TSFS 2015:31
Föreskrifter
Utkom från trycket
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2014:56) om avgifter inom vägtrafikområdet; den 10 juni 2015
beslutade den 2 juni 2015.

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1998:978)
om trafikskolor, 8 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980), 13 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar samt 8 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens att 1 kap. 4 § och 2 kap. 5 § styrelsens föreskrifter (TSFS
2014:56) om avgifter inom vägtrafikområdet ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 § Årsavgifter för kontroll och tillsyn enligt 2 kap. tas ut av enskild,
bolag eller annan organisation enligt vad som sägs i dessa föreskrifter i
förskott för varje kalenderår eller del av kalenderår om tillsyn eller kontroll
endast ska ske för en del av året. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår
från förhållandena vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under
kalenderåret kan föranleda omprövning av debiteringen. I sådant fall
beräknas avgiften för hela månader. Om skillnaden mellan den nya och den
tidigare avgiften är lägre än 1 000 kronor sker ingen fakturering eller återbetalning. Återbetalning sker på begäran från den som är eller har varit
skyldig att betala årsavgift.
Avgifter som tas ut för fordon debiteras genom automatiserad behandling
med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

2 kap.
5 § Tillsyn av den som bedriver förarutbildning enligt körkortslagen
(1998:488), lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder,
snöskotrar och terränghjulingar och tillsyn av den som anordnar kunskapsprov för förarbevis enligt lagen om utbildning till förare av mopeder,
snöskotrar och terränghjulingar debiteras genom en årlig avgift.
Avgiften är uppdelad i en grundavgift per typ av tillstånd respektive typ
av kunskapsprov, samt en tilläggsavgift baserad på antalet personer som
utbildar respektive som får förrätta kunskapsprov.
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När förändringar sker som föranleder omprövning av tilläggsavgiften
ska denna beräknas på samtliga personer som varit verksamma under någon
del av kalenderåret.
Grundavgift
Avgift för typ av behörigheter eller tillstånd

Årlig avgift (kr)

Trafikskolor, Behörighet A1, A2, A

2 300

Trafikskolor, Behörighet B, BE

2 300

Trafikskolor, Behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, 2 300
D1E, DE
Moped klass I, Behörighet AM

2 300

Riskutbildning, Behörighet A del 1

2 300

Riskutbildning, Behörighet A del 2

2 300

Riskutbildning, Behörighet B del 1

2 300

Riskutbildning, Behörighet B del 2

2 300

Förarbevis moped klass II

2 300

Förarbevis snöskoter

2 300

Förarbevis terränghjuling

2 300

Introduktionsutbildning

2 300

Yrkesförarkompetens godstransporter

2 300

Yrkesförarkompetens persontransporter

2 300

Avgift för typ av kunskapsprov

Årlig avgift (kr)

Förarbevis moped klass II

2 300

Förarbevis snöskoter

2 300

Förarbevis terränghjuling

2 300

Tilläggsavgift
Avgift för utbildare eller provförrättare

Årlig avgift (kr)

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall 1 800
1–24
Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall 1 400
25–49
Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall 1 000
50–
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1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som påförts
före ikraftträdandet.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Sofia Lundgren
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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