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1 Gemensamma principer för 
Transportstyrelsens avgifter 

Riksdag och regering har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form 

av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras 

med avgifter.  

De avgifter som vi tar ut går till statskassan. Vi får sätta avgiftsnivåerna 

men disponerar alltså inte över intäkterna utan tilldelas istället ett anslag 

varje år. När vi föreslår avgiftshöjningar, innebär det alltså inte att vi får mer 

pengar till vår verksamhet. 

Det finns gemensamma förutsättningar för hur avgifter ska sättas inom 

staten i ett antal förordningar och rekommendationer. Utifrån det har vi 

utformat principer som gäller för hela vår verksamhet. Varje år ser vi över 

principerna och stämmer av dem med vår styrelse.  

1.1 Avgifterna ska uppnå full kostnadstäckning 

De avgifter vi tar ut ska täcka de kostnader vi har för verksamheten. Om vi 

kan utveckla verksamheten så att det medför lägre kostnader, kan vi också 

sänka avgiften. Om vi istället får ökade kostnader, till exempel om nya 

regler tillkommer och vi måste göra mer än tidigare, kan en avgift i stället 

behöva höjas. 

1.2 För avgifter krävs en motprestation 

Den som betalar en avgift ska kunna se vad han eller hon betalar för. Det 

ska finnas en så kallad motprestation.  

I det enkla exemplet kan det handla om att någon söker ett tillstånd och 

betalar en ansökningsavgift. Då motsvarar avgiften den kostnad vi har för 

att handlägga en ansökan om tillstånd. I det mer komplicerade exemplet kan 

det vara en tillsynsavgift där alla som ingår i ett kollektiv (till exempel en 

bransch) får betala en årlig avgift men där vi bara utför tillsyn av vissa 

företag under det året. Här ser vi det som att hela branschen får nytta av att 

vi gör stickprov för att säkerställa att reglerna följs så att inte ett företag får 

konkurrensfördelar för att de har brutit mot reglerna.  

I vissa fall kan det handla om en indirekt motprestation, som inom 

registerhållning. I många fall är vi skyldiga att föra register och därmed ta ut 

en avgift som täcker våra kostnader, även om den enskilde inte upplever att de 

får en direkt motprestation.  

1.3 Avgifterna ska vara i balans på sikt 

Om avgifterna varje år skulle motsvara de kostnader vi har, skulle företag 

och individer få betala olika avgifter varje år. Vi vill hellre att de som ska 

http://www.transportstyrelsen.se/EPiServer/CMS/Content/sv/Om-transportstyrelsen/Finansiering-och-avgifter/avgifter_ny/principer-for-avgifter1,,145287/?epieditmode=False#gemensamma
http://www.transportstyrelsen.se/EPiServer/CMS/Content/sv/Om-transportstyrelsen/Finansiering-och-avgifter/avgifter_ny/principer-for-avgifter1,,145287/?epieditmode=False#gemensamma
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betala avgifter kan förutse vilka kostnader de kommer att få. Det är också ett 

önskemål som vi ofta får från branschen. Därför eftersträvar vi att våra 

avgifter ska vara i balans på 3–5 års sikt.  

1.4 Vi har olika typer av avgifter 

När vi sätter våra avgifter gör vi en bedömning av vilken typ av avgift som 

fungerar bäst för just den verksamheten. Vi väljer ofta en fast årsavgift när 

vi vet hur mycket tid vi lägger på verksamheten och hur många 

avgiftsbetalare som finns. Vi tar oftast ut en årlig, fast avgift för att hålla 

olika register och för att vi utför tillsyn. Om vi har en ny verksamhet där vi 

har svårt att beräkna hur mycket tid som går åt, eller om tidsåtgången 

varierar mycket mellan olika ärenden, väljer vi ofta en löpande timtaxa eller 

att ha en del fast avgift och en del löpande timtaxa. Ett annat exempel kan 

vara om vi gör en extra tillsyn hos ett företag när vi har hittat brister. Då får 

företaget betala den tid vi lägger ner utifrån en löpande timtaxa. 

Även när vi har en fast årsavgift, kan tidsåtgången variera mycket mellan 

olika kategorier inom en viss verksamhet. Då har vi olika avgiftsklasser som 

speglar kostnaden vi har för den specifika gruppen. Vi delar in grupperna 

efter till exempel 

 typ – olika tillståndstyper, typ av spår, typ av fartyg 

 antal – antal tillstånd 

 storlek – vikt, längd. 

2 Gemensamma principer för våra 
kostnadsfördelningar 

Avgifterna bygger på den tid som läggs ner och de kostnader vi har inom 

varje område. Varje medarbetare redovisar all sin tid på den verksamhet där 

han eller hon arbetar. Viss arbetad tid är direkt kopplad till ett ärende eller 

specifik verksamhet, medan annan tid inte kan knytas till ett specifikt 

område men krävs ändå för att upprätthålla de skyldigheter vi har som 

myndighet. Den redovisade tiden styr hur lönekostnader fördelas och ligger 

också till grund för hur gemensamma kostnader fördelas. Det kan till 

exempel röra sig om lokalkostnader eller ekonomi-, juridik-, arkiv- och 

personalfunktioner som inte är direkt kopplade till ett ärende men krävs för 

att arbetet ska fungera. Om vi lägger ner mycket egen tid på en viss 

verksamhet, får den också bära en större del av våra gemensamma 

kostnader. 

När det gäller kostnader som är direkt kopplade till ett ärende så belastar det 

den verksamheten. För vissa kostnader, exempelvis inom it, är det ofta en 
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del som direkt kan kopplas till en verksamhet och delar som fördelas på fler 

områden. 

Vi arbetar mycket med uppföljning av våra kostnader och vår tidredovisning 

för att säkerställa att kostnaderna hamnar inom rätt område och att rätt 

avgiftsbetalare belastas i slutändan. 

3 Vad våra kostnader består av 

Hur fördelningen mellan olika typer av kostnader ser ut varierar mycket 

mellan olika områden. I vissa fall har vi nästan bara kostnader för personal 

och gemensamma kostnader, medan vi inom andra områden har en stor del 

it-kostnader och enbart en liten andel för personal. Det beror på att olika 

ärenden hanteras på olika sätt – alltifrån helt automatisk handläggning och 

beslut till helt manuell hantering. Det gör att det inte går att beskriva 

kostnadsfördelningen på ett heltäckande sätt, eftersom vi har en stor mängd 

avgifter. 

Gemensamt för de flesta av våra avgifter är ändå att de består av följande: 

 Personalkostnader i form av lön, sociala avgifter, resor etc.  

 It-kostnader – vår verksamhet kräver avancerade it-system och en 

stor del av ärendena sker direkt i systemet, som till exempel 

registerhållningen. Kostnaderna består då av  

o systemutvecklingen 

o den tekniska driften 

o förvaltningen av systemet  

o upprätthållandet av it-säkerhetskraven. 

 Övriga kostnader – kostnader för sådant vi köper in från våra 

leverantörer (materialkostnader, portokostnader etc.). 

 Gemensamma kostnader – kostnader som inte är kopplade direkt till 

ett ärende eller en verksamhet, men som fördelas ut genom 

tidskrivningen, exempelvis ekonomi-, juridik- och 

personalfunktioner samt diarie- och arkivhantering. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och arbetssätt genom till 

exempel nya e-tjänster och automatisering. Ständiga förbättringar och 

effektiviseringar krävs också eftersom våra årliga anslag inte utökas i 

samma takt som priser och löner, vilket medför att vi måste genomföra 

löpande kostnadsbesparingar.  
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4 Avgiftsförändringar till 2020 

Vi gör årligen en översyn av avgifterna så att våraintäkter på sikt motsvarar 

våra kostnader och i övrigt stämmer överens med de principer som 

beskrivits i det inledande avsnittet. Vår ambition är att hålla avgifterna 

stabila och undvika justeringar varje år. Vart tredje år genomför vi istället en 

större genomlysning av samtliga avgifter och då gör vi också de avgifts-

förändringar som krävs. Avgiftsförslaget till 2020 är resultatet av en sådan 

mer genomgripande översyn och vi har för avsikt att merparten av 

avgifterna nu ska vara oförändrade på några års sikt. 

I denna promemoria beskrivs de avgiftsförändringar vi föreslår från och 

med den 1 januari 2020. Övriga avgifter föreslås vara oförändrade. 

5 Det totala avgiftsuttaget  

Tabellen visar det totala beräknade avgiftsuttaget för 2019 och 2020 i 

tusentals kronor samt förändringarna i belopp och procent. 

 

Sammantaget beräknas avgiftsuttaget 2020 öka med cirka 4 procent jämfört 

med 2019. Förändringen är en följd både av volymförändringar och ändrade 

avgiftsnivåer. 

5.1 Järnväg 

Det beräknade avgiftsuttaget för 2020 minskar markant jämfört med 2019. 

Det beror framförallt på att vi föreslår tillfälliga avgiftssänkningar för att 

balansera tidigare för höga avgifter. Vi har tidigare avvaktat med att justera 

avgifterna i väntan på det nya regelverket som fjärde järnvägspaketet 

innebär. Det gör att vi nu föreslår kraftiga sänkningar inom vissa områden. 

5.2 Luftfart 

Inom luftfartsområdet föreslår vi både höjningar och sänkningar av avgifter. 

Vi ser också vissa volymökningar vilket gör att det totala avgiftsuttaget 

inom luftfart ökar.  

Avgifterna höjs bland annat för luftfartygsregistret, övervakning av 

luftvärdighet, flygoperativa tillstånd, farligt gods och tillsyn inom 

luftfartsskydd på flygplatser. 

Trafikslag 2019 2020 Förändring (tkr) Förändring (%)

Järnväg 62 000 45 000 -17 000 -27 %

Luftfart 136 000 144 000 8 000 6 %

Sjöfart 61 000 66 000 5 000 8 %

Vägtrafik 1 142 000 1 200 000 58 000 5 %

Totalt 1 401 000 1 455 000 54 000 4 %
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Vi föreslår huvudsakligen sänkningar, men även vissa höjningar, av avgifter 

för personliga tillstånd. Vidare sänks bland annat avgifterna för luft-

ballonger, tillstånd för flygplatser samt registerkontroll inom luftfartsskydd.  

Vi föreslår nya avgifter för bland annat nationella konstruktions- och 

tillverkningsorganisationer till följd av nytt regelverk. 

5.3 Sjöfart 

Vi föreslår både höjningar och sänkningar av avgifter inom sjöfart. Totalt 

beräknas avgiftsuttaget öka jämfört med 2019. Flera av avgifterna som vi 

föreslår att höja har varit oförändrade under flera år. 

De avgifter vi föreslår att höja avser hamnskydd, fartygsregistret och delvis 

lotsdispenser. Vi föreslår en sänkning av avgifter för manuell registrering av 

fartygsuppgifter, för försäkringscertifikat samt avgifter för personliga 

behörigheter och certifikat. 

5.4 Vägtrafik 

Även inom vägtrafikområdet föreslår vi både höjningar och sänkningar av 

avgifter. Den största anledningen till det ökade avgiftsuttaget är att vi 

föreslår en höjning av körkortsavgiften för att motverka framtida underskott. 

5.5 Sammanfattning av konsekvenserna 

Till 2020 föreslår vi avgiftsförändringar inom alla trafikslag. Sammantaget 

bedömer vi att det ökade avgiftsuttaget endast får begränsade negativa 

konsekvenser för avgiftsbetalarna. 

Förändringarna inom järnvägsområdet innebär lägre avgifter för de olika 

kollektiven och bör ha en positiv effekt. 

Inom luftfartsområdet får de förändringar vi föreslår vissa negativa 

konsekvenser för avgiftsbetalarna, som finns inom olika områden och 

verksamheter. Vi genomför sänkningar för luftfartscertifikat och 

registerkontroll, vilket får en positiv effekt för betalarna. 

Inom sjöfartsområdet kommer de avgiftshöjningar vi föreslår att leda till 

högre kostnader. De flesta höjningarna riktar sig mot större organisationer 

och bedöms vara hanterbara. 

När det gäller vägtrafik föreslår vi bland annat en höjning av 

körkortsavgiften med 30 kronor. Förslaget påverkar samtliga som ska ta 

eller förnya körkort men höjningen bör inte ha någon större negativ effekt 

på betalarna.  



  Datum   10 (69)  

2019-06-04   

   

  
  

 

 

6 Förslag på förändringar inom järnväg 

Förslag på förändringar i korthet 

Vi föreslår flera tillfälliga sänkningar av avgifter, framförallt för tillsyn, 

eftersom vi har tidigare haft för höga avgifter jämfört med våra kostnader. 

Vi föreslår också förändringar av avgiftsstrukturen inom säkerhetstillsyn, till 

följd av fjärde järnvägspaketet. Där föreslår vi att vissa avgifter bryts ut för 

att göra det rättvisare för den som ska betala.  

6.1 Tillsyn och kontroll, tillståndsprövningar och andra 
prövningar  

6.1.1 Säkerhetstillsyn, tillsyn av transporter av farligt gods, tillsyn 
av licens samt prövning av säkerhetsintyg 

Beskrivning av området 

För att bedriva järnvägstrafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen krävs 

tillstånd enligt järnvägslagen (2004:519). De olika tillståndsformer som 

Transportstyrelsen kan bevilja är  

 licens 

 säkerhetsintyg del A och del B till och med den 15 juni 2020  

 gemensamt säkerhetsintyg från och med den 16 juni 2020  

 nationellt trafiksäkerhetstillstånd.  

Transportstyrelsen utövar också tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter 

och villkor som har meddelats med stöd av lagen.  

För säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som beviljats säkerhetsintyg del B 

tar vi i dagsläget ut en årlig avgift som baseras på verksamhetens typ 

(järnvägstrafik på sidospår eller järnvägstrafik på huvudspår) och 

järnvägsföretagets storlek. Storleken baseras på antal anställda och 

entreprenörer inom den del av företaget som arbetar inom järnvägssektorn 

(fem kategorier). 

För säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som beviljats nationellt 

trafiksäkerhetstillstånd tar vi i dagsläget ut en årlig avgift som bygger på om 

företaget utför  

 persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående 

järnvägsinfrastruktur eller  

 godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som 

endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för 

transporter av eget gods. 
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Vi bedriver även tillsyn av transporter av farligt gods. Det krävs inget 

ytterligare tillstånd för att bedriva dessa transporter utöver de tillstånd som 

krävs för att bedriva järnvägstrafik. Ett företag med något av de tillstånd 

som krävs för att bedriva järnvägstrafik meddelar till Transportstyrelsen om 

de även bedriver transporter av farligt gods.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Sänkning av avgift för säkerhetstillsyn 

Vår årliga översyn av avgifterna visar att avgifterna för säkerhetstillsyn av 

järnvägsföretag de senaste åren har varit högre än våra kostnader. För att nå 

balans mellan intäkter och kostnader enligt våra avgiftsprinciper föreslår vi 

därför tillfälliga sänkningar. Med nuvarande beräkningar bedömer vi att de 

tillfälliga sänkningarna kommer att gälla de tre kommande åren. 

För säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del 

B i Sverige och som bedriver järnvägstrafik endast på sidospår: 

Säkerhetstillsyn Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Järnvägstrafik endast på sidospår 78 000 30 000 

För säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del 

B i Sverige och som till någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår 

föreslår vi följande sänkning:   

Säkerhetstillsyn och kategori Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Mikroföretag 147 000 55 000 

Småföretag 228 000 95 000 

Medelstort företag 325 000 145 000 

Storföretag 615 000 300 000 

Makroföretag 1 099 000 560 000 

För säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som beviljats nationellt trafik-

säkerhetstillstånd föreslår vi följande sänkning:   

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional 

fristående järnvägsinfrastruktur 
228 000   120 000   
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Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och 

som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren 

för transporter av eget gods 

37 000   20 000   

För järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B som omfattar 

transport av farligt gods föreslår vi följande sänkning: 

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Järnvägstrafik endast på sidospår 41 000   21 000 

Järnvägstrafik till någon del på huvudspår 62 000   32 000 

För järnvägsföretag som har beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd som 

omfattar transport av farligt gods föreslås: 

Säkerhetstillsyn Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Järnvägstrafik endast på sidospår 21 000 11 000 

Nya avgifter 

Den nuvarande avgiftsmodellen för tillsyn av järnvägsföretag med 

säkerhetsintyg del B inkluderar tillsyn av licens och säkerhetsintyg del A 

samt förnyelse och ändringar av säkerhetsintygen.  

Från och med 16 juni 2020 kommer ERA, Europeiska unionens 

järnvägsbyrå, handlägga ansökan om nytt, förnyelse och uppdatering 

(ändring) av gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag som bedriver 

internationell trafik. Även järnvägsföretag som endast har Sverige som 

område för verksamheten har möjlighet välja ERA som certifieringsorgan 

för gemensamt säkerhetsintyg. ERA:s verksamhet är avgiftsfinansierad.1 

Transportstyrelsen behöver därför ändra avgiftsstrukturen. Järnvägsföretag 

som har ERA som certifieringsorgan för gemensamt säkerhetsintyg ska inte 

bära kostnader kopplade till förnyelse och uppdatering av säkerhetsintyg 

genom sin tillsynsavgift, eftersom ERA handlägger och tar ut avgifter för 

dessa ärenden. 

Vi föreslår att förnyelse och uppdateringar bryts ut ur tillsynsavgiften för 

säkerhetsintyget och att följande avgifter tillkommer:  

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Förnyelse av säkerhetsintyg (giltigt i högst fem år)  25 000 

                                                 
1 (EU 2018/764) 
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Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Uppdatering av säkerhetsintyg  Löpande 

timtaxa 

1 200   

I dag behöver alla järnvägsföretag som har säkerhetsintyg även ha licens. 

Enligt ett kommande lagförslag så kan det bli flera företag som idag innehar 

licens som inte kommer att behöva den, utifrån att de inte har järnvägstrafik 

som huvudsaklig verksamhet. Vi inför denna ändring nu för att underlätta 

vid en eventuellt kommande lagändring.  

Vi föreslår av den anledningen att tillsyn av licens bryts ut ur 

tillsynsavgiften för säkerhetsintyget och att följande avgift införs: 

Produkt/tjänst Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillsyn av licens  25 000 

Vilka konsekvenser får förändringen? 

Transportstyrelsens förslag innebär att antalet avgifter inom 

järnvägsområdet blir fler. Generellt har vi som målsättning att ha så få 

avgifter som möjligt för att förenkla för aktörerna. Men att fortsätta använda 

samma avgiftsstruktur som tidigare skulle innebära att våra principer om 

motprestation inte upprätthålls. Att vi inför de nya avgifterna innebär ingen 

reell höjning, eftersom avgiften för säkerhetstillsynen sänks. 

Ett nytt regelverk kan medföra att vissa järnvägsföretag i framtiden inte 

behöver ha licens. Genom att vi bryter ut tillsyn av licensen ur 

säkerhetsintyget möjliggör vi att vissa järnvägsföretag kan minska sina 

kostnader genom att begära återkallelse av licensen.2 

Transportstyrelsens förslag om rörlig avgift för uppdatering av 

säkerhetsintyg kan medföra att järnvägsföretagen på förhand inte kan 

förutse kostnaderna. En fast avgift medför dock att enkla ärenden kommer 

subventionera komplexa ärenden och kan medföra avgifter som inte 

motsvarar våra kostnader. Vi anser därför att det är rimligt att införa timtaxa 

utifrån principen om motprestation.  

Sammantaget bedömer vi att fördelarna med att öka antalet avgifter 

överväger nackdelarna.  

                                                 
2 Järnvägsföretag kan enl. 2 kap 5 § i Transportstyrelsens avgiftsföreskrift begära 
återbetalning vid återkallelse om beloppet överstiger 5 000 kronor. 
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Utöver införandet av nya avgifter föreslår vi sänkt avgift för säkerhetstillsyn 

och farligt gods. Vi bedömer att dessa sänkningar enbart innebär fördelar. 

Konsekvenser för exempelföretag 

För ett företag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige och som 

bedriver järnvägstrafik endast på sidospår sänks årsavgiften från 78 000 till 

30 000 kronor. Det innebär en sänkning med 48 000 kronor per år. För 

första halvåret 2020 behöver företaget ha licens men kan återkalla licensen 

för andra halvåret, vilket i sådant fall innebär en engångsavgift på 

12 500 kronor. Avgift för förnyelse på 25 000 kronor tillkommer i normal-

fallet vid ett tillfälle under en femårsperiod. Räknat på en femårsperiod med 

oförändrad avgift blir då den totala sänkningen 202 500 kronor.  

Tillsynsobjektets 

tillstånd och 

verksamhet  

Årsavgift 2019 

säkerhetstillsyn 

Årsavgift 2020 

säkerhetstillsyn 

Avgift 2020 

licens  

Avgift 2020 

förnyelse  

Sänkning 5-

årsperiod 

Säkerhetsintyg del 

B, sidospår 

78 000 30 000 12 500 25 000 202 500 

För ett företag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige och som till 

någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår, är mikroföretag och som 

även i fortsättningen kommer att behöva licens sänks årsavgiften från 

147 000 till 55 000 kronor. Det innebär en sänkning med 92 000 kronor per 

år. Årsavgift för tillsyn av licens tillkommer med 25 000 kronor. Avgift för 

förnyelse på 25 000 kronor tillkommer i normalfallet vid ett tillfälle under 

en femårsperiod. Räknat på en femårsperiod med oförändrad avgift blir då 

den totala sänkningen 310 000 kronor.  

Tillsynsobjektets 

tillstånd och 

verksamhet 

Årsavgift 2019 

säkerhetstillsyn 

Årsavgift 2020 

säkerhetstillsyn 

Årsavgift 

2020 licens 

Avgift 2020 

förnyelse 

Sänkning 5-

årsperiod 

Säkerhetsintyg del 

B, huvudspår, 

mikroföretag med 

licens 

147 000 55 000 25 000 25 000 310 000 

För järnvägsföretag som dessutom transporterar farligt gods blir sänkningen 

något större.  
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6.1.2 Ny avgift för tillsyn av tillgänglighet och resenärers 
personliga säkerhet 

Beskrivning av området  

Tågpassagerarförordningen3 reglerar vissa rättigheter för tågresenärer och 

vissa skyldigheter för järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och 

stationsförvaltare. Syftet med förordningen är främst att resandet med tåg 

ska underlättas för resenärerna, särskilt om något händer före eller under 

resan men även om resenärer vill klaga på resan. Den innehåller också 

regler för skydd av och assistans till personer med funktionshinder eller 

nedsatt rörlighet vid tågresor. 

Tågpassagerarförordningen har direkt rättsverkan i Sverige. Sverige har 

kompletterat EU-förordningen med vissa nationella bestämmelser för 

tillämpningen av förordningen. Dessa återfinns i  

 lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, 

fartygs- och busspassagerarförordningar  

 förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.  

Enligt förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, 

fartygs- och busspassagerarförordningar har Transportstyrelsen tilldelats 

tillsynsansvar över artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26. Artiklarna 

har följande innehåll: 

Artikel Innehåll 

10.1, 10.2, 10.4 Reseinformation och bokningssystem för 

järnvägsföretag och biljettutfärdare 

12.1 Järnvägsföretags försäkringar för skadeståndsansvar 

mot resenärer  

21 Krav på järnvägsföretag och stationsförvaltare 

gällande tillgänglighet för personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet 

26 Krav på järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och 

stationsförvaltare gällande säkerställande av 

resenärers personliga säkerhet  

                                                 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007. 
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Transportstyrelsens förslag till förändring 

Reseinformation och bokningssystem 

Artikel 10 hänvisar till kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 om 

teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet 

”Telematikapplikationer för persontrafik”.4 Detta regelverk tillämpas dock 

inte ännu utan de organ som företräder järnvägssektorn har fastställt en 

översiktsplan för genomförandet i olika faser.5 Eftersom systemet inte är 

infört fullt ut i unionen ännu, blir det inte meningsfullt att utföra tillsyn 

enligt denna artikel i dagsläget. Därmed föreslås ingen särskild avgift till 

2020. 

Försäkring 

Den verksamhet Transportstyrelsen utför som rör Artikel 12 om försäkring6 

kommer att omfattas av den särskilda tillsynsavgift för licens som vi 

föreslår, se avsnitt 6.1.1 i denna promemoria. Vi föreslår därför ingen 

särskild avgift för tillsyn av passagerares rättigheter för denna del. 

Tillsynsavgiften för licens har tidigare omfattats av tillsynsavgiften för 

säkerhetstillsyn av järnvägsföretag men bryts i detta förslag ut som en 

särskild avgift. Beloppen för säkerhetstillsynen sänks samtidigt, vilket 

medför att det totala avgiftsuttaget inte kommer att öka. 

Tillgänglighet och resenärers personliga säkerhet 

Vi föreslår att en ny avgift med löpande timtaxa på 1 400 kronor per timme 

införs för tillsyn av tillgänglighet och resenärers personliga säkerhet. Då 

tillsynen är i ett uppbyggnadsskede och det för närvarande inte genomförs 

någon regelbunden tillsyn bedöms det initialt bli fråga om tillsyn vid behov 

när det gäller stationsförvaltare. Eftersom verksamhetens omfattning är 

osäker, och arbetsinsatsen kan variera beroende på komplexitet, bedömer vi 

att det är lämpligast att ta ut löpande avgift.  

Med stationsförvaltare avses ”en organisatorisk enhet i en medlemsstat som 

har givits ansvaret för förvaltningen av en järnvägsstation. Infrastruktur-

förvaltaren kan vara stationsförvaltare”.7  

                                                 
4 Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation 
för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” 
5 Jämför art. 2 och art. 5 i (EU) nr 454/2011. 
6 Enligt rådets direktiv 95/18/EG (marknadsdirektivet). Rådets direktiv 95/18 av den 19 
juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag, ersatt av art. 22 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/34 av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde  
7 Art. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 
2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. 
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Hur stationsförvaltare ska ges ansvar framgår inte av EU-förordningen eller 

av nationell rätt. Vi föreslår att det trots detta införs en avgift för sådan 

tillsyn, som förberedelse för när stationsförvaltare har utsetts.  

För de stationsförvaltare som även är infrastrukturförvaltare eller 

järnvägsföretag kommer ingen timtaxa att tas ut eftersom tillsynen sker 

inom ramen för befintligt tillstånd. 

Transportstyrelsen utövar redan i dag tillsyn över de infrastrukturförvaltare 

och järnvägsföretag som beviljats tillstånd och dessa betalar en fast årsavgift 

för detta. Skulle de debiteras med timtaxa för denna tillsyn skulle de få 

betala dubbel avgift. Den ordinarie tillsynen av dem kommer därför att 

utökas något och även omfatta tillgänglighet och resenärers personliga 

säkerhet. Den årsavgiften kommer inte att påverkas i och med detta förslag.  

Eftersom förordningen enbart gäller för tågresor ska avgiften endast betalas 

av dem som har verksamhet på huvudspår. Inga tågresor sker på sidospår. 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Kollektivet består av järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och 

stationsförvaltare. De som kommer att beröras av den nya avgiften är de 

som enbart är stationsförvaltare. Dessa kommer vid tillsyn att belastas med 

en löpande avgift om 1 400 kronor per timme. Bedömningen är att tiden för 

en tillsyn kan variera mellan en och tio timmar i normalfallet, och att arbetet 

kommer att utföras som så kallad skrivbordstillsyn.   

Tillsynen av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare över artikel 21 och 

26 i förordningen, som gäller tillgänglighet och resenärers personliga 

säkerhet kommer att inrymmas i den ordinarie tillsynen och kommer därför 

inte att belastas med timtaxa. 

6.1.3 Marknadstillsyn – Infrastrukturförvaltare 

Beskrivning av området 

Marknadstillsynen innebär att Transportstyrelsen kontrollerar om de aktörer 

som omfattas av bestämmelserna i kapitel 4, 6 och 7 i järnvägslagen 

(2004:519) efterlever lagkraven och de föreskrifter som meddelats med stöd 

av lagen. Tillsynen gäller kapacitetstilldelning, avgifter och tjänster samt 

ekonomisk redovisning. Den är riskbaserad, vilket innebär att vi i första 

hand inriktar tillsynen mot tillsynsobjekt och företeelser som har stor 

påverkan på marknadens funktionssätt. 

De infrastrukturförvaltare som beviljats säkerhetstillstånd är uppdelade i två 

grupper. Båda betalar en årsavgift för marknadstillsyn. Den ena gruppen har 

säkerhetstillstånd som omfattar huvudspår och den andra gruppen har 
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säkerhetstillstånd som endast omfattar sidospår. I huvudspårsgruppen finns 

två nivåer av avgift beroende på spårlängd. I sidospårsgruppen tar 

Transportstyrelsen ut högre avgift om de till någon del har spår i en 

anläggning för tjänster (till exempel rangerbangårdar, godsterminaler eller 

stationer) och det finns två nivåer beroende på spårlängd. Det betyder alltså 

att infrastrukturförvaltare med endast sidospår men som har funktioner som 

är strategiska för marknaden, till exempel depåer, terminaler eller hamnar 

betalar mer än infrastrukturförvaltare med sidospår utan dessa funktioner. 

De sistnämnda betalar lägst avgift. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår att infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd för sidospår ska 

betala en lägre avgift som är densamma, oberoende sidospårets längd eller 

om det till någon del ingår i en anläggning för tjänster.  

Den infrastrukturförvaltare som även är tjänsteleverantör betalar en löpande 

tillsynsavgift som är omhändertagen i och med TSFS 2018:97, som trädde i 

kraft den 1 januari 2019. 

Vidare föreslår vi tillfälliga sänkningar inom området. Det beror på att den 

tidigare avgiften under flera år varit högre än våra faktiska kostnader. Vi 

föreslår därför att avgifterna tillfälligt sänks. Det innebär att avgiften 

kommer att höjas när det är balans mellan intäkter och kostnader. 

För infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd endast för sidospår 

föreslår vi följande förändring: 

Antal spårkilometer tillsynsobjektet förvaltar (ingår i 

anläggning) 

Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

< 100 km, ingår i anläggning 39 000 1 500 

≥ 100 km, ingår i anläggning 129 000 1 500 

Oavsett spårlängd, ingår ej i anläggning 3 000 1 500 

För infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd som till någon del 

omfattar huvudspår föreslår vi följande förändring: 

Antal spårkilometer tillsynsobjektet förvaltar Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

< 10 000 21 000 10 000 

≥ 10 000 4 500 000 500 000 

Vilka konsekvenser får förändringen? 

Infrastrukturförvaltare säkerhetstillstånd sidospår 
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Gruppen består av cirka 140 aktörer. En aktör får en sänkning från 129 000 

kronor till 1 500 kronor. Ungefär 50 aktörer får sänkt från 39 000 kronor till 

1 500 kronor. I kategorin finns både privata och offentliga aktörer som har 

spår i tjänsteanläggningar såsom hamnar (cirka 30 stycken), godsterminaler 

och underhållsanläggningar. Övriga cirka 80 aktörer i denna grupp får en 

sänkning från 3 000 kronor till 1 500 kronor. Dessa är till största delen 

kommuner men också privata infrastrukturförvaltare av sidospår. Vi 

bedömer att avgiftssänkningen kommer att få positiva konsekvenser för 

kollektivet.  

Infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd för huvudspår 

Förändringen innebär avgiftssänkningar för alla berörda infrastruktur-

förvaltare. Den högsta avgiften sänks från 4 500 000 till 500 000 kronor. I 

kategorin finns en offentlig aktör. Övriga sex aktörer ingår i kategorin där 

avgiften sänks från 21 000 till 10 000 kronor. Bland dessa ingår en 

kommun, ett statligt ägt företag, en stiftelse, ett privat företag samt andra 

offentligägda företag. Vi bedömer att sänkningen får positiva konsekvenser 

för kollektivet. 

6.1.4 Lagen om behörighet för lokförare – sänkta avgifter för 
examinatorer och utbildningsanordnare 

Beskrivning av området 

Från den 1 juli 2011 krävs tillstånd för att bedriva utbildning och vara 

examinator vid prov för lokförare som kör järnvägsfordon på huvudspår, 

enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Transportstyrelsen 

bedriver tillsyn av dessa utbildningsanordnare och examinatorer. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Efter vår årliga översyn av avgifterna visar beräkningar för 2020 att 

nuvarande avgifter för tillsyn av utbildningsanordnare och examinatorer är 

högre än våra kostnader. För att ha balans mellan intäkter och kostnader 

föreslår vi att årsavgiften för tillsyn av både utbildningsanordnare och 

examinatorer sänks.  

Tidigare har båda grupperna betalat samma avgift. Vi genomför ett 

föreskriftsarbete som innebär att kravbilden ändras för examinatorer, vilket 

är anledningen till att vi sänker den årliga tillsynsavgiften något mer för 

examinatorer än för utbildningsanordnare. 

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillsyn av examinator vid prov 40 000 25 000 
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Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillsyn av utbildningsanordnare 40 000 35 000 

Vilka konsekvenser får förändringen? 

Kollektivet som får sänkning består av järnvägsföretag och infrastruktur-

förvaltare med intern förarutbildning, renodlade utbildningsföretag som 

bedriver utbildning och examination inom ramen för yrkeshögskolan, 

enmansföretag, mindre utbildnings- och konsultföretag samt Trafikverket. 

Vårt förslag får positiva konsekvenser för kollektivet. 

Vi har utrett möjligheten att inkludera utbildning av egna förare i säkerhets-

intyget. I och med genomförandet av fjärde järnvägspaketet införs nya 

regler för ansökan om och utfärdande av gemensamt säkerhetsintyg. 

Kommissionen har ännu inte klargjort om det efter ändringen fortsatt 

kommer att finnas möjlighet att inkludera utbildning av egna förare i 

säkerhetsintyget. 

6.2 Godkännande av fordon, delsystem och 
spåranläggning och undantag från tekniska 
specifikationer 

6.2.1 Sänkta avgifter för ärendehandläggning 

Beskrivning av området 

Transportstyrelsen ska godkänna nya, moderniserade och ombyggda fordon 

och andra delsystem inom järnväg innan de tas i bruk. För att bli godkända 

ska delsystem uppfylla föreskrivna krav på säkerhet, tillförlitlighet, 

tillgänglighet, hälsa, miljöskydd och teknisk kompatibilitet. Vidare ska de 

uppfylla krav som finns i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet 

som fastställs av EU-kommissionen. För tunnelbana och spårväg gäller att 

vi ska godkänna nya och väsentligt ombyggda spåranläggningar och fordon 

innan de används för trafik. För att bli godkända ska spåranläggningar och 

fordon vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten 

förebyggs. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Nuvarande avgiftssättning innebär att sökanden ska betala en löpande avgift 

med en timtaxa på 1 400 kronor för varje påbörjad 30-minutersperiod för 

ärendehandläggning som är relaterad till en ansökan om godkännande. 

Dessutom ska sökanden betala en beslutsavgift på 2 800 kronor per ärende. 
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Efter vår årliga översyn visar beräkningar för 2020 att nuvarande avgifter 

för godkännandeverksamheten är högre än våra kostnader. För att ha balans 

mellan intäkter och kostnader föreslår vi en sänkning av den löpande 

timtaxan och att beslutsavgifterna helt tas bort. Eftersom beslutsavgifterna 

tas bort så stryks också nu gällande bestämmelse om kostnadsreduktion på 

50 % för museiföreningarna.  

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Ärendehandläggning relaterad till ansökan om 

godkännande 

Löpande 

timtaxa 

1 400 

Löpande 

timtaxa 

1 200 

Beslut om godkännande av delsystem 2 800 0 

Beslut om godkännande av spåranläggningar eller fordon 2 800 0 

Beslut om tidsbegränsat godkännande av delsystem 2 800 0 

Beslut om begränsat godkännande av spåranläggningar 

eller fordon 
2 800 0 

Vilka konsekvenser får förändringen? 

Förslaget innebär en kostnadssänkning för alla som söker godkännande. 

Många godkännandeärenden är okomplicerade och tar färre än 10 timmar 

att handlägga. För sådana ärenden blir avgiftssänkningen mer påtaglig. Det 

finns också exempel på komplexa ärenden som kräver flera hundra timmars 

handläggning, men handläggningen är då i regel utspridd över en flera år 

lång period, vilket medför att sänkningen procentuellt per år inte blir så stor. 

De ärenden som tar lång tid gäller komplexa tekniska system med mycket 

nyutveckling, som lok eller signalsystem. Dessa ärenden har ofta större 

aktörer som sökande.  

Vi bedömer att kostnaden för godkännande i ett spårprojekt oftast är en 

mycket liten del av totalkostnaden för en infrastruktur eller ett fordon, vilket 

gör att förslaget inte får så stor effekt hos de större aktörerna. 

6.3 Registerhållning 

6.3.1 Sänkta avgifter för järnvägsfordon 

Beskrivning av området 

Varje medlemsstat inom EU ska föra ett nationellt register över 

järnvägsfordon som är godkända på dess territorium. Alla som är innehavare 

av ett godkänt järnvägsfordon ska betala registerhållningsavgiften, som är 

lika stor för varje järnvägsfordon och faktureras i början av verksamhetsåret 

för de fordon som då finns i registret. I registret finns över 16 800 fordon för 



  Datum   22 (69)  

2019-06-04   

   

  
  

 

 

vilka registerhållningsavgift ska betalas. I registret finns också cirka 2 300 

avställda fordon och 1 400 museifordon som är avgiftsbefriade. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår en sänkning av registerhållningsavgiften: 

Produkt/tjänst 
Årsavgift 

2019 

Förslag 

årsavgift 

2020 

Registerhållning av järnvägsfordon 200 140 

Den föreslagna förändringen är en följd av att verksamhetens kostnader har 

minskat sedan något år tillbaka. Antalet järnvägsfordon har också ökat något 

vilket innebär att kostnaden för registret kan slås ut på fler fordon. 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De som berörs av förändringen är innehavare av godkända järnvägsfordon. 

Avgiftssänkningen har störst effekt för de företag som äger många fordon 

och även omfattas av sänkningen för godkännande av fordon och 

komponenter. Även om sänkningen utgör en liten andel av de berörda 

företagens omsättning, bör den ha en positiv effekt. 
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7 Förslag på förändringar inom Luftfart 

Förslag på förändringar i korthet 

Vi föreslår förändringar inom många områden, för att avgifterna på ett 

bättre sätt ska spegla våra faktiska kostnader. 

Avgifterna höjs bland annat för luftfartygsregistret, övervakning av 

luftvärdighet, flygoperativa tillstånd, farligt gods och tillsyn inom 

luftfartsskydd på flygplatser. 

Vi föreslår huvudsakligen sänkningar, men även vissa höjningar, av avgifter 

för personliga tillstånd. Vidare sänks bland annat avgifterna för 

luftballonger, tillstånd för flygplatser samt registerkontroll inom 

luftfartsskydd. 

Vi föreslår nya avgifter för bland annat nationella konstruktions- och 

tillverkningsorganisationer till följd av nytt regelverk. 

7.1 Luftfartygsregistret och inskrivningsregistret m.m.  

7.1.1 Förändrade avgifter för registerhållning av luftfartyg 

Beskrivning av området  

Luftfartygsregistret innehåller alla svenska luftfartyg. Ett luftfartyg får bland 

annat registreras i Sverige om ägaren är medborgare i Sverige eller övriga 

EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) alternativt ägs av svenskt 

bolag eller ett EES-bolag. Transportstyrelsen kan medge att luftfartyg 

registreras i Sverige även om dessa krav inte är uppfyllda.  

Vi ansvarar även för inskrivningsregistret för luftfartyg. I detta register är 

det möjligt, det vill säga frivilligt, att sakrättsligt få skydd för vissa 

rättigheter i luftfartyg såsom förvärv av luftfartyg, nyttjanderätt till 

luftfartyg samt uttag av inteckning. Detta ger förbättrat skydd mot anspråk 

från andra (tredje man) och möjlighet att belåna egendomen genom att 

upplåta panträtt med hjälp av inteckningsförfarande. En förutsättning för att 

registrera sina rättigheter är att luftfartyget är registrerat i 

luftfartygsregistret.  

Avgifterna för ärendehandläggning i de båda registren är fasta och baserade 

på principen om full kostnadstäckning. Det betyder att intäkterna från 

avgifterna ska täcka våra kostnader för den ärendetyp som ansökan avser 

och är baserad på genomsnittlig kostnad per ärende. 

En årlig registerhållningsavgift tas även ut för att täcka kostnader för drift 

och underhåll av system samt kostnader för att lämna upplysningar. 
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Avgiften tas ut av den som är registrerad ägare till luftfartyget i luftfartygs-

registret alternativt den som är antecknad som innehavare den 1 januari det 

år som avgiften avser. Detta oavsett om luftfartyget är luftvärdigt eller inte. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

De nuvarande avgifterna är för låga och täcker inte kostnaderna och vi 

föreslår därför höjningar. Vi föreslår en höjning av registerhållningsavgiften 

från den nuvarande nivån på 500 kronor till 600 kronor. Luftfartygsregister-

ärenden höjs med cirka 7–40 procent och inskrivningsavgifterna höjs med 

cirka 20 procent. Föreskriften förtydligas också med att om det finns en 

innehavare, utöver ägare, är denna betalningsskyldig. 

Luftfartygsregistret Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Årlig registerhållningsavgift 500 600 

   

Slutlig registrering inkl. interimistisk registrering 7 500 8 000 

Slutlig registrering  6 500 7 000 

Dubblett av nationalitets- och registreringsbevis 1 400 2 000 

Registrering av IDERA-fullmakt 1 400 2 000 

Övriga ärenden luftfartygsregistret   

Äganderättsändring  3 000 5 000 

Innehavarändring  3 000 5 000 

Avregistrering 3 000 5 000 

   

Inskrivningsregistret Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Bevis i inskrivningsärende gällande:   

Inskrivning av förvärv av luftfartyg eller andel i sådan 

egendom 

8 000 10 000 

Inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg 8 000 10 000 

Inteckning i luftfartyg 8 000 10 000 

Särskilt bevis om reservdelar 8 000 10 000 

Beslut om avskrivning av inteckning 8 000 10 000 

Anteckning om innehav av inteckning, för varje inteckning 8 000 10 000 

Beslut i annat inskrivningsärende 8 000 10 000 

Övriga registreringsåtgärder   

Registerutdrag 1 400 1 500 
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Intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget i 

inskrivningsregistret 

1 400 1 500 

   

Dödande av förkommen handling 5 500 6 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Samtliga luftfartyg i luftfartygsregistret omfattas av höjningen av 

registerhållningsavgiften. I registret fanns den 14 mars 2019 3 020 luftfartyg 

registrerade. Övriga avgiftsförändringar i luftfartygsregistret berör framför 

allt de som köper ett luftfartyg som ska registreras eller som redan är 

registrerat samt de som ska bedriva verksamhet med ett luftfartyg. 

Ändringarna i inskrivningsregistret omfattar dem som önskar få en rättighet 

registrerad såsom förvärvsinskrivning. Inskrivningsregistret för luftfartyg 

omfattade vid samma tidpunkt 757 luftfartyg. 

Vi bedömer att de höjda avgifterna för kollektivet generellt sett inte kan 

anses som betungande, trots den procentuellt stora förändringen av 

äganderättsändring, innehavarändring och avregistrering. Vi ser att de olika 

avgiftshöjningarna sällan kommer att drabba en och samma avgiftsbetalare. 

Detta eftersom en och samma ägare till ett luftfartyg sällan gör förändringar 

som påverkar registreringen, än mindre företar återkommande 

inskrivningsåtgärder.  

7.2 Övervakning av luftvärdighet 

7.2.1 Fortlöpande luftvärdighetsövervakning  

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen prövar ansökan om tillstånd och genomför tillsyn av 

luftvärdighet och miljövärdighet. 

Ett luftfartyg anses luftvärdigt och miljövärdigt om det är konstruerat, 

tillverkat, utprovat, utrustat och underhållet enligt gällande bestämmelser 

samt har sådana flygegenskaper att flygsäkerhetens krav är uppfyllda. 

Luftfartygets ägare eller brukare ansvarar för att luftfartyget är luftvärdigt 

och miljövärdigt när det används vid luftfart. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

De nuvarande avgifterna är för låga och täcker inte våra kostnader. För att 

komma i balans mellan intäkter och kostnader föreslår vi därför höjningar 

av avgifter för fortlöpande luftvärdighetsövervakning, miljövärdighetsbevis, 

tillfälliga flygtillstånd och avgift vid övertagande av tillsynsansvar för ett 
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svenskt luftfartyg. Avgifterna innefattar även luftvärdighetshandlingar 

såsom luftvärdighetsbevis, granskningsvis och flygtillstånd.  

När Transportstyrelsen utfärdar olika typer av granskningsbevis och 

flygtillstånd har vi en minimiavgift för att det ska vara möjligt att få en 

uppfattning om omfattningen av ärendet. Vi höjer minimiavgiften från 

12 000 kronor till 16 200 kronor då handläggningen av den här typen av 

ärenden tar längre tid än vad som ryms inom nuvarande avgift. 

Vi utför luftvärdighetsövervakning och utfärdar flygtillstånd för 

utlandsbaserade luftfartyg som normalt omfattas av delegeringsavtal till 

intresseorganisation. Nuvarande avgift täcker inte kostnaderna vi har för 

handläggning och vi föreslår därför en höjning från 12 000 kronor till 

16 200 kronor. 

Vi kommer under 2019 att förändra föreskrifter (TSFS 2018:37) om 

organisationer som svarar för den fortsatta luftvärdigheten och föreskrifter 

(TSFS 2016:40) om nationella luftvärdighetshandlingar. Som en följd av 

detta föreslår vi att avgifter för fortlöpande luftvärdighetsövervakning ska 

vara lägre för luftfartyg med dessa nationella luftvärdighetshandlingar – 

utfärdade av organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten eller 

förlängda av ägaren eller brukaren – än för luftfartyg med 

luftvärdighetshandlingar utfärdade av Transportstyrelsen.  

Tillsyn av fortlöpande luftvärdighetsövervakning Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

Grupp 1: Segelflyg och ballong 1 000 1 300 

Grupp 2: 0–2,73 ton 3 200 4 300 

Grupp 3: 2,74–5,70 ton 11 500 15 500 

Grupp 4: 5,71–10 ton 32 300 43 700 

Grupp 5: Över 10 ton 57 000 77 000 

Luftfartyg med nationellt luftvärdighetsbevis, nationellt granskningsbevis eller nationellt 

flygtillstånd som har utfärdats av Transportstyrelsen 

0–2 ton 3 200 4 300 

Över 2 ton 5 300 7 200 

Luftfartyg med nationellt flygtillstånd eller nationellt granskningsbevis som har utfärdats 

av en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten 

0–2 ton 2 200 3 000 

Över 2 ton 4 300 5 900 
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Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Granskningsbevis (ARC) efter granskning, minimiavgift 12 000 16 200 

Utfärdande av nationellt flygtillstånd efter granskning, 

minimiavgift 

12 000 16 200 

 

Typ av luftfartyg, typ av handling/åtgärd Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Luftvärdighetsövervakning som utförs efter delegering till intresseorganisationer  

Amatörbyggda luftfartyg, omklassade luftfartyg, ballonger     

Flygtillstånd – årsavgift 3 100 4 200 

Flygutprovningstillstånd – årsavgift 3 100 4 200 

Segelflygplan undantagna från förordning (EU) 2018/1139 enligt dess bilaga 1  

Nationellt luftvärdighetsbevis – årsavgift 1 000 1 300 

Nationellt granskningsbevis – årsavgift 0 1 300 

Flygtillstånd – årsavgift 1 000 1 300 

Ultralätta flygplan     

Typintyg 5 000 6 700 

Flygtillstånd – årsavgift 3 100 4 200 

Ovanstående luftfartyg som inte omfattas av delegeringsavtal till 

intresseorganisation 

Årsavgift 12 000 16 200 

 

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Miljövärdighetsbevis   

Miljövärdighetsbevis 3 000 3 900 

Tillfälliga flygtillstånd     

Tillfälligt flygtillstånd (EASA + Annex I) 6 200 6 500 

TTU – Tillfälligt flygtillstånd för utlandsregistrerat luftfartyg 2 500 2 600 

Utländsk myndighet som är medlem i EASA tar över tillsynsansvar för svenskregistrerat 

luftfartyg  

Utländsk myndighet som är medlem i EASA tar över 

tillsynsansvar för svenskregistrerat luftfartyg 

6 000 9 000 
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Vilka konsekvenser får förändringen?  

Förslaget om höjning av avgifter för fortlöpande luftvärdighetsövervakning 

påverkar ägare eller brukare av luftfartyg.  

Vi bedömer att höjningarna främst kommer att ha påverkan på den del av 

brukarkollektivet som använder luftfartyg som rekreation eller hobby. 

Den föreslagna årsavgiften för luftvärdighet där det nationella flygtillståndet 

eller det nationella granskningsbeviset har utfärdats av en nationell 

organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten är 1 300 kronor 

lägre än årsavgiften om motsvarande har utfärdats av Transportstyrelsen. Vi 

bedömer att detta gynnar de nationella organisationer som svarar för den 

fortsatta luftvärdigheten.  

7.3 Underhållsverkstäder och underhållsorganisationer 

7.3.1 Underhålls- och luftvärdighetsorganisationer - tillstånd enligt 
Del CAO 

Beskrivning av området  

En luftvärdighetsorganisation är en fristående organisation eller i samband 

med drifttillstånd som på uppdrag av en ägare eller brukare av ett luftfartyg 

svarar för den fortsatta luftvärdigheten. De ansvarar för att föreskrivet 

underhåll utförs genom övervakning, planering och beställning av 

underhållsåtgärder. Underhållsåtgärderna ska utföras och dokumenteras av 

behörig underhållspersonal.   

Underhållsverkstäder utför underhåll av luftfartyg och är små 

organisationer, oftast enmansföretag.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Nya och förändrade regler från EU/EASA gällande flygverkstäder och 

luftvärdighetsorganisationer kräver nya och anpassade avgifter. Eftersom vi 

i dagsläget inte kan bedöma omfattningen på den verksamheten föreslår vi 

att avgiften tas ut med en löpande timtaxa på 1 400 kronor per timme.  

För tillsyn av kombinerade flygverkstäder och luftvärdighetsorganisationer 

föreslår vi fasta årsavgifter. 

Kombinerade flygverkstäder och 

luftvärdighetsorganisationer 

Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillståndsprövning luftvärdighetsorganisation, bilaga VIII 

(Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 

 Löpande 

avgift 1 400 
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Kombinerade flygverkstäder och 

luftvärdighetsorganisationer 

Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillståndsprövning underhållsorganisation (verkstad), 

tillägg 1 i bilaga VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 

1321/2014 

 Löpande 

avgift 1 400  

Årsavgift tillsyn underhållsorganisation (verkstad), bilaga 

VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, 

1 behörighet 

 20 400 

Årsavgift tillsyn underhållsorganisation (verkstad), bilaga 

VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, 2–3 

behörigheter 

 25 700 

Årsavgift tillsyn underhållsorganisation (verkstad), bilaga 

VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, 4–5 

behörigheter 

 45 600 

Årsavgift tillsyn underhållsorganisation (verkstad), bilaga 

VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, 6 eller 

fler behörigheter  

 50 900 

Underhållsorganisation (verkstad), bilaga VIII (Del CAO) 

till förordning (EU) nr 1321/2014, extra verksamhetsort 

 7 300 

Årsavgift luftvärdighetsorganisation, tillägg 1 i bilaga VIII 

(Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 

 9 800 

Luftvärdighetsorganisation, tillägg 1 i bilaga VIII (Del 

CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, avgift per extra 

lokaliseringsort 

 2 000 

Luftvärdighetsorganisation, tillägg 1 i bilaga VIII (Del 

CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, tillsyn av 

technical services per leverantör och extra ort 

 2 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Avgifterna för dessa organisationer har tagits fram för att möta nya och 

förändrade regler gällande flygverkstäder och luftvärdighetsorganisationer.  

I vissa fall kan ett tillstånd enligt tidigare regler övergå till ett nytt tillstånd 

enligt nya regler. I andra fall kan det vara övergångsregler som ska tas om 

hand.  

Avgifterna kommer initialt att vara oförändrade för tillståndshavare som i 

nytt tillstånd behåller motsvarande behörigheter enligt tidigare regler. 
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7.3.2 Nya avgifter för nationella konstruktions- och 
tillverkningsorganisationer 

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen planerar för nya föreskrifter för konstruktion, 

tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av nationell flygmateriel 

(TSFS 2012:87) och godkännande av organisationer för tillverkning av 

nationell flygmateriel (TSFS 2012:86). Vi föreslår att de föreskrifterna 

ersätts av en gemensam föreskrift.  

I dag saknar vi regler på området vilket innebär problem för svenska företag 

att designa, konstruera, tillverka och marknadsföra produkter. De har i 

stället vänt sig till luftfartsmyndigheter i andra länder och fått sitt 

godkännande av dem. Detta är inte förenligt med regelverket och vi inför 

därför nya regler som gör att de kan få tillstånd utfärdade av svensk 

luftfartsmyndighet. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår att en ny avgift för tillståndsprövning för nationella 

konstruktions- och tillverkningsorganisationer införs. Eftersom vi i 

dagsläget inte kan bedöma omfattningen på den verksamheten föreslår vi att 

avgiften tas ut med en löpande timtaxa på 1 400 kronor per timme. 

För tillsyn av nationella konstruktions- och produktionsorganisationer 

föreslår vi fasta årsavgifter. 

Tillverkningsverkstäder Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillståndsprövning nationellt konstruktionstillstånd  Löpande 

avgift 1 400 

Tillståndsprövning nationellt tillverkningstillstånd  Löpande 

avgift 1 400  

Årsavgift tillsyn nationellt konstruktionstillstånd  35 000 

Årsavgift tillsyn nationellt tillverkningstillstånd  50 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Vi bedömer inte att de nya avgifterna kommer att få stora konsekvenser för 

berörda organisationer. 
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7.4 Certifikat, behörigheter och andra personliga tillstånd 

7.4.1 Förändrade avgifter för personliga tillstånd 

Beskrivning av området  

De personliga tillstånden inom luftfartsområdet omfattar främst olika former 

av personliga certifikat, behörigheter samt medicinska intyg för piloter, 

certifikat för underhållspersonal eller annan verksamhet.  

Flygutbildning till certifikat i olika kategorier innefattar teoretiska prov. 

Varje sökande till certifikat ska själv bekosta teoriprovsavgifter, vilket 

normalt inte är en del av den avgift som eleven betalar till flygskolan för en 

certifikatsutbildning. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Efter vår årliga översyn visar beräkningar för 2020 att avgifter för certifikat 

sannolikt är för höga och kommer att generera framtida överskott. För att 

motverka detta föreslår vi en sänkning av årsavgifter samt grundavgifter för 

ett antal certifikat och behörigheter. För andra områden täcker de nuvarande 

avgifterna inte våra kostnader, vilket gör att vi behöver höja avgifterna. Det 

gäller främst för nya flygläkare men även för tillsyn av flygmedicinska 

centrum. Inom båda dessa kategorier strävar vi efter att nå full 

kostnadstäckning på några års sikt.  

En ny årlig avgift införs för flygmedicinska centrum. Den ska täcka 

kostnader för den tid som vi lägger ned på olika former av stöd till 

verksamheten såsom telefonsupport, informationsmöten och handläggning 

av ärenden vid organisationsförändringar. Vidare höjs avgiften för tillsyn av 

flygmedicinska centrum med drygt 11 procent. 

Den teoretiska flygexaminationen har ett digitalt system, PEXO, som 

tillsammans med ett antal provvakter, förordnade av Transportstyrelsen, 

möjliggör en stor flexibilitet och tillgänglighet. Systemet förvaltas och 

uppdateras löpande, vilket medför kostnader för oss. Flexibiliteten och 

tillgängligheten är mycket uppskattad. De nuvarande avgifterna är för låga 

och täcker inte våra kostnader för att vidmakthålla systemet vilket gör att vi 

behöver höja avgifterna. Det innebär en höjning av grundavgiften, som 

finansierar förvaltning och uppdatering av datasystemet samt den 

kringliggande handläggningen. Dessutom har antalet teoriprov minskat de 

senaste åren, vilket gjort att intäkterna inte motsvarat våra kostnader. Det 

gör att en avgiftshöjning för 2020 är nödvändig, eftersom vi inte kan minska 

våra kostnader i samma utsträckning. Det pågår samtidigt en intern 

utredning om teoriprovssystemet för att hitta en fortsatt effektiv examination 

som står i proportion till säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet. 
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De avgiftsförändringar vi föreslår visas i tabellerna nedan. 

Medicinskt intyg Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande av samtliga klasser 2 100 1 800 

Överföring av medicinskt intyg från annat EU-land 2 500 2 200 

   

Teori Avgift 

2019 

Förslag 2020 

CPL 7 000 7 500 

ATPL 7 000 7 500 

IR/EIR 7 000 7 500 

   

Behörighetsbevis för radiotelefoni (RT) Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande 500 400 

   

Privatflygarcertifikat – PPL/ LAPL Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande av certifikat inklusive en klass eller 

typbehörighet, (avser även överföring från annat EU-

land) 

500 400 

Årsavgift 450 400 

Trafikflygarcertifikat – CPL   

Första utfärdande av certifikat inkl. en klass eller typ-

behörighet 

500 400 

Årsavgift 1 000 900 

Överföring av certifikat från annat EU-land 2 500 2 200 

Trafikflygarcertifikat – MPL och ATPL   

Första utfärdande av certifikat 1 600 1 400 

Årsavgift 2 400 2 100 

Överföring av certifikat från annat EU-land 2 500 2 200 

   

Segel – S, SPL, LAPL(S) 

Ballong – FB, BPL, LAPL(B) 

Ultralätta luftfartyg – UL 

Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande av certifikat 500 400  

Årsavgift 450 400 

Behörighet för ultralätt luftfartyg – separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL 
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Första utfärdande 500 400 

   

Behörigheter Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Utökning med mörker i PPL/LAPL  

(endast vid separat utfärdande) 

500 400 

Utökning med typ- eller klassbehörighet enpilot 1 300 1 100 

Utökning med typ- eller klassbehörighet flerpilot 1 700 1 500 

Behörigheter Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Utökning med IR- eller EIR-behörighet 500 400 

Utökning med instruktörsbehörighet 500 400  

Utökning med ytterligare typbehörighet för TRI, SFI,  

per tillfälle 

500 400 

Utfärdande av ny giltighetsperiod för typ-, klass- eller 

IR-behörighet, per tillfälle 

500 400 

Utökning med övriga behörigheter 500 400 

Borttagning av begränsning, per tillfälle 500 400 

   

Validering av certifikat Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande  2 700 2 400 

Förnyelse 1 000 900 

   

Certifikat för flygledarelev och behörighetsbevis för 

AFIS-elev 

Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande (inklusive behörigheter) 1 100 1 000 

Certifikat för flygledare – ATCO   

Första utfärdande (inklusive behörigheter) 1 100 1 000 

Årsavgift 1 300 1 100 

Behörighetsbevis för AFIS-personal – AFISO   

Första utfärdande  700 600 

Årsavgift 450 400 

Behörigheter – utökning med behörighet, per tillfälle 700 400 

   

Flygläkare (AME) Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande 3 200 4 500 
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Utökning med behörighet för klass 1 eller klass 3 3 200 4 500 

Inspektion av verksamheten vid tillståndsprövning 14 400 20 000 

   

Flygmedicinskt centrum (AeMC) Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Årsavgift 0 5 000 

Tillsynskontroll av verksamheten 35 900 40 000 

   

Instruktör SFI, STI och MCCI Avgift 

2019 

Förslag 2020 

Första utfärdande av certifikat 700 600  

Årsavgift 450 400 

Utökning med ny typ av luftfartyg eller FTD 500 400 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Den föreslagna höjningen vid teoriprov bedöms inte påverka den enskildes 

val att genomföra relevant utbildning. Gruppen som påverkas är primärt 

trafikflygare inom kommersiell verksamhet. 

Förslaget att sänka årsavgifter och grundavgifter för de olika certifikaten 

och behörigheterna bör ge en positiv effekt. Sänkningen varierar och ligger 

på mellan 10 och 20 procent.  

När det gäller ett första utfärdande av flygläkarcertifikat, där samtidigt en ny 

lokal ska inspekteras och godkännas, höjs avgiften för inspektion av lokalen 

med drygt 38 procent. Den blivande flygläkare som har möjlighet att ansluta 

sig och verka vid en befintlig godkänd mottagning omfattas inte av denna 

avgift och kan möjligen därmed få fördelar konkurrensmässigt genom att 

hålla en lägre avgiftsnivå för en flygmedicinsk undersökning. Grundavgiften 

för handläggning av ett ärende om första utfärdande av certifikat för 

flygläkare höjs samtidigt med drygt 40 procent.  

7.4.2 Utbildning för första utfärdande av kontrollant  

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen utbildar årligen kontrollanter till behörighet om första 

utfärdande, att genomföra kompetenskontroller, kompetensbedömning och 

flygprov. Vi tar ut avgifter som ska motsvara våra kostnader för 

handläggningen. 

Behörigheten att vara kontrollant är en viktig faktor i luftfartens 

säkerhetssystem, vilket ställer stora krav på utbildningens innehåll och 
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kvalitet. För att säkerställa utbildningsmaterialet krävs kontinuerlig 

granskning av tillkommande regler. Det kräver också kompetens från ett 

flertal områden, vilket innebär att vi måste anlita externa konsulter, något 

som innebär merkostnader. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Den nuvarande avgiften är för låg och täcker inte våra kostnader för 

hanteringen. För att nå full kostnadstäckning föreslår vi avgiftsförändringar. 

Vi bedömer det som mer rättvisande att ta ut en löpande avgift för 

förberedande prov, eftersom variationen i tidsåtgång per prov är 

förhållandevis stor.  

Kontrollant Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Utfärdande kontrollant, inklusive teoretisk utbildning 

förutom förberedande prov 

13 300 16 000 

Förberedande prov FE eller CRE, kostnad per prov 2 500 Löpande 

avgift 1 400 

Förberedande prov IRE, kostnad per prov 2 500 Löpande 

avgift 1 400 

Förberedande prov TRE, SFE, kostnad per prov 4 500 Löpande 

avgift 1 400 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De som berörs av avgiftsförändringarna är piloter som har 

instruktörsbehörighet och ansöker om att bli kontrollant. De är antingen 

enskilda individer utan kommersiell koppling till flygbolag eller anställda i 

kommersiell verksamhet. Den första gruppen kan få mindre incitament att 

genomföra utbildningen om kostnaden för utbildningen blir för stor, 

eftersom det sammantaget blir en stor investering i relation till kommande 

intäkter. För den senare gruppen med koppling till kommersiell verksamhet 

är bedömningen att höjningen av avgiften inte påverkar intresset för 

genomförandet. 

7.5 Utbildnings- och skolverksamhet 

7.5.1 Grundläggande tillstånd för pilotutbildning och skoltillstånd 

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen bedriver tillstånd- och tillsynsverksamhet för 

utbildningsorganisationer inom svensk luftfart. Utbildningarna bedrivs vid 

olika tillståndspliktiga områden beroende på vilket typ av certifikat som 
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utbildningen syftar till. Storleken på organisationerna är varierande likväl 

som komplexiteten. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår en ändring av nuvarande struktur där avgiften för ATO komplex 

och icke komplex slås samman till en gemensam som benämns 

utbildningsorganisationer (ATO). Anledningen är att tillsynsarbetet inte 

skiljer sig åt emellan de olika klassificeringarna. Vidare föreslår vi en 

höjning av avgiften för en icke-komplex utbildningsorganisation som inte 

tillhandahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL med tillhörande 

behörigheter (ATO). Höjningen sker i två steg där nästkommande höjning 

planeras till 2021. Höjningen beror på att den nuvarande avgiften inte 

relaterar till den faktiska tiden som tillsynen tar. Vi ändrar också avgiften 

för tillkommande lokaliseringsort, från en fast avgift till en löpande avgift. 

Det är mer rättvisande, eftersom tidsåtgången skiljer sig mellan olika 

ärenden. En löpande avgift gör att enklare ärenden får en lägre avgift, 

medan komplexare ärenden får en högre avgift. På så sätt motsvarar 

avgiftsuttaget på ett bättre sätt våra kostnader. Avgiften för registrerad 

flygskola (RF) utgår, på grund av att ett nytt regelverk har ersatt begreppet 

RF med begreppet Declared Training Organisation (DTO). 

Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurser Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Utbildningsorganisation (ATO)  33 000 

Icke-komplex utbildningsorganisation (ATO)  29 000 Utgår – Slås 

ihop till 

ovanstående 

Komplex utbildningsorganisation (ATO)  34 000 Utgår – Slås 

ihop till 

ovanstående 

Tillkommande lokaliseringsort för utbildningsorganisation 

(ATO) 

18 000 Löpande 

avgift 1 400 

Tillkommande lokaliseringsort utanför EU/EES  

för komplex utbildningsorganisation 

18 000 Löpande 

avgift 1 400 

Icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhanda-

håller utbildning för CPL, MPL eller ATPL med 

tillhörande behörigheter (ATO)   

4 300 6 450 

Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbild-

ningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för 

CPL, MPL eller ATPL 

3 000 Löpande 

avgift 1 400 

Registrerad flygskola (RF) 4 300 Utgår 

Tillkommande lokaliseringsort för RF 3 000 Utgår 
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Vilka konsekvenser får förändringen?  

Sammanslagningen av klassificeringen till utbildningsorganisationer (ATO) 

innebär att några tillståndshavare får en höjning av avgiften medan det för 

andra kan innebära en något lägre avgift. Bedömningen är att avgiften 

speglar de tillsynsaktiviteter som ingår i avgiften och rimligtvis inte 

påverkar kollektivet negativt. När det gäller avgiftshöjningen gällande icke-

komplex utbildningsorganisation (ATO), täcker inte nuvarande avgift våra 

kostnader och den är inte proportionerlig mot tillsynsaktiviteterna. För den 

enskilda organisationen uppfattas det troligen som en tillkommande 

kostnadsökning, men den kan sannolikt förstås med rätt information. Den 

löpande avgiften för tillkommande lokaliseringsort kan möjligen ge en viss 

svårighet för tillståndsinnehavaren att bedöma sin kostnad jämfört med 

dagens fasta avgift. Ett sätt att underlätta att bedöma kostnaden är att i 

samband med ordinarie tillsyn berätta för tillståndsinnehavaren om 

planerade tillsynsaktiviteter för tillkommande lokaliseringsorter.  

7.5.2 Återkommande utvärderingar, simulatorer 

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen bedriver tillstånd- och tillsynsverksamhet för 

utbildningsorganisationer inom svensk luftfart. Verksamheten bedrivs med 

flygutbildningshjälpmedel, eller med en annan benämning simulatorer. 

Dessa kan vara av tre olika typer: FFS (Full Flight Simulator), FTD (Flight 

Training Device) och FNPT (Flight Navigation Procedure Trainer), samt i 

vissa fall varianter av dessa. Normalt är simulatorn inplacerad i en 

utbildningsorganisation, men den kan även finnas i en fristående 

organisation som inte direkt utbildar till ett certifikat. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

De nuvarande avgifterna är för låga och motsvarar inte våra kostnader för 

tillsyn, bland annat på grund av att tillsynen kräver två inspektörer, något 

som nuvarande avgifter inte täcker. För att kunna göra helhetsbedömningen 

av simulatorn krävs en inspektör kvalificerad som FSTD-FI och den andra 

som FSTD-TI, något som regleras i regelverket CS-FSTD (A)(H). För att 

avgifterna ska motsvara våra kostnader föreslår vi följande höjningar:  

Återkommande utvärderingar, simulatorer Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

FFS 27 400 29 400 

FTD 19 500 21 000 

FNPT 17 800 18 000 
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Vilka konsekvenser medför förändringen  

Det är ett relativt litet kollektiv som ska bära kostnaderna för 

tillsynsaktiviteterna men vi bedömer att de kan bära avgiftshöjningen. Över 

tid ser vi att det är svårt att höja avgifterna på årsbasis, primärt för FNPT-

kategorin. Eftersom tillsynen är resurskrävande, är det en svår balansgång. 

Möjligen kan organisationerna utveckla ett system för egenkontroll av vissa 

delar av tillsynen, vilket på längre sikt skulle kunna göra att våra kostnader 

minskar. 

7.6 Flygoperativ verksamhet 

7.6.1 Luftballonger 

Beskrivning av området  

Ballongflygning i Sverige sker under Transportstyrelsens kontroll och enligt 

kommissionens förordning (EU) nr 395/2018 och nr 965/2012.  

De kommersiella passagerarflygningar som utförs är en form av 

upplevelseflygning. Passagerarflygningar med ballong har pågått i Sverige 

sedan mitten på 80-talet. Verksamheten var som störst under tiden 1990-

2015 och som mest var det 7 företag som hade tillstånd. Flera av dessa var 

heltidsverksamheter som sysselsatte flera personer. 

Många ballongföretag har gått samman och idag finns det endast två företag 

kvar som utför kommersiell passagerarflygning med varmluftsballonger.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Transportstyrelsen föreslår att kostnaden för att handlägga en deklaration 

om kommersiell passagerarflygning med varmluftsballonger (tidigare 

tillstånd av flygoperativa tillstånd för luftballongverksamhet) regleras 

genom en fast avgift på 5 000 kronor. 

Det har tagits fram nya regler inom EU i syfte att förenkla för 

ballongoperatörerna. Till följd av det föreslår vi att avgiften för tillsyn av 

deklarerad verksamhet (tidigare tillsyn av flygoperativa tillstånd för 

luftballongverksamhet) ändras. De nuvarande årsavgifterna för 

flygoperativa tillstånd för ballong utgår och ersätts av en ny årsavgift för 

tillsyn av deklarerad kommersiell verksamhet med bemannad 

varmluftsballong enligt kommissionens förordning (EU) nr 395/2018.  

För övrig handläggning, till exempel särskilda tillsynsåtgärder på grund av 

brister i ordinarie tillsyn, ska en löpande avgift tas ut. 
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Luftballong Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Registrering av deklaration av verksamhet med luftballong  5 000 

Årsavgift för tillsyn av deklarerad verksamhet med 

luftballong 

 14 000 

Tillståndsprövning av luftballong enligt LFS 2007:48 Löpande 

avgift 1 400 

Utgår 

Årsavgift luftballong enligt LFS 2007:48, 1-3 luftfartyg 45 000 Utgår 

Årsavgift luftballong enligt LFS 2007:48, 4 eller fler 

luftfartyg 

60 000 Utgår 

Som en följd av att företagen har gått ihop under en operatör har det blivit 

färre som betalar avgift. Sänkningen av årsavgiften för alla operatörer är en 

följd av de nya reglerna. Våra tillsynsintervaller av ballongoperatörerna har 

i den nya lagstiftningen förlängts. Det innebär också att kravet på 

tillsynsåtgärder minskat. Genom ett väl utvecklat ledningssystem och 

genom att verksamheten baseras på ett riskbaserat synsätt hos operatören 

kan operatören själv utför en större del av den tidigare tillsyn som vi har 

gjort. Sammantaget möjliggör detta lägre avgifter. 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

I och med ovanstående förslag till ändrade avgifter kommer kostnaderna för 

varje enskild operatör att sänkas. Det samlade avgiftsuttaget kommer 

sannolikt inte att förändras med de nya avgifterna, eftersom flera operatörer 

ges möjlighet att bedriva deklarerad egen verksamhet.  

Vi kan inte göra en djupare bedömning av om operatörerna påverkas av 

andra avgiftsförändringar i denna remiss. Det som kan vara aktuellt är de 

förändrade avgifterna för luftvärdighet, som beskrivs i avsnitt 7.2. 

7.6.2 Flygoperativa tillstånd 

Beskrivning av området  

Verksamhetsområdet omfattar tillstånd för kommersiell luftfart med endast 

flygplan, samt motsvarande med både flygplan och helikopter. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Nuvarande avgifter är för låga och täcker inte kostnaderna. 

Transportstyrelsen föreslår därför följande avgiftshöjningar: 

 Höjd årsavgift för flygoperativa tillstånd för kommersiella 

flygtransporter med flygplan.Höjd årsavgift för flygoperativa 

tillstånd för kommersiella flygtransporter med både flygplan och 
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helikopter. De här tillstånden kräver resurser med flera olika 

kompetenser i gransknings- och tillsynshänseende.  

 Höjd årsavgift för kommersiell verksamhet med interoperabilitet, det 

vill säga där flera tillståndshavare (AOC) tillhör samma 

moderbolag/koncern. Höjningen till 2020 är ett första steg, där vi 

succesivt årsvis kommer att höja avgiften i takt med att omfattning 

och komplexitet ökar för att uppnå full kostnadstäckning för tillsyn 

och samordning med andra berörda medlemsstater.

Luftfartyg på AOC Flygplan  

Vikt tyngsta 

luftfartyg (ton) 

Antal typer  Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

0–2  1 typ  21 800 23 000 

 2 eller fler typer  27 700 29 000 

< 2–5,7 1 typ  92 000 98 000 

 2 eller fler typer 111 200 118 000 

< 5,7–10  1 typ 221 000 234 000 

 2 eller fler typer 246 300 261 000 

< 10–30 1 typ  449 000 476 000 

 2 eller fler typer 500 800 531 000 

< 30–270 1 typ 640 000 678 000 

 2 eller fler typer 727 200 771 000 

30–270 ton med tillstånd i flera länder oavsett antal typer, 

interoperabilitet. 

0 1 219 000 

Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre 

länder eller fler och där nationella myndigheter gemensamt 

ansvarar enligt artikel 62.5 i förordning (EU) 2018/1139 

6 187 000 6 187 000 

 

Luftfartyg på AOC Flygplan och helikopter 

Vikt tyngsta 

luftfartyg (ton) 

Antal typer  Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

0–5,7 2 typer 111 200 118 000 

 3 eller fler typer 183 200 208 000 

< 5,7–10 2 typer 246 300 261 000 

 3 eller fler typer 318 300 351 000 

< 10–30 2 typer 500 800 531 000 

 3 eller fler typer 572 800 621 000 

< 30–270  2 typer 727 200 771 000 

 3 eller fler typer 799 200 861 000 
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Luftfartyg på AOC Flygplan och helikopter 

Vikt tyngsta 

luftfartyg (ton) 

Antal typer  Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

30–270 ton med tillstånd i flera länder oavsett antal typer, 

interoperabilitet. 

0 1 219 000 

Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre 

länder eller fler och där nationella myndigheter gemensamt 

ansvarar enligt artikel 62.5 i förordning (EU) 2018/1139 

6 187 000 6 187 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Kollektivet består av 24 tillståndshavare (AOC flygplan samt AOC flygplan 

och helikopter) med olika omfattning på verksamheten. Tillståndshavare 

varierar från multinationella koncerner till små organisationer med endast 

ett mindre flygplan. Transportstyrelsen bedömer att avgiftsförändringen inte 

bör påverka mindre organisationers förmåga att bedriva eller utveckla sin 

verksamhet.  

7.6.3 Farligt gods luftfart 

Beskrivning av området  

Området omfattar hantering av tillstånd och tillsyn för farligt gods inom 

luftfart. Med farligt gods avses gods som omfattas av lagen (2006:263) om 

transport av farligt gods. Det kan vara explosiva ämnen, brandfarliga 

föremål, gaser med mera. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Nuvarande avgifter täcker inte kostnaderna. Höjningen av avgifterna baseras 

på den tid som vi lägger ner på ärendehandläggning av tillstånd och där kan 

vi konstatera att vi inte har kostnadstäckning i dag. Vi föreslår därför 

följande avgiftsförändringar:  

LF Utfärdande av tillstånd att frakta farligt gods  Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Godkännanden eller tillstånd som inte rör överflygningar 

eller start och landning 

3 620 5 000 

Transportgodkännanden eller klassificeringar 7 240 10 000 

Tillstånd eller undantag för transport av förbjudet farligt 

gods vid överflygning eller start och landning 

9 050 12 000 
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Vilka konsekvenser får förändringen?  

Avgiftshöjningen berör de som bedriver kommersiellt fraktflyg. Det är stor 

variation på berörda tillståndshavare. Det varierar från multinationella 

koncerner till små organisationer med ett mindre flygplan. Förändringen 

bedöms inte påverka de mindre, eftersom berörda tillstånd söks av större, 

ofta internationella fraktföretag. 

7.7 Flygplatser 

7.7.1 Tillstånd för flygplatser 

Beskrivning av området  

Området innefattar operatörer som tillhandahåller infrastruktur inom 

flygplatser. Inrättande och drift av svenska flygplatser prövas av 

Transportstyrelsen som kontrollerar och följer upp flygplatserna för att 

säkerställa att flygsäkerheten upprätthålls. I Sverige finns för närvarande 44 

instrumentflygplatser, 23 helikopterflygplatser och 3 icke-

instrumentflygplatser som är godkända av oss. En godkänd flygplats är en 

sammanfattande benämning för civila och militära flygplatser som godkänts 

för civil kommersiell flygtrafik.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Årsavgifterna ska motsvara de kostnader vi har. Operatörer av flygplatser 

betalar en årsavgift som är baserad på flygplatsens bankod, som styr hur 

stora flygplan som kan använda landningsbanan, samt om flygplatsen har 

linje- eller chartertrafik eller båda. Avgifterna är satta utifrån flygplatsernas 

riskbidrag där tillsynen av flygplatser med linje- och/eller chartertrafik tar 

mer resurser i anspråk än flygplatser utan sådan trafik. Årsavgifterna ska 

täcka våra kostnader för tillsyn, registerhållning och övriga certifikatärenden 

som inte kräver särskilt godkännande.  

Vi genomför årligen en översyn av avgifterna för att säkerställa att dessa 

motsvarar våra kostnader. De nuvarande avgifterna för tillsyn av flygplatser 

med bankod 1, 2 och 3 (med och utan linjetrafik) är för höga och överstiger 

våra kostnader. Vi föreslår därför att avgifterna för dessa kategorier sänks 

med mellan 15 till 25 procent. Våra avgifter för tillsyn av flygplatser med 

bankod 4 motsvarar våra kostnader och därför lämnas de avgifterna 

oförändrade. 

Avgiften för tillsyn av helikopterflygplatser (utan instrumentprocedur) är för 

höga och överstiger våra kostnader. Vi föreslår därför att avgiften sänks 

med drygt 30 procent. För närvarande har vi inga helikopterflygplatser med 

instrumentflygprocedurer, vilket gör att vi lämnar avgiften oförändrad. 
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Totalt beräknas förändringarna leda till att avgiftsuttaget 2020 inom 

flygplatsområdet bli cirka 250 000 kronor lägre än 2019. 

Bankod, flygplats Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

3 (linjetrafik) 74 000 56 000 

2 (linjetrafik) 58 000 44 000 

1 (linjetrafik) 44 000 33 000 

3 (ej linjetrafik) 47 000 40 000 

2 (ej linjetrafik) 33 000 28 000 

1 (ej linjetrafik) 26 000 22 000 

 

Helikopterflygplats Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Helikopterflygplats utan instrumentprocedur 28 900 20 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De föreslagna förändringarna innebär en sänkning av avgifter och kommer 

att få en positiv effekt. Den största procentuella sänkningen av årsavgiften 

föreslår vi för helikopterflygplatser. Sänkningen kommer att gynna 

kollektivet som utgörs av landstingsägda flygplatser företrädelsevis förlagda 

till sjukhus och sålunda saknar trafik som genererar inkomster.  Det 

förekommer inga stora variationer av den procentuella sänkningen för 

flygplatser (med och utan linjetrafik) med bankod 1, 2 och 3. De små 

skillnader som förekommer bedöms inte ha någon negativ effekt på 

kollektivet. Vidare bedömer vi att den oförändrade avgiften för flygplatser 

med bankod 4 inte kommer att få någon negativ påverkan.  

7.8 Leverantörer av flygtrafiktjänster 

7.8.1 Utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst 

Beskrivning av området  

För att bedriva flygtrafiktjänster behövs tillstånd från Transportstyrelsen. Vi 

kontrollerar och följer upp leverantörerna för att säkerställa att 

flygsäkerheten upprätthålls. I Sverige finns för närvarande 23 leverantörer 

av flygtrafiktjänster i olika storlekar. De minsta organisationerna har färre 

än 10 medarbetare och är kommunala bolag vid någon av de så kallade 

regionala flygplatserna. De största aktörerna är myndigheter som SMHI, 

Luftfartsverket och Sjöfartsverket. 
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Transportstyrelsens förslag till förändring 

Sedan 2016 har den nya förordningen (EU) 2015/340 ställt nya och mer 

omfattande krav på utbildningsorganisationer. Detta har fått till följd att 

omfattningen på Transportstyrelsens tillsyn har ökat och därmed även 

kostnaderna för detta segment av flygtrafiktjänsten. Tillsynen omfattar 

förutom tillsyn av ledningssystemet även besök hos tillståndshavarna samt 

regelbundna uppföljningsmöten med respektive leverantör. Avgifterna har 

inte ändrats sedan regelverket infördes 2016. Nuvarande avgifter är för låga 

och motsvarar inte kostnaderna och därför föreslår vi nu en höjning av 

befintliga grundavgifter för utbildningsorganisationer samt en ny avgift per 

enhet för att täcka våra kostnader för tillsyn. För inledande utbildning AFIS 

är avgifterna oförändrade. 

De föreslagna avgiftsändringarna framgår av tabellen nedan. 

Utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst  Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Utbildningsorganisation som tillhandahåller inledande 

utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340 

79 600 89 000 

Utbildningsorganisation som tillhandahåller inledande 

utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340, tillägg per 

enhet utöver huvudort 

 18 000 

Utbildningsorganisation som tillhandahåller lokal 

utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340 

 37 000 

Utbildningsorganisation som tillhandahåller lokal 

utbildning enligt förordning (EU) nr 2015/340, tillägg per 

enhet utöver huvudort 

 5 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De föreslagna förändringarna innebär en höjning av avgifterna för 

utbildningsorganisationer för flygledare medan utbildning för AFIS är 

oförändrade. 

7.9 Luftfartsskydd 

7.9.1 Tillstånd inom luftfartsskydd – registerkontroll  

Beskrivning av området 

En registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som arbetsgivaren 

ska göra på den som ska anställas och som ska ha tillträde till behörighets- 

och säkerhetsområden. För att hantera ansökningarna om registerkontroll tar 

Transportstyrelsen ut en avgift. 
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Transportstyrelsens förslag till förändring 

De nuvarande avgifterna är för höga och överstiger våra kostnader för 

ärendehanteringen. Vi föreslår därför en sänkning både av avgiften för den 

som ansöker om registerkontroll för första gången och avgiften för den som 

registerkontrollerats sedan tidigare.  

Registerkontroll Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Person som registerkontrolleras för första gången 800 700 

Person som tidigare har registerkontrollerats 480 400 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Under år 2019 kommer Transportstyrelsen enligt plan att hantera 15 000 

förstagångansökningar och 2 100 ansökningar från en person som 

kontrollerats tidigare. 

De som omfattas av avgiftssänkningen tillhör både stora och små företag 

och totalt kommer sänkningarna att medföra att avgiftsuttaget mot 

kollektivet minskar med cirka 1,7 miljoner kronor årligen. 

7.9.2 Tillsyn inom luftfartsskydd på flygplatser 

Beskrivning av området  

Flygplatser som bedriver kommersiell trafik ska enligt våra föreskrifter 

(TSFS 2016:1) ha ett säkerhetsgodkännande. Detta godkännande utfärdas av 

Transportstyrelsen som är utpekad som behörig myndighet i enlighet med 

förordning (EG) 300/2008. Vi utövar också tillsyn över flygplatser enligt 

samma förordning. 

Transportstyrelsen tar ut en årsavgift för tillsynen som är baserad på antalet 

passagerare och den trafik som bedrivs på flygplatserna. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi genomför årlig tillsyn på de flygplatser som har ett 

säkerhetsgodkännande. Förändrade regelkrav gör att vi har ökat tillsynen av 

luftfartsskyddet på flygplatserna och lägger därmed ner mer tid på tillsynen. 

Nuvarande avgift motsvarar därför inte kostnaden för den tillsyn som utförs.  

Vi föreslår en höjning av avgiften för de flygplatser som har ett 

säkerhetsgodkännande.  



  Datum   46 (69)  

2019-06-04   

   

  
  

 

 

Flygplatser Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Flygplatser över 10 milj. passagerare 433 500 600 000  

Flygplatser över 2 milj. passagerare men under 10 milj.  357 200 490 000  

Flygplatser under 2 milj. passagerare 98 200 135 000 

Mindre flygplatser 42 000 58 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Avgiftshöjningen för luftfartsskydd påverkar de 35 flygplatser som idag har 

ett säkerhetsgodkännande.  

Höjningen genomförs för att på sikt uppnå en balans mellan avgiften och 

tidsåtgång. Avgiftsuttaget för tillsyn av luftfartsskydd beräknas öka med 

totalt cirka 1,6 miljoner kronor utifrån idag känd information. Ökningen 

inom luftfartsskydd ersätts dock till hälften av avgiftsutjämningsystemet för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS-systemet). Det 

innebär att det ökade avgiftsuttaget inom luftfartsskydd uppgår till cirka 0,8 

miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi en sänkning av avgiften för tillsyn av 

flygplatser med cirka 100 tusen kronor, vilket beskrivs i avsnitt 7.7.  

Sammantaget gör detta att de aktuella flygplatserna totalt får en 

kostnadsökning med cirka 0,7 miljoner kronor. Vi planerar även att sänka 

avgiften för registerkontroll, vilket ytterligare innebär en sänkt kostnad för 

flygplatserna. 

7.9.3 Tillsyn av luftfartsskydd för tredjepartslogistikföretag 

Beskrivning av området 

Så kallade tredjepartslogistikföretag som genomför säkerhetsåtgärder ska 

enligt våra föreskrifter (TSFS 2016:1) ha ett säkerhetsgodkännande. Detta 

godkännande utfärdas av Transportstyrelsen som är utpekad som behörig 

myndighet i enlighet med förordning (EG) 300/2008. Vi utövar också tillsyn 

över tredjepartslogistikföretag enligt samma förordning (EG). 

Det finns idag 9 företag som har ett säkerhetsgodkännande och som 

Transportstyrelsen därmed ska utföra tillsyn på.  

Av dessa 9 är det 1 företag som har mer än ett säkerhetsgodkännande. Detta 

företag har 2 godkända platser där verksamhet bedrivs.  

Transportstyrelsens förslag till ändring 

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de tredjepartslogistikföretag som har 

säkerhetsgodkännande, och den tidigare avgiften har inte speglat den 

tidsåtgång som det innebär när tillsyn har genomförts på företag med 
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verksamhet på mer än en ort. För de företag som har haft verksamhet på mer 

än en ort innebär vårt förslag en höjning av avgifterna, eftersom 

tilläggsavgiften ersätts av den ordinarie avgiften för tredjepartslogistiker. 

Höjningen baseras på den tid som vi lägger ner på tillsyn och där har vi inte 

kostnadstäckning idag.  

Fraktagenter  Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tredjepartslogistiker, per godkänd verksamhetsort 21 500 21 500 

Tilläggsavgift per extra verksamhetsort med fraktterminal, 

tredjepartslogistiker 

13 400 Utgår 

Vilka konsekvenser får förändringen? 

Den förändring som nu genomförs innebär en höjning av avgiften för ett 

företag, som har verksamhet på mer än en ort, från 13 400 kronor till 

21 500 kronor.  

7.9.4 Tillsyn av luftfartsskydd för kända avsändare 

Beskrivning av området 

Kända avsändare som genomför säkerhetsåtgärder ska enligt våra 

föreskrifter (TSFS 2016:1) ha ett säkerhetsgodkännande. Detta 

godkännande utfärdas av Transportstyrelsen som är utpekad som behörig 

myndighet i enlighet med förordning (EG) 300/2008. Vi utövar också tillsyn 

över kända avsändare enligt samma förordning. 

Det finns idag 260 kända avsändare som har ett säkerhetsgodkännande och 

som vi därmed ska utföra tillsyn över. Under 2019 kommer externa 

validerare att fasas ur processen för godkännande av kända avsändare. 

Transportstyrelsens tillstånd till säkerhetsgodkända kända avsändare 

kommer successivt att göras om från tidsbegränsade femårstillstånd till 

löpande tillstånd. 

Transportstyrelsens förslag till förändringar 

Vi föreslår en höjning av avgiften för de kända avsändarna som har ett 

säkerhetsgodkännande. Tidsintervallet för inspektion förändras och det 

planerade intervall för inspektion kommer att vara 2–3 år i stället för 

nuvarande intervall på 5 år. Höjningen baseras på den tid som vi planerar att 

lägga på tillsyn och där vi kan konstatera att avgifterna inte förväntas vara i 

nivå med kostnaderna framöver. 
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Kända avsändare Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Kända avsändare, per godkänd anläggning 6 000 8 900 

Vilka konsekvenser får förändringen? 

Den förändring som nu föreslås innebär en höjning av avgiften för 

säkerhetsgodkända avsändare från 6 000 kronor till 8 900 kronor. Tidigare 

ändringar har dock medfört att säkerhetsgodkännandena successivt kommer 

att göras om från tidsbegränsade (fem år) och bli tillsvidaretillstånd. Det 

innebär att företagens utgifter för en extern validering vart femte år 

försvinner. 
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8 Förslag på förändringar inom sjöfart 

Förslag på förändringar i korthet 

Vi föreslår både höjningar och sänkningar av avgifter inom sjöfart.  

De avgifter vi föreslår att höja avser hamnskydd, fartygsregistret och delvis 

lotsdispenser.  

Vi föreslår en sänkning av avgifter för manuell registrering av 

fartygsuppgifter, för försäkringscertifikat samt avgifter för personliga 

behörigheter och certifikat. 

8.1 Hamnanläggningar och hamnar 

8.1.1 Höjda avgifter för tillsyn av sjöfartsskydd och hamnskydd 

Beskrivning av området  

Området innefattar operatörer i hamnanläggningar och hamnar. Vi utför 

tillsyn av sjöfartskydd och hamnskydd över alla hamnar som tar emot 

internationell trafik med fartyg över 500 brutto. Vi kontrollerar och följer 

upp hamnarnas verksamhet för att säkerställa att sjöfartsskyddet och 

hamnskyddet upprätthålls. I Sverige finns för närvarande cirka 300 

hamnanläggningar uppdelade i hamnskyddsområden som är godkända av 

oss.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Nuvarande avgifter är för låga och täcker inte våra kostnader. Dagens 

avgifter har inte reviderats sedan 2015 och de ändringar som vi föreslår 

förväntas möta även kommande kostnadsökningar.  

Produkt/tjänst Årsavgift 

2019 

Förslag 

2020 

För tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar 9 000 13 000 

För tillsyn som rör hamnskydd i hamn som består av ett 

hamnskyddsområde med en hamnanläggning 

11 000 15 000 

För tillsyn som rör hamn som består av flera 

hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt 

hamnskyddsområde 

18 000 25 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De flesta operatörer av hamnanläggningar och hamnskyddsorgan är 

kommuner och större industrier. De som påverkas mest är kommuner med 

många hamnanläggningar i samma hamnskyddsområde i våra större städer 
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som Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessa får en ökning av avgiften både 

för respektive hamnanläggning men även för hamnskyddet.  

Endast ett fåtal privata aktörer påverkas av höjningarna.  

8.2 Fartyg 

8.2.1 Tillsyn av fartyg – manuell registrering av fartygsuppgifter 

Beskrivning av området  

Området innefattar fartyg som omfattas av Transportstyrelsens regelverk för 

nationell sjöfart. 

Dessa fartyg ska lämna uppgifter om egenkontroll. För dem som inte lämnar 

uppgifterna digitalt i vårt system, utan har sänt in dem på papper tar vi ut en 

avgift på 1 400 kronor.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Den nuvarande avgiften omfattar ett första införande och registrering av 

uppgifter. Efterföljande uppdateringar beräknas ta betydligt kortare tid och 

därför föreslår vi en sänkning.  

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Om rapporteringen av uppgifter för egenkontroll sker på annat 

sätt än i det system som är anvisat 

1 400 500 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De som inte har möjligheter att själva registrera sina uppgifter får lägre 

kostnader än tidigare, vilket enbart bedöms ha positiva konsekvenser för 

avgiftsbetalarna.  

8.2.2 Avgifter avseende försäkringscertifikat för fartyg  

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen utfärdar försäkringscertifikat för fartyg som visar att 

försäkringsskyldigheten har fullgjorts avseende bunkerolja, passagerare, 

oljetransport och avlägsnande av vrak. Försäkringscertifikaten gäller under 

försäkringstiden, vanligtvis ett år. 

Totalt utfärdades 328 försäkringscertifikat år 2018 (fördelat på bunkerolja 

118, passagerare 42, oljetransport 38 och 130 avlägsnande av vrak).  

Vad gäller bunkerolja ska fartyg med en dräktighet som är högre än 1 000 

ha en försäkring eller ha annan betryggande säkerhet ställd för att täcka 
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ansvaret vid en eventuell bunkeroljeskada. 2001 års internationella 

konvention om civilrättsligt ansvar för skada orsakad av bunkerolja, den så 

kallade bunkerkonventionen, trädde ikraft internationellt den 21 november 

2008. Sverige har tillträtt konventionen, som trädde ikraft i Sverige den 

3 september 2013. 

Vissa passagerarfartyg måste ha försäkring för dödsfall och skador på 

passagerare i samband med sjöolycka eller där resgods har försvunnit eller 

skadats. För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen ha ett 

certifikat utfärdat av Transportstyrelsen. Den 1 januari 2013 trädde den så 

kallade Atenförordningen i kraft i Sverige. Därmed finns krav på 

obligatorisk försäkring för vissa passagerarfartyg. 

Fartyg som transporterar mer än 2 000 ton olja som bulklast (oljetransport) 

ska ha en försäkring eller ha annan betryggande säkerhet ställd som täcker 

ansvaret vid en eventuell olycka. För att visa att försäkringsskyldigheten har 

fullgjorts ska fartygets ägare ansöka om ett certifikat som utfärdas av 

Transportstyrelsen.  

Fartyg med en bruttodräktighet över 300 är skyldig att ta ansvar för att 

avlägsna vrak som kan vara en fara för miljö eller för andra fartyg. Fartyget 

ska ha en försäkring som täcker detta. Den internationella konventionen om 

ansvar för avlägsnande av vrak, den så kallade vrakkonventionen, trädde i 

kraft internationellt den 18 maj 2007. I Sverige trädde konventionen i kraft 

den 3 februari 2018.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Den nuvarande avgiften för utfärdande av försäkringscertifikat uppgår till 

2 500 kronor. Vi föreslår en sänkning till 1 000 kronor då kostnaderna för 

att utfärda försäkringscertifikaten har sjunkit allt eftersom handläggningen 

har effektiviserats.  

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Försäkring för oljeskador till sjöss 2 500 1 000 

Försäkring för skador på passagerare 2 500 1 000 

Försäkring för ansvar för vrak 2 500 1 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De som påverkas av förändringen är samtliga fartygsägare som ansöker om 

utfärdande av försäkringscertifikat. För år 2018 uppgick antalet till 328.  
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8.2.3 Registerhållning av fartyg 

Beskrivning av området  

Det svenska fartygsregistret är inrättat för att registrera skepp, 

skeppsbyggen och båtar. Registreringsplikten omfattar som huvudregel de 

fartyg som är ägda till mer än hälften av en svensk medborgare eller juridisk 

person. Att ägaren ska registrera sitt fartyg är ett krav som gäller för 

samtliga skepp samt alla båtar med en största längd av minst 15 meter och 

båtar som används yrkesmässigt till vissa uppgifter. Utöver kravet på 

registrering av dessa finns det även registreringsrätt. Det är frivilligt att 

registrera skeppsbyggen som görs i Sverige. 

Den 1 februari 2018 ändrades definitionen av skepp från att vara ett fartyg 

som minst är 12 meter långt och 4 meter brett till att det är ett fartyg som är 

mer än 24 meter långt. Båtar är fartyg som inte är skepp. Sedan ändringen 

inträdde överförs alla registrerade skepp som inte uppfyller det nya 

längdkravet och som är ointecknade från fartygsregistrets skeppsdel till dess 

båtdel. Detta arbete ska vara klart den 1 februari 2020 enligt lag och utförs 

av oss utan ansökan och kostnad för ägaren.  

Avgifterna som tas ut är fasta och baserade på principen om full 

kostnadstäckning, det vill säga att avgifterna ska täcka våra kostnader för 

den ärendetyp som ansökan avser och är baserade på genomsnittlig kostnad 

per ärende. En årlig registerhållningsavgift finns utöver detta för varje fartyg 

som finns registrerat i fartygsregistret. Avgiften ska betalas av den som är 

registrerad som fartygsägare i fartygsregistret den 1 januari det år som 

avgiften avser.   

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår en generell höjning med cirka 10 procent för att täcka den 

kostnadsökningen som skett de senast åren och även för att ta höjd för 

kommande ökningar. För registerhållningsavgiften föreslås en höjning från 

500 kronor till 600 kronor. Den senaste avgiftshöjningen, från 400 kronor 

till 500 kronor, genomfördes år 2016.  

Övriga avgifter förändrades senast år 2016, förutom vad gäller registrering 

av båt och anteckning av förvärv av båt som förändrades år 2015. Innan 

dess hade inte någon avgift ändrats sedan 2013. De ändringar som sker kan 

utläsas av tabellen nedan.  

Registreringsåtgärd Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Registrering av båt, inkl. samtidig förvärvsanteckning och 

framtida avregistrering 

9 500 10 500 
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Registreringsåtgärd Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Anteckning av förvärv av båt  3 500 4 000 

Registrering av avtal om båtbyggnadsförskott 5 500 6 000 

Registrering av skepp, inkl. samtidig förvärvsinskrivning 

och nationalitetscertifikat 

23 000 28 000 

Registrering av skeppsbygge, inkl. samtidig förvärvs-

inskrivning 

19 000 22 000 

Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller 

andel däri 

7 500 8 500 

Övriga nedanstående registreringsåtgärder   

Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel 

och utfärdande av nationalitetscertifikat 

5 500 6 000 

Avregistrering av skepp eller skeppsbygge 5 500 6 000 

Inteckning, inkl. dödning av inteckning  5 500 6 000 

Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge 5 500 6 000 

Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp 

eller skeppsbygge 

5 500 6 000 

Anteckning om innehav av pantbrev, inkl. avförande av 

anteckning om innehav av pantbrev 

5 500 6 000 

Åtgärd i annat fall i registerärende 5 500 6 000 

Partrederiärende 5 500 6 000 

För annat beslut än bifall och uppskov för registrerings-

åtgärd, bland annat innefattande avslags- och 

avskrivningsbeslut 

5 500 6 000 

 

Bevis om registreringsåtgärd Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i 

dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett  

2 500 2 800 

Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge  2 500 2 800 

Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns 

upptaget i fartygsregistret  

2 500 2 800 

Registerutdrag  1 400 1 500 

   

Registerhållningsavgift  500 600 

Direktåtkomst till fartygsregistrets databas 3 200 5 000 

Dödande av förkommen handling 5 500 6 000 
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Vilka konsekvenser får förändringen?  

Alla registrerade fartyg omfattas av förändringen eftersom registerhållnings-

avgiften höjs. I fartygsregistret fanns det den 13 mars 2019 3 253 skepp och 

5 368 båtar, det vill säga totalt 8 621 fartyg. Höjningen av 

registerhållningsavgiften får anses vara marginell jämfört med andra 

avgifter som är kopplade till att äga och köra fartyg. 

För övriga avgifter påverkas främst de som avser att skaffa sig ett 

registreringspliktigt fartyg eller köpa ett sådant redan registrerat fartyg, 

särskilt de som är registreringspliktiga. Den största procentuella 

förändringen sker för avgiften för registrering av skepp inklusive 

förvärvsinskrivning och utfärdande av nationalitetscertifikat som ökar med 

22 procent från 23 000 kronor till 28 000 kronor. Handläggningen av dessa 

ärenden kräver mer specialiserade kunskaper vilket ger högre kostnader. Vi 

bedömer att kostnadsökningen generellt sett inte kan anses som betungande 

då det är sällan som en och samma ägare till ett fartyg gör förändringar som 

påverkar fartygsregistreringen eller köper fartyg, i synnerhet inte skepp som 

är fartyg över 24 meter.  

Vi föreslår en höjning av avgiften för direktåtkomst, det vill säga en 

möjlighet att få söka på aktuella uppgifter i fartygsregistret, med 36 procent 

från 3 200 kronor till 5 000 kronor. Denna möjlighet har enbart vissa, som 

enligt förordning har utpekade behov, rätt att få tillgång till och avgiften är 

fast oavsett antal sökningar. Det är framför allt statliga organisationer och 

företag som omfattas. Sett till detta bör förändringen enbart ha marginell 

ekonomiskt effekt på kollektivet. 

8.3 Personliga tillstånd 

8.3.1 Behörighetsbevis och certifikat m.m. 

Beskrivning av området  

För att tjänstgöra till sjöss krävs att sjömannen har de behörighet och 

certifikat som krävs för den aktuella befattningen ombord. För att utfärda 

dessa tar Transportstyrelsen ut en avgift. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår en sänkning av den avgift som tas ut för att få en behörighet eller 

specialbehörighet. Detta gäller både då ansökan sker för första gången och 

vid förnyelse eller vid utskrift utan ändring av uppgifter. Vi föreslår att 

avgiften sänks från nuvarande nivå på 800 kronor till 600 kronor. Vidare 

förslår vi en sänkning för att få personliga certifikat. Detta gäller både då 

ansökan sker för första gången och vid förnyelse eller vid utskrift utan 
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ändring av uppgifter. Även för dessa avgifter förslås en sänkning från 

nuvarande nivå på 800 kronor till 600 kronor.  

Behörighetsbevis Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Ny behörighet eller specialbehörighet  800 600 

Förnyelse av behörighet eller specialbehörighet eller 

utskrift utan ändring av uppgifter 

800 600 

Certifikat för viss tjänstgöring  800 600 

Förnyelse av certifikat eller utskrift utan ändring av 

uppgifter 

800 600 

För prövning av en ansökan om erkännande av utländsk 

behörighet 

1 200 1 000 

För prövning av ansökan om preliminär bedömning av 

sjötid för uppfyllande av krav för behörighetsbevis eller 

certifikat 

800 600 

För prövning av en 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 

800 600  

Sänkningarna kan föreslås tack vare den utveckling som gjorts med den it-

lösning som används för att hantera personliga tillstånd. Systemet har 

byggts om, vilket ger upphov till fler möjligheter till automatisering. Nya e-

tjänster har också skapat en tydlighet vid ansökan om behörighet och 

certifikat, vilket gjort att handläggningstiderna kunnat kortas eftersom 

antalet icke kompletta ärenden minskat. 

Vilka konsekvenser medför förändringen  

I snitt, sett över en femårsperiod, utfärdas cirka 12 800 behörigheter och 

certifikat varje år. Vi tror att detta antal kommer att ligga på ungefär samma 

nivå kommande femårsperiod.  

Sänkningen av avgiften innebär att avgiftsuttaget mot kollektivet sjömän 

kommer minska att med cirka 2,6 miljoner kronor årligen. 

8.3.2 Undantag från lotsplikt 

Beskrivning av området  

En lotsdispens är en möjlighet att söka undantag från lotsplikten i en lotsled 

eller annat område. En befälhavare eller ett annat fartygsbefäl kan ansöka 
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om lotsdispens. Dispensen är personlig och gäller för ett specifikt fartyg i en 

specifik farled eller i ett utpekat område. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Antalet utfärdade lotsdispenser varierar från år till år i en cykel om tre år. 

Intäkterna från avgifterna under år med fler antal dispenser väger dock inte 

upp de år då antal ansökningar om lotsdispens är låga. Avgifterna justerades 

senast 2015. Fasta kostnader och it-utvecklingskostnader gör att vi föreslår 

en höjning av avgifterna enligt följande:  

 

 Lotsledens längd Avgift 

2019 

Förslag  

2020 

Ny dispens 0–10 M 19 000 21 000 

 11–20' 29 000 32 000 

 21–40' 39 000 43 000 

 40–' 51 000  56 500 

 Förnyelse 4 000  4 500 

 Komplettering 4 000 4 500 

 Förnyelse och komplettering 4 000 4 500 

 Ny generell lotsdispens 8 000 9 500 

 Förnyelse av generell lotsdispens 4 000 4 500 

 Förnyelse och komplettering av generell 

lotsdispens 

4 000 4 500 

 Ändring eller komplettering av generell 

lotsdispens 

4 000 4 500 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Hur många som kommer att beröras av förändringen beror på antalet 

sökande. En lotsdispens är inte tvingande utan en möjlighet. Avgifterna har 

inte höjts de senaste åren och därför bedömer vi att kostnadsökningen inte 

blir betungande för avgiftsbetalarna.  

Ovanstående ändring påverkas inte av Transportstyrelsens översyn av 

lotsplikten. Resultatet av översynen kommer däremot att påverka 

avgiftsstrukturen och nivåerna inom detta område.   
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8.3.3 Tillståndsprövning transport av farligt gods 

Beskrivning av området  

Företag och fartyg har möjlighet att ansöka om tillstånd för transport av 

farligt gods som utförs enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods 

och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Tidigare skrivelse i 23 kap. 3 § Transportstyrelsens avgiftsföreskrift om 

tillverkare av emballage är inte tillämpligt. Vi föreslår därför en ny 

skrivning: 

För tillståndsprövning som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om 

transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 

av lagen, ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 § 

Samtidigt ändras avgiften till löpande timtaxa på 1 400 kronor per timme. 

Motsvarande avgift för fartyg ändras även den till löpande timtaxa på 

1 400 kronor per timme.  

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Den föreslagna ändringen förväntas inte få några konsekvenser för 

avgiftsbetalarna.  

8.3.4 Tillsyn av terminaler som används för lastning och lossning 
av fasta bulklaster samt tillståndsprövning och tillsyn av 
bulkfartyg 

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen utför tillståndsprövning och tillsyn över terminaler och 

fartyg som hanterar fasta bulklaster enligt lagen (2003:63) om lastning och 

lossning av bulkfartyg och föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagen.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Denna verksamhet har tidigare inte varit representerad i avgiftsföreskriften 

varför den nu läggs in med löpande timtaxa på 1 400 kronor per timme.  

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De terminaler och fartyg som blir föremål för tillståndsprövning och tillsyn 

kommer att få ökade kostnader. Vi bedömer dock att kostnaderna inte kan 
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anses påverka förutsättningarna att bedriva verksamheten i avgörande 

omfattning.  
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9 Förslag på förändringar inom vägtrafik 

Förslag på förändringar i korthet  

Inom vägtrafik föreslår vi både sänkningar och höjningar av avgifter. 

Avgifter för tillsyn av förarutbildning sänks, medan tillsyn inom 

yrkestrafiken höjs. 

Inom tillståndsprövning föreslår vi höjda avgifter för ursprungskontroll av 

fordon och för undantag inom bland annat förarprövning. 

Vi föreslår att avgifter för registreringsskyltar sänks men att avgiften för 

körkort och förarbevis höjs. 

Vi inför också en ny avgift för tillsyn av busspassagerares rättigheter. 

9.1 Tillsyn och kontroll 

9.1.1 Förarutbildning och anordnare av kunskapsprov för 
förarbevis samt förarutbildning och yrkesförarkompetens 

Beskrivning av området 

För att få bedriva förarutbildning och anordna kunskapsprov krävs tillstånd 

av Transportstyrelsen. Det krävs också ett godkännande för att få arbeta som 

trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare. För att få anordna 

särskild utbildning av förare för motorcykel, tung lastbil eller buss och för 

lärare som ska utbilda för riskutbildning behörighet A eller B krävs ett 

särskilt tillstånd. Detsamma gäller även för att anordna fortbildning för 

förarprövare. Vidare krävs ett särskilt förordnande för att vara verksam som 

förarprövare.  

Transportstyrelsen utövar tillsyn över förarutbildning och dem som 

anordnar kunskapsprov för förarbevis i syfte att säkerställa att 

tillståndshavarna bedriver en god utbildning och att verksamheten bedrivs 

enligt gällande regler. Förordnade förarprövare kontrolleras också av oss. 

De som omfattas av tillsynen är Trafikverkets förarprovskontor samt 

de gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningsenheter och förband vid 

Försvarsmakten som genomför förarprövningar. Vi utövar även tillsyn över 

de gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningsenheter som bedriver 

utbildning inom yrkesförarkompetens. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Inom tillsynen har avgifterna under flera år varit högre än våra kostnader. 

År 2018 genomfördes en sänkning av avgifterna, men årets 
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avgiftsgenomgång visar att denna sänkning inte var tillräcklig för att nå 

balans och därför föreslår vi nu ytterligare sänkningar. 

För tillsyn över samtliga typer av behörigheter eller tillstånd samt 

kunskapsprov föreslår vi följande ändringar: 

Grundavgift för typ av behörigheter eller tillstånd Årsavgift 

2019  

Förslag 

2020  

Trafikskolor, behörighet A1, A2, A  2 200 2 000 

Trafikskolor, behörighet B, BE  2 200 2 000 

Trafikskolor, behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE  2 200 2 000 

Moped klass I, behörighet AM  2 200 2 000 

Riskutbildning, behörighet A del 1  2 200 2 000 

Riskutbildning, behörighet A del 2  2 200 2 000 

Riskutbildning, behörighet B del 1  2 200 2 000 

Riskutbildning, behörighet B del 2  2 200 2 000 

Förarbevis moped klass II  2 200 2 000 

Förarbevis snöskoter  2 200 2 000 

Förarbevis terränghjuling  2 200 2 000 

Introduktionsutbildning  2 200 2 000 

Yrkesförarkompetens godstransporter  2 200 2 000 

Yrkesförarkompetens persontransporter  2 200 2 000 

 

Grundavgift för typ av kunskapsprov  Avgift 

2019  

Förslag 

2020  

Förarbevis moped klass II  2 200 2 000 

Förarbevis snöskoter  2 200 2 000 

Förarbevis terränghjuling  2 200 2 000 

Vi föreslår även sänkning av tilläggsavgifter för utbildare eller 

provförrättare enligt följande: 

Tilläggsavgift för utbildare eller provförrättare Årsavgift 

2019  

Förslag 

2020  

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i spannet 1–24 1 500 800 

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i spannet 25–49 1 000 600 

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i spannet 50– 500 400 

Vi föreslår även sänkning av förarprövning och yrkeskompetens enligt 

följande: 
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Årsavgift för förarprövning och yrkesförarkompetens  Årsavgift 

2019  

Förslag 

2020  

Grundavgift Försvarsmakten   9 000 5 000 

Grundavgift gymnasieskola och kommunal 

vuxenutbildning 

22 000 13 000 

Grundavgift Trafikverket 15 000 8 000 

Tilläggsavgift per förarprövare  6 000 4 000 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Förarutbildningskollektivet är inte homogent. Det finns stora skillnader 

mellan tillståndshavare vad gäller antalet lärare och tillstånd. 

Tillståndshavare är bland annat trafikskolor, kommuner och studieförbund. 

Flera trafikskolor kan ha tillstånd att bedriva andra förarutbildningar, till 

exempel introduktionsutbildning, riskutbildning och förarbevisutbildning. 

Likartade förhållanden gäller även för dem som anordnar kunskapsprov för 

förarbevis. Totalt rör det sig om ett kollektiv på cirka 1 200 organisationer 

som tillsammans har drygt 4 000 tillstånd. 

Med våra föreslagna förändringar sänks årsavgifterna för tillsyn. Detta 

innebär att samtliga företag inom förarutbildningen får sänkta avgifter. 

Samtliga organisationer inom förarprövningen omfattas också av sänkning 

av tillsynsavgifterna. De som berörs är Trafikverket, Försvarsmakten, 

gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning. Dessa har tillsammans 

totalt cirka 700 förarprövare. Vi bedömer att sänkningarna får positiva 

konsekvenser för kollektivet i sin helhet. 

9.1.2 Yrkestrafik – tillsyn av företag med yrkestrafiktillstånd och 
företag med taxitrafiktillstånd 

Beskrivning av området 

Enligt lag ska företag som bedriver yrkestrafik fortlöpande uppfylla kraven 

för tillstånd. 8 Transportstyrelsen är behörig myndighet att bedriva tillsyn 

över företag med yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Tillstånds-

havaren kan vara antingen ett företag eller en enskild näringsidkare. För 

tillsyn över dem som har yrkestrafik- eller taxitrafiktillstånd tar vi ut en årlig 

avgift. 

                                                 
8 Yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211) 
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Transportstyrelsens förslag till förändring 

Transportstyrelsen har under de senaste åren haft en period av tillfälligt 

nedsatta avgifter på yrkestrafikområdet. Detta eftersom vi tidigare tagit ut 

för höga avgifter. 

Vår årliga översyn av avgifter för 2020 visar att tidigare års överskott nu är 

balanserat, och därför är det nödvändigt återgå till en högre avgiftsnivå för 

att vi ska ha balans mellan intäkter och kostnader. Vi har också de senaste 

åren utökat tillsynen på grund av ett ökat inflöde av ärenden från andra 

myndigheter som ligger till grund för vår tillsyn samt nya lagkrav.  

För att uppnå full kostnadstäckning föreslår vi följande höjning av 

årsavgiften:  

Produkt/tjänst Årsavgift 

2019  

Förslag 

2020  

Tillsyn av företag med trafiktillstånd enligt taxitrafiklagen 

och företag med yrkestrafik enligt yrkestrafiklagen 

  700 1 500 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Det är företag med yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd som omfattas 

av avgiftsförändringen. Företagen är olika stora. Inom gods- och 

taxibranschen är merparten att definiera som mikroföretag, det vill säga att 

de har färre än tio anställda och en omsättning som är lägre än två miljoner 

euro. Inom bussbranschen dominerar stora företag marknaden. Vi bedömer 

att kollektivet kan bära avgiftshöjningen. 

9.1.3 Ny avgift för tillsyn av busspassagerares rättigheter 

Beskrivning av området  

Busspassagerarförordningen9 reglerar vissa rättigheter för busspassagerare 

och vissa skyldigheter för transportörer. Förordningen, som började 

tillämpas den 1 mars 2013, har till främsta syfte att resandet ska underlättas 

för busspassagerare, särskilt om något händer före eller under resan men 

även om passagerare vill klaga på resan.  

Busspassagerarförordningen har direkt rättsverkan i Sverige. Sverige har 

kompletterat EU-förordningen med vissa nationella bestämmelser för 

tillämpningen av förordningen i:  

                                                 
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om 
passagerares rättigheter vid busstransporter och om ändring av förordning (EG) nr 
2006/2004. 
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 lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, 

fartygs- och busspassagerarförordningar  

 förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.  

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över passagerares rättigheter enligt 

busspassagerarförordningen. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår att en ny avgift för tillsyn av passagerares rättigheter införs.  

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Tillsyn av passagerares rättigheter  Löpande 

timtaxa 

1 400 kr 

Verksamheten är i ett uppbyggnadsskede och Transportstyrelsen genomför i 

nuläget ingen tillsyn. Därför finns det en osäkerhet kring tidsåtgången. Den 

kan variera beroende på komplexitet och om arbetet kräver platsbesök eller 

om det räcker med endast ett skriftligt förfarande.  

Vi har utrett möjligheterna att införa en fast årsavgift men detta alternativ är 

för närvarande inte möjligt att genomföra, eftersom vi saknar register över 

vilka organisationer som omfattas av reglerna. Eftersom vi på förhand 

varken kan bedöma tidsåtgången eller identifiera kollektivet på ett enkelt 

sätt, ser vi att en löpande avgift är lämpligast.  

Vilka konsekvenser medför förändringen  

Kollektivet består av transportörer och terminaloperatörer inom 

bussområdet. Vi uppskattar att tillsynen i normalfallet tar 2–10 timmar 

vilket innebär en kostnad mellan 2 400 kronor och 14 000 kronor. Vi 

bedömer att vi endast kommer att utföra ett fåtal tillsyner per år givet dagens 

förutsättningar på marknaden. 

Sammantaget bedömer vi att avgiftsuttaget om 1 400 kronor per timme 

kommer att ha en mycket liten effekt på avgiftskollektivet i sin helhet. 
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9.2 Tillstånds- och andra prövningar 

9.2.1 Fordonsregistrering – höjd avgift för ursprungskontroll 

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret som innehåller uppgifter 

om bland annat fordon och fordonsägare. Den fordonsägare som vill 

importera ett fordon till Sverige behöver ansöka om ursprungskontroll. Vid 

ärendehandläggningen genomför vi ett antal olika kontroller. Exempelvis 

kontrollerar vi fordonets identitet, om fordonet är efterlyst och om lämnade 

uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget. Vi tar ut 

en särskild avgift för hanteringen av dessa ansökningar. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Efter en genomgång av avgiften ser vi att den inte motsvarar våra kostnader 

och föreslår därför följande höjning: 

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Ursprungskontroll 600 1 100 

Ansökningsavgiften har varit lägre än våra kostnader under en lång period. 

Målet med höjningen är att inom några år komma tillrätta med de årliga 

underskotten och att ha en avgift som stämmer överens med våra faktiska 

kostnader för ursprungskontrollen. 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

Avgiftshöjningen för ursprungskontroll påverkar samtliga som ansöker om 

ursprungskontroll. Transportstyrelsen bedömer att höjningen på 500 kronor 

bör få endast begränsad påverkan på brukarkollektivet. Den avgift som vi 

tar ut är låg i förhållande till den totala kostnaden som en ägare får betala för 

att få ett fordon registrerat i Sverige.10 

9.2.2 Förarutbildning och förarprövning – höjd avgift för undantag 
från föreskrifter 

Beskrivning av området  

Transportstyrelsen prövar undantag från våra föreskrifter om 

förarutbildning, förarprövning, yrkesförarkompetens samt yrkeskunnande 

och prov för taxiförarlegitimation. Det kan till exempel handla om ärenden 

                                                 
10 Besiktningsbolagen tar ut särskild avgift för bland annat registreringsbesiktning och 
kontrollbesiktning.  
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som rör ansökan om förlängd giltighet av godkänt kunskaps- eller förarprov. 

Det kan ha varit svårt att hitta tider för att kunna göra omprov eller man kan 

ha råkat ut för en olyckshändelse eller sjukdom som gör att man inte kan 

genomföra sitt omprov inom de två månader som provet är giltigt.  

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vår årliga översyn av avgifterna visar att avgiften för undantag inte täcker 

verksamhetens kostnader. Vi föreslår därför följande höjning:  

Produkt/tjänst Avgift 

2019  

Förslag 

2020  

Undantag från föreskrifter om 

 förarutbildning 

 förarprövning 

 yrkesförarkompetens 

 yrkeskunnande och prov för taxiförarlegitimation 

  1 200 1 500 

Vi föreslår att avgiften höjs från 1 200 kronor till 1 500 kronor vilket är ett 

steg att komma närmare balans mellan intäkter och kostnader. 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

De som påverkas av förändringen är körkortstagare och yrkesförare som 

ansöker om undantag. Transportstyrelsen bedömer att endast ett fåtal 

körkortstagare kommer att drabbas negativt av denna höjning, eftersom 

majoriteten väljer att göra om teoriprovet hos Trafikverket, vilket för 

närvarande kostar 325 kronor. För yrkesförarkollektivet bedöms 

förändringen ha en marginell påverkan, då Transportstyrelsen endast 

handlägger ett fåtal ärenden per år. 

9.2.3 Yrkestrafik – förändrade avgifter för färdskrivare 

Beskrivning av området 

De företag som vill tillverka färdskrivare eller färdskrivarkort behöver få ett 

typgodkännande. Tillverkarna kan vända sig till vilket land de vill inom den 

europeiska gemenskapen för att ansöka om ett sådant.  

För att kunna tillverka färdskrivare behöver tillverkarna dessutom få tillgång 

till certifikat, symmetriska nycklar eller krypterad rörelsedata. För att få det 

behöver tillverkarna genomgå en godkänd revision och betala en avgift. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Vi föreslår följande avgiftsförändringar: 
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Produkt/tjänst Avgift  

2019   

Förslag  

2020  

Typgodkännande av färdskrivare och ändring i 

typgodkännande av färdskrivare, inledande kontroll av 

tillverkare och utfärdande av funktionsintyg 

6 000 Löpande 

timtaxa 1 400 

Externa kostnader (i form av externt anlitade experter) 

vid handläggning av typgodkännande 

 Faktiskt 

uppkommen 

kostnad 

Tillgång till kryptografiska nycklar, certifikat m.m. för 

tillverkning av digitala eller smarta färdskrivare eller 

färdskrivarkort 

650 000 400 000 

Efter vår årliga översyn av avgifterna visar beräkningar för 2020 att 

avgifterna för att utfärda typgodkännande kommer att generera ett framtida 

underskott. Det beror på att den tid som vi lägger ner för att utfärda 

typgodkännande har ökat markant de senaste åren och att nuvarande avgifter 

inte täcker våra kostnader. Tidsåtgången för att handlägga ett ärende 

varierar kraftigt beroende på att färdskrivarkomponenterna, och 

färdskrivarkorten är olika i komplexitet. Dessutom är skillnaden stor för 

tiden det tar att handlägga ett ändringsärende gentemot ett 

ansökningsärende.  

För att avgiften ska täcka kostnaden som vi har, och för att avgiften ska vara 

proportionerlig och rättvis för dess kollektiv, föreslår vi därmed en 

avgiftskonstruktion om löpande avgift på 1 400 kronor per timme i stället 

för en fast avgift. När det gäller kostnader vi har därutöver (i form av externt 

anlitade experter) i samband med typgodkännande, ändring av 

typgodkännande, utfärdande av funktionsintyg och inledande kontroll 

föreslår vi att sökanden debiteras med faktisk uppkommen kostnad. På det 

sättet kan vi säkerställa att full kostnadstäckning uppnås och sökanden får 

betala rätt avgift.  

Transportstyrelsens verksamhet för att tillhandahålla kryptografiska nycklar, 

certifikat och krypterad rörelsesensordata beräknas gå med överskott i 

framtiden. Vi föreslår därför en sänkning av årsavgiften. 

Vilka konsekvenser får förändringen?  

I nuläget har tre färdskrivar- eller korttillverkare typgodkännande hos 

Transportstyrelsen. Vi förser två av dessa med kryptografiska nycklar, 

certifikat eller krypterad rörelsesensordata. Tillverkarna är av varierande 

storlek. 
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Ändringen från en fast avgift om 6 000 kronor till rörlig timtaxa om 

1 400 kronor per timme innebär att tillverkarna i de fall som de vill 

typgodkänna nya produkter eller ändra i befintliga produkter sammantaget 

får ökade kostnader. Vårt förslag kan innebära kännbara kostnader för de 

minsta företagen som har begränsad ekonomi.  

Ett alternativ till att införa en löpande timtaxa är att behålla nuvarande 

avgiftskonstruktion och i stället kraftigt höja avgiften. Vi bedömer detta som 

ett sämre alternativ, eftersom komplexa ärenden riskerar att subventionera 

enkla ärenden och därigenom uppfylls inte principen om motprestation. 

Vårt förslag om att sänka certifikatavgiften kryptografiska nycklar från 

650 000 kronor till 400 000 kronor bedöms endast få positiva konsekvenser 

för de tillverkare som använder tjänsten. 

9.3 Registerhållning m.m. 

9.3.1 Sänkning av skyltavgifter 

Beskrivning av området  

I Sverige får ett fordon endast brukas om det är försett med registrerings-

skyltar. Transportstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla registreringsskyltar 

när ett fordon registreras.  

Idag tas två olika skyltavgifter ut (90 kronor och 130 kronor11). Vi har ett 

avtal med en extern leverantör som tillverkar skyltar. Ny upphandling av 

registreringsskyltar pågår. 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Efter en genomgång av våra avgifter ser vi att dessa är högre än våra 

kostnader. Vi föreslår därför följande sänkningar: 

Produkt/tjänst Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Skyltavgift 90 80 

Ersättningsskylt och provisorisk skylt 90 80 

Saluvagnsskylt 90 80 

Ersättningsskylt för personlig fordonsskylt 90 80 

Vi föreslår att skyltavgiften sänks från 90 kronor till 80 kronor. Därmed 

anpassar vi avgiften till det nuvarande skyltavtalet. Ytterligare justering av 

skyltavgiften kommer att behöva göras när pågående upphandling är klar. 

                                                 
11 Skyltar för beskickningsfordon, så kallade diplomatskyltar 
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Vilka konsekvenser får förändringen?  

Fordonsägare kommer att få betala en lägre skyltavgift, vilket enbart 

bedöms innebära positiva konsekvenser för kollektivet. 

9.4 Övriga avgifter inom vägtrafik 

9.4.1 Förändrade avgifter för vissa behörighetshandlingar 

Beskrivning av området 

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil ställer 

höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning 

som ställer krav på yrkeskompetensbevis för förare som utför 

sådana transporter.12 Transportstyrelsen utfärdar yrkeskompetensbevis och 

dessa gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande 

fortbildning vart femte år för att förnya beviset. 

Varje förare ska ha med sitt yrkeskompetensbevis vid körning och kunna 

visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med, kan föraren 

dömas till böter.  

Avgiften för utfärdande och förnyelse av körkort och förarbevis tas ut i 

samband med tillverkning av ett körkort eller förarbevis. Exempel på 

tillverkningsorsaker: 

 5- eller 10-årsutbyte 

 alla typer av prov 

 förlustanmälan 

 namn och personnummerbyte 

 utbyte från utländskt till svenskt körkort 

 efter återkallelse, t ex fortkörning och av medicinska skäl 

Transportstyrelsens förslag till förändring 

Efter en översyn av avgiften ser vi att nuvarande avgifter inte motsvarar 

våra kostnader. Vi föreslår därför följande förändringar: 

Produkt/tjänst  Avgift 

2019 

Förslag 

2020 

Utfärdande av yrkeskompetensbevis 150 0 

Utfärdande och förnyelse av körkort och förarbevis  250 280 

                                                 
12 Lag (2007:1157) om yrkeskompetens respektive Förordning (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens 
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Intäkterna för utfärdande av yrkeskompetensbevis har överstigit våra 

kostnader under några år och därför har det uppstått ett stort ackumulerat 

överskott. För att uppnå balans mellan intäkter och kostnader föreslår vi att 

avgiften utgår under en femårsperiod. 

Nuvarande avgift för körkort och förarbevis täcker däremot inte våra 

kostnader. Vi föreslår därför en höjning av avgiften för utfärdande och 

förnyelse av körkort från 250 kronor till 280 kronor.  

Vilka konsekvenser medför förändringen  

De som i dag betalar avgift för yrkeskompetensbevis är förare som utför 

persontransporter och godstransporter med buss och lastbil. De kommer inte 

att behöva betala till Transportstyrelsen när de ska förnya sitt 

yrkeskompetensbevis. Detsamma gäller den förare som skaffar beviset för 

första gången. Förslaget bedöms enbart få positiva konsekvenser för 

kollektivet. 

Avgiftshöjningen för körkort och förarbevis påverkar dem som får ett 

körkort eller förarbevis utfärdat eller önskar förnya sitt körkort eller 

förarbevis av olika anledningar. Vi bedömer att höjningen på 30 kronor har 

en minimal påverkan på brukarkollektivet. Ungefär hälften av dem som 

förnyar sitt körkort gör det på grund av att giltighetstiden går ut. Eftersom 

giltigheten för körkort är 5 eller 10 år, blir avgiftshöjningen 6 respektive 

3 kronor per år, vilket inte bedöms påverka personers möjlighet att byta ut 

körkortet. 

 


