

800

Förnyelse av certifikat eller utskrift utan ändring
av uppgifter*

800

* Om den sökande har ändrat andra uppgifter än namn, så ingår detta i denna kategori.
** Om den sökande har ändrat namn, så ingår namnbyte i denna kategori.

2 § För prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet tar
Transportstyrelsen ut en avgift om 1 200 kronor.
3 § För utfärdande av plastkort med en sammanställning av behörigheter
för inre fart tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 220 kronor.
4 § Får en sökande avslag på sin ansökan tas ingen ansökningsavgift ut vid
ny prövning, om den sökande lämnar in ansökan inom 12 månader efter att
Transportstyrelsen fattat avslagsbeslutet. Detta gäller enbart vid ett tillfälle
och endast under förutsättning att den sökande betalat ansökningsavgift vid
det första ansökningstillfället.
Preliminär bedömning av sjötid
5 § För prövning av ansökan om preliminär bedömning av sjötid för
uppfyllande av krav för behörighetsbevis eller certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 600 kronor.
Om den sökande skickar in ansökan om behörighetsbevis eller certifikat
inom 12 månader efter den preliminära bedömningen, så reduceras den
avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. Den reducerade
avgiften gäller vid ett tillfälle.
Särskilt beslut om kompletterande utbildning
6 § För prövning av ansökan om beslut om komplettering av utbildning
för förnyad behörighet, enligt 2 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, tar myndigheten ut en ansökningsavgift om 600 kronor.
Om den sökande skickar in ansökan om behörighet inom 12 månader
efter den preliminära bedömningen, så reduceras den avgiften med den
avgift som betalats enligt första stycket. Den reducerade avgiften gäller vid
ett tillfälle.
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Dispens
7 § För prövning av ansökan om undantag från föreskrivna krav (dispens)
i fråga om att inneha en viss befattning eller fullgöra viss funktion, för
vilken specialbehörighet fordras, tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 2 500 kronor.
Sjöfartsbok
8 § För utfärdande av sjöfartsbok tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 500 kronor.
Lotsdispenser
9 § För prövning av ansökan om en ny ledanknuten lotsdispens tar
Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt tabell 12. I avgiften ingår dels
ett teoretiskt prov, dels ett praktiskt prov i farledens vardera riktning.
För extra praktiska prov och för omprov tar Transportstyrelsen ut avgift
enligt tabell 12.
Tabell 12.
Avgift (kr)
Ny dispens

Extra prov

Ansökningsavgift

Praktiskt prov i
farledens ena
riktning

Omprov
Teoretiskt
prov

Praktiskt
prov i
farledens ena
riktning

Lotsledens
längd (M)
0–10

19 000

4 000

2 000

4 000

11–20

29 000

7 500

5 000

7 500

21–40

39 000

10 000

10 000

10 000

41 och
längre

51 000

12 500

15 000

12 500

10 § För prövning av ansökan om förnyelse och komplettering av
ledanknuten lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt
tabell 13.
Tabell 13.
Förnyelse av ledanknuten lotsdispens
Förnyelse och komplettering av ledanknuten lotsdispens
Ändring eller komplettering av ledanknuten lotsdispens

16

Avgift (kr)
4 000
4 000
4 000
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11 § För prövning av ansökan om ny generell lotsdispens, förnyelse och
komplettering av generell lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt tabell 14.
Tabell 14.
Ny generell lotsdispens
Förnyelse av generell lotsdispens
Förnyelse och komplettering av generell lotsdispens
Ändring eller komplettering av generell lotsdispens

Avgift (kr)
8 000
4 000
4 000
4 000

12 § Om Transportstyrelsen bedömer att den sökande behöver genomgå
delar av prövningen för ny lotsdispens för att ändra, komplettera eller förnya
en befintlig lotsdispens, tar myndigheten ut avgift enligt tabell 13 eller 14
samt enligt tabell 12 för de extra kostnader som uppstår därmed.
13 §
För prövning av ansökan om tillfällig lotsdispens tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
14 § För utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och
praktiska prov enligt 9 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:38) om lotsning tar Transportstyrelsen ut en avgift
om 5 100 kronor.

7 kap. Avgifter för utbildningsorganisationer
Godkännande av utbildningsanordnare
1 § För prövning av utbildningsanordnares kvalitetsnormsystem tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om 6 000 kronor, en avgift om 4 000 kronor
per kurs och en avgift om 2 000 kronor per provkursdag.
Tillsyn av utbildningsanordnare
2 § För tillsyn av utbildningsanordnare tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om 6 000 kronor och en årsavgift om 4 000 kronor per godkänd kurs.

8 kap. Övriga avgifter
Forsränning
1 § För godkännande av kursverksamhet inom forsränning tar Transportstyrelsen ut en avgift om 1 400 kronor.
2 § För prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef tar Transportstyrelsen ut en avgift om 700 kronor.
3 § För tillsyn av säkerheten vid forsränning tar Transportstyrelsen ut en
löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.
Forsränningsföretag är skyldiga att betala avgift enligt första stycket.
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Containrar
4 § För förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande
avgift enligt 1 kap. 5 §.
Ägaren av en container är skyldig att betala avgift enligt första stycket.
Kollektivtrafik
5 § För tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift
enligt 1 kap. 5 §.
Avgiften debiteras regional kollektivtrafikmyndighet, kommun, kollektivtrafikföretag, den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 §
lagen om kollektivtrafik samt behörig myndighet enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).
6 § För prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik debiteras en löpande avgift enligt 1 kap. 5 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015, då Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:71) om avgifter inom sjöfartsområdet ska
upphöra att gälla.
2. 5 kap. 14 § träder i kraft den 18 juni 2015.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts
innan denna författning trätt i kraft.
4. För tillsyn som utförts före den 1 januari 2015 gäller äldre bestämmelser i fråga om debitering av avgifter.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Jon Priebe
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