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Transportstyrelsens föreskrifter  
om avgifter inom sjöfartsområdet; 

beslutade den 6 december 2010.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § Kungl. Maj:ts 
kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen, 4 § 
Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom 
Panamakanalen, 1 § kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare 
av större fritidsbåtar, 1 § förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i 
inrikes trafik med utländskt fartyg m.m., 1 kap. 5 § fartygsregister-
förordningen (1975:927), 6 § förordningen (1979:38) om läkarintyg för 
sjöfolk, 16 § containerförordningen (1980:640), 6 kap. 14 § förordningen 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, 15 § mönstrings-
förordningen (1984:831), 5 kap. 4 § sjötrafikförordningen (1986:300), 13 § 
svävarfartsförordningen (1986:305), 1 § förordningen (1991:1881) om 
medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), 32 § förordningen (1994:1162) 
om skeppsmätning, förordningen (1994:1279) med bemyndigande att 
meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009), 6 § 
förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, 
9 § förordningen (1999:215) om lotsavgifter, 4 § förordningen (2001:817) 
om registrering av båtbyggnadsförskott, 4 kap. 38 § och 6 kap. 12 § fartygs-
säkerhetsförordningen (2003:438), 3 § förordningen (2003:439) om lastning 
och lossning av bulkfartyg, 9 § förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd, 
15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 6 § förordningen 
(2006:1213) om hamnskydd och 6 kap. 3 § förordningen (2007:237) om 
behörigheter för sjöpersonal. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transport-
styrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet. 

Definitioner 

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som de som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i 

TSFS 2009:XX 
Utkom från trycket 
den TRYCKDATUM 2009 

SERIE 

Underserie 

TSFS 2010:185 
Utkom från trycket 
den 15 december 2010 

SJÖFART 



 

 

TSFS 2010:185 
1 kap. 

2 

hamnanläggningar1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av 
den 23 april 2009 om hamnstatskontroll2

Med förrättning avses besiktning såväl som inspektion.  

, lagen (2006:1209) om hamn-
skydd, förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal, Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom 
sjöfartsområdet och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2009:123) om lotsning. 

Med M avses nautisk mil (1852 meter). 

Allmänt om avgifter 

Avgift baserad på tidsåtgång 

3 § En avgift som är baserad på tidsåtgång debiteras genom löpande 
timtaxa. Timtaxan är 1 400 kronor och ska betalas för varje påbörjad  
30-minutersperiod. 

Grundavgift 

4 § När en förrättning utförs i Sverige tas en grundavgift ut. Grundavgiften 
ska täcka kostnader och tid för resa i samband med förrättning.  

För förrättning helt utförd på Transportstyrelsens kontor tas ingen 
grundavgift ut. 

Ansökningsavgift 

5 § I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmel-
serna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). 

Ansökningsavgiften tas ut när ansökan lämnas in till Transportstyrelsen. 

Betalning  

6 § Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget 
annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och 
senast den dag som anges på fakturan. 

Betalningspåminnelse 

7 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa 
kostnader om 50 kronor (påminnelseavgift). 

 
 

 
1 EGT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725). 
2 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L001). 
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Undantag 

8 § Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen besluta att en 
avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa 
föreskrifter. 

2 kap. Avgifter för tillsyn och kontroll 

Allmänt 

1 § Arbete som Transportstyrelsen utför med stöd av lag och förordning 
och för vilket myndigheten har rätt att ta ut avgift debiteras enligt 1 kap. 3 §, 
om inget annat anges.  
 
2 § För en inspektion där inga brister upptäcks tar Transportstyrelsen inte 
ut någon avgift. Om en eller flera brister identifieras tar myndigheten ut 
avgift enligt 5 §.  
 
3 § Redaren, den som i redarens ställe använder fartyget, ägaren till 
fartyget eller den som har beställt förrättningen är skyldig att betala avgift 
för förrättning enligt detta kapitel, om inget annat anges. 

Ersättning åt sakkunniga enligt 7 kap. 13 § fartygssäkerhetslagen 
(2003:364) kan efter särskild prövning dras av från förrättningsavgiften. 
Den som är betalningsskyldig ska ställa säkerhet för betalning av avgiften, 
om Transportstyrelsen begär det. 
 
4 § Om förrättningen avbryts innan Transportstyrelsen fattat beslut ska de 
kostnader myndigheten haft i ärendet betalas av den som är betalnings-
skyldig, om inget annat anges. 

Förrättning utförd i Sverige 

5 § För förrättning utförd i Sverige tar Transportstyrelsen ut en grund-
avgift per tillsynsobjekt och förrättningstillfälle enligt tabell 1, utöver avgift 
enligt 1 §.  
 
Tabell 1 
 

Objekt Avgift (kr) 

Fartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer  
i internationell fart 

13 025 

Passagerarfartyg oavsett bruttodräktighet i internationell fart 
och i fart mellan fastlandet och Gotland 

13 025 

Övriga fartyg 9 025 
Rederikontroll 9 025 
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6 § Om en redare ställer flera fartyg till förfogande vid samma förrätt-
ningstillfälle och plats tar Transportstyrelsen ut endast en grundavgift per 
rederi. 

Godkänd säkerhetsorganisation  

7 § För förrättning som avser godkänd säkerhetsorganisation på passage-
rarfartyg i nationell trafik med högst 100 passagerare, där rederiet samtidigt 
kontrolleras, tar Transportstyrelsen ut endast en grundavgift utöver avgift 
enligt 1 §. 

Hamnstatskontroll 

8 § För förrättning i samband med kvarhållande av ett fartyg tar Transport-
styrelsen ut avgift enligt 5 §.  
 
9 § För inspektioner som Transportstyrelsen utför med anledning av 
upphävande av ett tillträdesförbud tar myndigheten ut avgifter som mot-
svarar alla kostnader myndigheten haft i samband med sådana inspektioner. 

Sjöfartsskydd i hamnanläggningar och hamnskydd i hamnar 

10 § För förrättning som avser sjöfartsskydd i hamnanläggningar eller 
hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en grundavgift om 
5 600 kronor, utöver avgift enligt 1 §. 
 
11 § Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala avgift som avser 
sjöfartsskydd.  

Hamnskyddsorgan är skyldiga att betala avgift som avser hamnskydd. 

Tillsyn av säkerheten vid forsränning 

12 § För tillsyn av säkerheten vid forsränning tar Transportstyrelsen ut en 
grundavgift om 4 000 kronor, utöver avgift enligt 1 §.  
 
13 § Forsränningsföretag är skyldiga att betala avgift enligt 12 §. 

Förrättning utförd utanför Sverige 

14 § För förrättning utförd utanför Sverige ska avgift för restid och 
faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa, utöver avgift enligt 
1 §.  

Med restid avses den tid som åtgår från det att den som utför för-
rättningen lämnar kontoret eller annan utgångspunkt där resan påbörjas till 
dess att tjänstemannen anländer till förrättningsplatsen alternativt till platsen 
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för sin dygnsvila. Avgift för restid debiteras med löpande timtaxa enligt 
1 kap. 3 §. 

Med faktiska resekostnader avses kostnader för: 
1. biljetter 
2. transport på plats 
3. boende 
4. traktamenten 
5. övriga kostnader som föranleds av förrättningen. 

 
15 § Lägsta avgift för förrättning enligt 14 § motsvarar grundavgiften 
enligt tabell 1, om motsvarande förrättning skulle ha ägt rum i Sverige. 

Certifikat, intyg och andra handlingar 

16 § Ingen avgift tas ut för certifikat, intyg och andra handlingar som 
Transportstyrelsen utfärdar i samband med en avslutad förrättning.  
 
17 § För utfärdande av handlingar som inte omfattas av 16 § tar Transport-
styrelsen ut avgifter enligt tabell 2. 
 
Tabell 2 
 

Handling Avgift (kr) 

Utfärdande av certifikat, intyg eller dubblett 2 560 

Utskrift av en ny tillsynsbok utan ändring av uppgifter 2 560 

Införande av ny uppgift eller ändring av uppgift i handling 1 280 

Fartygets bemanning 

Säkerhetsbesättning 

18 § För prövning av ansökan om säkerhetsbesättning eller bindande 
förhandsbesked om säkerhetsbesättning tar Transportstyrelsen ut en avgift 
om 4 500 kronor. För införande av ny uppgift eller ändring av uppgift i en 
handling, som inte föranleder en ny prövning av säkerhetsbesättning, tas en 
avgift om 1 280 kronor ut. För utfärdande av dubblett av beslut om säker-
hetsbesättning tas en avgift om 900 kronor ut. 

Undantag från bemanningsföreskrifter 

19 § För prövning av ansökan om undantag från gällande bemannings-
föreskrifter tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 2 500 kronor. 
För utfärdande av dubblett av handling tas en avgift om 900 kronor ut. 
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Skeppsmätning 

20 § För skeppsmätning tar Transportstyrelsen ut avgifter enligt tabell 3 
och 4. 

En ommätning där fartygets skrov har ändrats, så att en ny volymberäk-
ning av underdäcksutrymmet måste göras, betraktas ur avgiftssynpunkt som 
en nymätning. En ommätning där ett fullständigt mätningsunderlag inte har 
tillhandahållits betraktas ur avgiftssynpunkt som en nymätning. 

 
Tabell 3 
 

Mätningstyp  

Grund-
avgift 
(kr) 

 Tillkommande 
avgift per fulla  
10 enheter av  
beräknad brutto-
dräktighet (kr) 

 Max-
avgift 
(kr) 

Nymätning       

Mätning av fartyg som har köl-
sträckts (eller uppnått motsvaran-
de byggnadsstadium) före den 
18 juli 1982 och därefter inte 
förändrats så att dess bruttodräk-
tighet väsentligt påverkats  

4 750  40  77 000 

Annan nymätning än ovan där 
godtagbar linjeritning, spantruta, 
godtagbart digitalt underlag eller 
motsvarande finns  

7 150  70  141 000 

Övriga nymätningar  9 950  80  165 000 
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Mätningstyp  

Grund-
avgift 
(kr) 

 Tillkommande 
avgift per fulla  
10 enheter av  
beräknad brutto-
dräktighet (kr) 

 Max-
avgift 
(kr) 

Ommätning       

Ändring som bara påverkar 
nettodräktigheten  

3 550   20  24 500 

Fartyg som har köpts in från 
utlandet och för vilket fullständigt 
mätningsunderlag har tillhanda-
hållits eller annan ommätning 
som medför förändring av brutto-
dräktigheten med högst 10 
procent  

4 650  20  42 000 

Övriga ommätningar  5 350  40  77 500 

Suezkanalmätbrev       

Nymätning  9 650  50  194 000 

Ommätning  6 450  25  93 000 

Panamakanalbrev       

Ny- eller ommätning  3 400  15  48 000 
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Tabell 4  
 

Förrättning   Avgift (kr) 

Anteckning om dräktigheten av segregerade vattenbarlast-
tankar i enlighet med IMO-resolution A.747(18)3

 

 eller mot-
svarande (avgiften tas dock inte ut om anteckningen görs i 
samband med en ny- eller ommätning av fartyget)  

3 600 

Utfärdande av ett nytt mätbrev utan ändring av dräktighets-
uppgifterna  

1 280 

Mätning av ett fiskefartyg enligt rådets förordning (EEG) 
nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av ett 
fiskefartygs egenskaper4, ändrat genom rådets förordning 
(EG) nr 3259/945   

3 600 

Åtgärder mot förorening från fartyg 

21 § För tillsyn och prövning av ärenden enligt lagen (1980:424) om 
åtgärder mot förorening från fartyg och enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut avgift för utfört arbete 
enligt 1 kap. 3 §. 

Transport av farligt gods 

22 § För tillsyn och prövning av ärenden som avser sjötransporter enligt 
lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut avgift för utfört arbete 
enligt 1 kap. 3 §. 

Övrig tillsyn och kontroll 

23 § För övrig tillsyn och kontroll som utförs med stöd av lag och 
förordning och för vilka myndigheten har rätt att ta ut avgifter tar 
Transportstyrelsen ut avgift för utfört arbete enligt 1 kap. 3 §. 

 
3 IMO-resolution A.747(18), Application of tonnage measurement of segregated 
ballast tanks in oil tankers.  
4 EGT L 274, 25.9.1986, s. 1 (Celex 386R2930). 
5 EGT L 339, 29.12.1994, s. 11 (Celex 394R3259). 
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3 kap. Avgifter för tillståndsprövningar och andra prövningar  

Allmänt 

1 § Transportstyrelsen tar ut avgifter enligt detta kapitel för prövning av 
ansökan om behörigheter, tillstånd och andra prövningar som myndigheten 
utför med stöd av lag och förordning och för vilka myndigheten har rätt att 
ta ut avgifter. 

Ansökan om behörighet, specialbehörighet och certifikat 

Behörighetsbevis och certifikat 

2 § För prövning av ansökan om behörighet, specialbehörighet och 
certifikat tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgifter enligt tabell 5.  

Ingen avgift tas ut för behörighetsbevis, certifikat eller annan nödvändig 
handling som myndigheten utfärdar i samband med att ansökan beviljas.  
 
Tabell 5 
 

Behörighetsbevis Avgift (kr) 

Ny behörighet eller specialbehörighet  1 100 
Förnyelse av behörighet eller specialbehörighet  900 
  
Certifikat  
Certifikat för viss tjänstgöring  1 100 
Förnyelse av certifikat  900 
  
Övrigt  
Utfärdande av nytt behörighetsbevis eller certifikat utan ändring 
av uppgifter* 

900 

  
* Har sökanden ändrat namn så ingår namnbyte i denna kategori. 
 
3 § För prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet tar 
Transportstyrelsen ut en avgift om 1 200 kronor. 
 
4 § För utfärdande av plastkort med sammanställning av behörigheter för 
inre fart tar Transportstyrelsen ut en avgift om 220 kronor. 
 
5 § Får en sökande avslag på sin ansökan tas ingen ansökningsavgift ut vid 
ny prövning, om sökanden lämnar in ansökan inom 12 månader efter att 
Transportstyrelsens fattat avslagsbeslutet. Befrielse från avgift gäller vid ett 
tillfälle. 
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Preliminär bedömning av sjötid 

6 § För prövning av ansökan om preliminär bedömning av sjötid för 
uppfyllande av krav för behörighet, specialbehörighet eller certifikat tar 
Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 600 kronor. 

Om sökanden inom 12 månader efter den preliminära bedömningen 
lämnar in ansökan om behörighet, specialbehörighet eller certifikat, 
reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. 
Nedsättning av avgift gäller vid ett tillfälle. 

Särskilt beslut om kompletterande utbildning 

7 § För prövning av ansökan om beslut om komplettering av utbildning 
för förnyelse av behörighet enligt 2 kap. 16 § Transportstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter 
för sjöpersonal tar myndigheten ut en ansökningsavgift om 600 kronor. 

Om sökanden inom 12 månader efter den preliminära bedömningen 
lämnar in ansökan om behörighet, specialbehörighet eller certifikat, 
reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. 
Nedsättning av avgift gäller vid ett tillfälle. 

Dispens 

8 § För prövning av ansökan om undantag från föreskrivna krav (dispens) 
ifråga om att inneha en viss befattning eller fullgöra viss funktion för vilken 
specialbehörighet fordras tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 
2 500 kronor. 

Sjöfartsbok 

9 § För utfärdande av sjöfartsbok tar Transportstyrelsen ut en ansöknings-
avgift om 600 kronor.  

Godkännande av utbildningsanordnare 

10 § För prövning av kvalitetsnormsystem tar Transportstyrelsen ut en 
årsavgift om 6 000 kronor. En årsavgift om 4 000 kronor tas ut per godkänd 
kurs. 

Forsränning 

11 § För godkännande av kursverksamhet inom forsränning tar Transport-
styrelsen ut en avgift om 1 280 kronor. För prövning av ansökan om licens 
för forsrännare eller guide tas en avgift om 640 kronor ut. 
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Kustfartstillstånd 

12 § För prövning av ansökan om kustfartstillstånd (cabotage) tar 
Transportstyrelsen ut en avgift om 3 000 kronor. 

Sjösäkerhetsanordningar 

13 § För prövning av tillstånd och för ärendehandläggning som avser 
sjösäkerhetsanordningar tar Transportstyrelsen ut avgift för utfört arbete 
enligt 1 kap. 3 §. 

Övriga tillstånd, beslut och dispenser 

14 § För prövning av övriga tillstånd, beslut och dispenser som 
Transportstyrelsen beslutar med stöd av lag och förordning och för vilka 
myndigheten har rätt att ta ut avgifter tar Transportstyrelsen ut avgift för 
utfört arbete enligt 1 kap. 3 §. 

4 kap. Lotsdispenser 

1 § För prövning av lotsdispenser enligt Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2009:123) om lotsning tar Transportstyrelsen ut 
avgifter enligt detta kapitel. 
 
2 § Transportstyrelsen tar ut avgift för ledanknuten lotsdispens, generell 
lotsdispens och tillfällig lotsdispens enligt tabell 6. 
 
Tabell 6 
 

Ledanknuten lotsdispens Avgift (kr) 
 Fartyg  

0–110 m 
längd 

Fartyg  
längre än 
110 m 

Lotsledens längd (M)   
0–10 13 550 20 325 
11–30 21 300 31 950 
31 och uppåt 29 000 43 500 
   
Extra praktiskt prov 4 850 7 275 
Extra teoretiskt prov 6 700 6 700 
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Generell lotsdispens Avgift (kr) 
Generell lotsdispens 13 300 

Ändring, komplettering och förnyelse  
Ändring eller komplettering av ledanknuten eller generell 
lotsdispens 

1 050 

Förnyelse av ledanknuten eller generell lotsdispens 6 650 
Tillfällig lotsdispens  
Tillfällig lotsdispens 2 300 
 
3 § I avgiften för ledanknuten lotsdispens ingår ett teoretiskt prov och ett 
praktiskt prov i farledens vardera riktning. 

 
4 § Om Transportstyrelsen bedömer att den sökande behöver genomgå 
delar av prövningen för ny lotsdispens för att ändra, komplettera eller förnya 
en befintlig lotsdispens tar myndigheten ut avgift enligt tabell 6 för de extra 
kostnader som uppstår därmed. 
 
5 § Avbryts ansökningsförfarandet för ny ledanknuten lotsdispens eller ny 
generell lotsdispens tar Transportstyrelsen ut en avgift om 5 000 kronor. 
Myndigheten tar även ut avgift enligt tabell 6 för teoretiskt och praktiskt 
prov som har genomförts innan förfarandet har avbrutits. 

 
6 § För utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och 
praktiska prov enligt 9 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2009:123) om lotsning tar Transportstyrelsen ut en 
avgift om 6 650 kronor. 

5 kap. Avgifter för registerhållning m.m. 

Allmänt 

1 § Transportstyrelsen tar ut avgifter enligt detta kapitel för registrering i 
och användning av fartygsregistret samt expeditionsavgifter för bevis om 
registrerings- eller inskrivningsåtgärd. 

Registreringsåtgärder 

2 § För registreringsåtgärder och för utfärdande av bevis om registrerings-
åtgärd tar Transportstyrelsen ut avgifter enligt tabell 7. 
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Tabell 7 
Registreringsåtgärd Avgift (kr) 
Registrering av skepp eller skeppsbygge 6 100 
Avregistrering av skepp som upphört att vara svenskt 3 100 
Registrering av båt 4 100 
Avregistrering av båt  2 100 
Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel 
däri (fullbordat fång) 

2 600 

Inskrivning av förvärv av båt 2 600 
Inskrivning av förbehåll om skeppsnamn 2 600 
Avförande av förbehåll om skeppsnamn 2 100 
Inteckning  3 100 
Dödning av inteckning 4 100 
Utbyte av pantbrev 3 100 
Nedsättning av inteckning i skepp eller skeppsbygge 2 100 
Anteckning om innehav och avförande av anteckning om 
innehav av pantbrev 

1 600 

Åtgärd i annat fall i registerärende 2 100 
Partrederiärende 6 100 

Bevis om registreringsåtgärd  

Nationalitetscertifikat, tillfällig nationalitetshandling eller 
nationalitetsbevis i original eller dubblett 

 
2 600 

Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns 
upptaget i fartygsregistret 

 
2 600 

Registerutdrag 1 600 

Registerhållningsavgift 

3 § För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transport-
styrelsen ut en registerhållningsavgift om 300 kronor per år. Avgiften ska 
betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret. 

Direktåtkomst till fartygsregistrets databas 

4 § För direktåtkomst till fartygsregistrets databas tar Transportstyrelsen ut 
en månadsavgift om 120 kronor. En avgift om 5 kronor tas ut för varje 
transaktion. 



 

 

TSFS 2010:185 
5 kap. 

14 

Båtbyggnadsförskott 

5 § För registrering av avtal om båtbyggnadsförskott enligt lagen 
(1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott tar Transportstyrelsen ut 
en avgift om 3 100 kronor. 

Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda 

6 § Avgift tas inte ut i annat båtregistreringsärende än sådant som anges i 
dessa föreskrifter. 

 
7 § Avgift tas inte ut för avregistrering av båt som förolyckats, huggits 
upp eller annars förstörts eller övergetts till sjöss eller försvunnit och sedan 
inte hörts av under tre månader. 
 
8 § Avgift tas inte ut för uppskov i ärende, rättelse av oriktig införing i 
registret, ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning samt avregistrering av 
skepp av annan anledning än att skeppet upphört att vara svenskt. Avgift tas 
inte heller ut för ny nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att 
införing i fartygsregistrets skepps- eller båtdel har ändrats. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts 

före ikraftträdandet. 
3. Genom författningen upphävs  
– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:125) om avgifter för 

tillsyn, 
– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:127) om avgifter för 

utfärdande av behörighetsbevis samt vissa certifikat och dispenser, och 
– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:129) om avgifter för 

lotsdispens. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 

 
STAFFAN WIDLERT 
 Jon Priebe 
 (Sjöfartsavdelningen) 
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