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Konsekvensutredning av Transportstyrelsens 
ändringsföreskrifter om betalning av 
sanktions- och överlastavgifter 

Transportstyrelsens förslag: 

Transportstyrelsen föreslår att föreskrifterna utvidgas till att även omfatta 
betalning av nya sanktionsavgifter enligt förordningen (2022:469) om 
utstationering av förare inom vägtransportsektorn, taxitrafikförordningen 
(2012:238) samt yrkestrafikförordningen (2012:237).  

Förslaget innebär att samtliga sanktionsavgifter inom yrkestrafikområdet 
behandlas på ett likartat sätt med möjlighet att, i vissa fall, medges längre tid 
för betalning av avgiften. 

A. Allmänt 
Sanktionsavgifter är en ekonomisk sanktion som kan påföras såväl fysiska 
som juridiska personer vid överträdelser av olika typer av bestämmelser. 
Inom yrkestrafikområdet används i hög grad sanktionsavgifter istället för 
böter. Syftet med att använda sanktionsavgifter är att öka regelefterlevnaden 
och på så sätt uppnå en mer rättvis och effektiv konkurrens inom 
yrkestrafiken. Sanktionsavgifter kan kombineras med krav på 
förskottsbetalning, vilket gör avgifterna till ett effektivt sätt att få även 
utlandsetablerade företag att följa reglerna.  

I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:19) om betalning av 
sanktions- och överlastavgifter finns bestämmelser om betalning av vissa 
sanktionsavgifter på yrkestrafikområdet. Föreskrifterna innehåller 
upplysningar om i vilka författningar som det är reglerat i vilken tid 
betalning ska ske. De innehåller även bestämmelser om att 
Transportstyrelsen under vissa föreskrivna förutsättningar samt om det finns 
särskilda skäl, kan medge en längre betalningstid. 

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? 
Det har tillkommit nya bestämmelser på yrkestrafikområdet som kan 
medföra påförande av sanktionsavgifter. Dessa sanktionsavgifter omfattas i 
dagsläget inte av bestämmelserna i föreskrifterna. Eftersom TSFS 2021:19 
inte omfattar de nya sanktionsavgifterna kan betalningarna inte fullt ut 
hanteras på samma sätt. Det är alltså skillnad på hur vi hanterar betalningen 
av de olika sanktionsavgifterna inom yrkestrafikområdet. Det behöver vara 
tydligt hur betalning ska ske. Den som blivit påförd en sanktionsavgift 
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enligt någon av ovanstående förordningar har heller inte samma möjlighet 
att få förlängd betalningstid prövat, på det sätt som den som blivit påförd 
sanktionsavgift enligt någon av de andra förordningarna som föreskrifterna 
redan omfattar.  

Sedan förordningen (2022:469) om utstationering av förare inom 
vägtransportsektorn trädde ikraft den 15 juni 2022 har det tillkommit 
bestämmelser om sanktionsavgifter. Enligt 45 d § lagen (1999:678) om 
utstationering av arbetstagare ska en arbetstagare visa upp dokumentation 
om utstationering vid vägkontroller. Om ett transportföretag har överträtt 
bestämmelsen om att på begäran visa upp en utstationeringsdeklaration ska 
en sanktionsavgift tas ut enligt 45 f § lagen om utstationering av 
arbetstagare. 

Vidare har vissa bestämmelser i taxitrafikförordningen och 
yrkestrafikförordningen sanktionsväxlats. Det innebär att överträdelser som 
tidigare haft penningböter som påföljd istället kommer att påföras 
sanktionsavgift. Transportstyrelsen kan från den 1 januari 2023 påföra 
sanktionsavgifter mot företag med tillstånd att bedriva taxitrafik samt till 
företag med tillstånd att bedriva yrkesmässig gods- eller persontrafik. De 
överträdelserna som sanktionsväxlats är underlåtenhet att anmäla till 
Transportstyrelsen vid utbyte av prövad person enligt 2 kap. 10 § 
taxitrafikförordningen (2012:238) respektive 2 kap. 5 § 
yrkestrafikförordningen (2012:237).  

2. Vad ska uppnås? 
Syftet med de föreslagna ändringarna är att föreskrifterna ska vara 
utformade så att de kan tillämpas på samtliga sanktionsavgifter som 
förekommer inom yrkestrafikområdet. Lika förutsättningar bör i möjlig mån 
gälla för samtliga sanktionsavgifter. Föreskrifterna ska få ett korrekt 
innehåll som är relevant för dem som berörs av bestämmelserna. Det 
innebär att föreskrifterna också ska ge korrekta upplysningar om var den 
enskilde kan hitta information om vilken betalningstid som gäller för både 
överlast- och sanktionsavgifter.  

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 
Om ingenting görs kommer föreskrifterna framöver inte att inkludera de 
bestämmelser som rör sanktionsavgifter enligt förordningen om 
utstationering av förare inom vägtransportsektorn, taxitrafikförordningen 
samt yrkestrafikförordningen. Det innebär att likartade sanktionsavgifter 
även i framtiden kommer att regleras på olika sätt. Dessutom kommer den 
som påförs sanktionsavgift enligt någon av ovanstående förordningar inte 
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kunna få prövat en längre betalningstid på samma sätt som den som fått 
beslut om sanktionsavgift enligt någon av de förordningar som redan 
omfattas av föreskrifterna.  

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 
Om bestämmelserna om betalning av olika sanktionsavgifter på 
yrkestrafikområdet ska kunna hanteras lika, finns det inget alternativ som 
inte innebär reglering. Antingen görs detta genom att likställa de nya 
sanktionsavgifterna med de som omfattas av föreskrifterna idag, eller 
genom att upphäva föreskrifterna och därmed ta bort regleringen även för 
övriga sanktionsavgifter.  

3.3 Regleringsalternativ 
För att uppnå önskat resultat, en lika reglering av betalningen även för de 
tillkommande sanktionsavgifterna, finns det inga egentliga 
regleringsalternativ. Detta kan endast göras genom att låta föreskrifterna 
även omfatta de nya sanktionsavgifterna.  

Sanktionsavgifter enligt förordningen (2022:469) om utstationering av 
förare inom vägtransportsektorn, taxitrafikförordningen (2012:238) och 
yrkestrafikförordningen (2012:237) behöver således räknas upp i TSFS 
2021:19, så att betalning av dessa avgifter regleras på samma sätt som 
övriga sanktionsavgifter. 

4. Vilka är berörda? 
Företag som är verksamma inom yrkestrafikområdet berörs. Det gäller 
tillståndshavare inom busstrafik, godstrafik och taxitrafik. Det gäller även 
företag som inte bedriver yrkesmässig trafik men som utför vägtransporter i 
förvärvsverksamhet. Både svenska och utländska godstransportföretag 
berörs av förslaget, eftersom de kan påföras sanktionsavgifter. Det finns 
idag 27 977 svenskregistrerade1 företag som har tillstånd att bedriva 
yrkesmässig gods-, person-, samt taxitrafik på väg.  

Vad gäller utländska godstransportföretag så finns det inga exakta siffror på 
hur många som är verksamma inom Sverige, men utländska företag stod för 
2,9 miljoner transporter i Sverige under år 2020.2  

Transportstyrelsens sektioner Taxiföretag, Gods och buss samt Vägkontroll 
är berörda av förslaget eftersom de hanterar ärenden om sanktionsavgifter. 
Deras hantering inkluderar beslut om att påföra avgifter, utskick av fakturor 

                                                 
1 Utdrag ur vägtrafikregistret, 2022-11-29 
2 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/utlandska-lastbilar/utlandska-
lastbilstransporter-i-sverige-2020.pdf 
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till berörda parter och bevakning av att betalningar kommer in. I 
förekommande fall skickar de även ärenden vidare till Kronofogden för 
indrivning av avgiften.  

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 
( x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

De nya sanktionsavgifter som tillkommit regleras i andra författningar. 
Effekterna av sanktionsavgifterna i sig för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt berörs därför inte i denna utredning. 
Föreskriftsändringarna medför inga tillkommande krav för företag.  

Genom att låta TSFS 2021:19 omfatta även sanktionsavgifter enligt 
förordningen (2022:469) om utstationering av förare inom 
vägtransportsektorn, taxitrafikförordningen (2012:238) och 
yrkestrafikförordningen (2012:237) tillkommer möjligheten att pröva om 
förutsättningar finns för att medge en längre betaltid för dessa. Denna 
möjlighet är endast till företagens fördel.   

5.2 Medborgare 
Medborgare berörs inte av regleringen. Det är endast medborgare som också 
är företagare som berörs på det sätt som beskrivs under avsnitt 5.1.   

5.3 Staten, regioner eller kommuner 
Transportstyrelsen berörs eftersom vi handlägger ärenden om 
sanktionsavgifter. I sanktionsärenden behöver handläggarna beakta 
föreskrifterna i ärenden som gäller de nya sanktionsavgifterna.  

Polismyndigheten och Tullverket kommer utifrån deras ansvar att utföra 
kontroller av utstationering att få information om aktuella 
föreskriftsändringar så att de vid behov kan ge rätt hänvisningar. Deras 
hantering påverkas dock inte av förslaget.  

5.4 Miljö 
De föreslagna ändringarna i föreskrifterna bedöms inte bidra till några 
miljömässiga konsekvenser. 
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5.5 Externa effekter 
Inga externa effekter har kunnat identifieras.  

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Genom att inkludera förordningen (2022:469) om utstationering av förare 
inom vägtransportsektorn, taxitrafikförordningen (2012:238) samt 
yrkestrafikförordningen (2012:237) i föreskrifterna kommer den som påförs 
en sådan sanktionsavgift få samma möjlighet till längre betalningstid som 
den som fått beslut om sanktionsavgift enligt någon av de andra 
förordningarna. En annan effekt av att inkludera även dessa förordningar är 
att samtliga sanktionsavgifter på yrkestrafikområdet kommer att hanteras 
likadant, vilket vi anser är rimligt. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Av 8 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) framgår det att 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av 
taxitrafiklagen (2012:211) och förordningen. 

Av 7 kap. 1 § andra stycket yrkestrafikförordningen (2012:237) framgår det 
att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av 
förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och 
yrkestrafikförordningen. 

Av 26 § förordningen (2022:469) om utstationering av förare inom 
vägtransportsektorn framgår det att Transportstyrelsen får meddela 
föreskrifter om verkställigheten av förordningen när det gäller betalning av 
sanktionsavgifter. 

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Flera av sanktionsavgifterna har sin grund i EU-rättslig reglering, men 
bestämmelserna om hur betalningar ska göras är nationella. Regleringen 
avser därmed ett område som saknar EU-rättslig reglering eller annan 
internationell reglering.  Föreskrifterna behöver inte anmälas enligt 
tjänstedirektivet3 eller direktivet om ett informationsförfarande beträffande 

                                                 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden 
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tekniska föreskrifter4, eftersom vi inte föreslår några regler som gäller 
tjänster på den inre marknaden eller tekniska regler. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Transportstyrelsen bedömer att särskild hänsyn inte behöver tas när det 
gäller tidpunkten för ikraftträdande. Vi föreslår att föreskrifterna träder 
ikraft den 1 september 2023. Några speciella informationsinsatser behövs 
inte.  

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 
Transportstyrelsen bedömer att föreslagen reglering inte påverkar 
funktionsmålet i sak, men att de inte heller motverkar målet. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Förslaget som sådant bedöms inte ha någon betydande påverkan på 
hänsynsmålen säkerhet, miljö och hälsa, eftersom regleringen endast syftar 
till att reglera hur betalningen av sanktionsavgifter inom yrkestrafikområdet 
ska göras.  

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster 
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C. Företag 
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga 
konsekvenser för företag beskrivs därför under punkt 5.1. 

D. Sammanställning av konsekvenser 
Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 
Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Får möjlighet till 
längre 
betalningstid 
även för 
sanktions-
avgifter enligt 
förordning 
2012:238, 
förordning 
2012:237 samt 
förordning 
2022:469 

-   

Medborgare - -   

Staten m.fl.   - -   

Externa effekter  - -   

Totalt     

E. Samråd 
Det finns ingen föreskriven samrådsskyldighet för de föreskriftsändringar 
som är aktuella nu. Annat samråd har heller inte ansetts nödvändigt utifrån 
att de föreslagna ändringarna är av begränsad omfattning. 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 

Sara Lamminen Hedda, utredare, 010-495 52 61 
Sara.LamminenHedda@transportstyrelsen.se 

Björn Arrias, jurist, 010-495 51 35 
Bjorn.Arrias@transportstyrelsen.se  
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