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Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2010:186) om avgifter inom vägtrafik-
området; 

beslutade den 6 september 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 11 kap. 7 § yrkestrafik-

förordningen (1998:779), 12 § förordningen (1998:978) om trafikskolor, 

8 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980), 9 § förordningen (1998:1709) 

om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, 13 § 

förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar 

och terränghjulingar, 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) samt 16 § 

avgasreningsförordningen (2011:345) i fråga om styrelsens föreskrifter 

(TSFS 2010:186) om avgifter inom vägtrafikområdet 

dels att 3 kap. 8 § ska upphöra att gälla, 

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 och 6 §§, 3 kap. 2–4, 7 och 9 §§ ska ha 

följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 a § och 

3 kap. 4 a §, av följande lydelse. 

1 kap. 

4 § Årsavgifter för kontroll och tillsyn enligt 2 kap. tas ut av enskild, 

bolag eller annan organisation enligt vad som sägs i dessa föreskrifter i 

förskott för varje år eller del av år om tillsyn eller kontroll endast ska ske för 

en del av året. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena 

vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under året kan föranleda 

omprövning av debiteringen. I sådant fall beräknas avgiften för hela 

månader. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre 

än 3 000 kronor sker ingen fakturering eller återbetalning. Återbetalning 

sker på begäran från den som är eller har varit skyldig att betala årsavgift. 

Avgifter som tas ut för fordon debiteras genom automatiserad behandling 

med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret. 
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2 kap. 

2 § Tillsyn av tillverkare av fordon, fordonskomponenter och motorer till 

mobila maskiner enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och 

avgaser från mobila maskiner, fordonslagen (2002:574) och 

avgasreningslagen (2011:318).  

Vid utrikes förrättning debiteras utöver vad som sägs i första stycket 

avgift för restid med löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §, dock maximalt åtta 

timmar per person och väg, samt avgift för faktiska resekostnader. Med 

faktiska resekostnader avses kostnader för biljett, kostnader för transport på 

plats, boendekostnader, traktamenten och övriga kostnader som föranleds av 

tillsynen. 

 

3 §1 Avgift för kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasrenings-

förordningen (2011:345) tas ut av fordonets tillverkare med 75 kronor för 

varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss. 

 

6 §2 Tillsyn av den som anordnar kunskapsprov för förarbevis enligt lagen 

(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terräng-

hjulingar debiteras genom en årlig avgift. Avgiften är uppdelad i en 

grundavgift baserad på antalet personer som får förrätta kunskapsprov och 

en avgift för respektive typ av kunskapsprov. 

 

6 a § Endast en grundavgift ska tas ut om den som är skyldig att betala 

avgift enligt 6 § även bedriver sådan verksamhet för vilken avgift ska 

betalas enligt 5 §. Avgiften ska då baseras på det sammanlagda antalet 

personer som utbildar och får förrätta kunskapsprov. 

3 kap.  

2 § För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan. 

 

 Produkt/tjänst Avgift 

 Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare 2 000 kr 

 Undantag från tekniska krav på fordon i föreskrifter meddelade 

med stöd av fordonsförordningen 

1 200 kr 

 Undantag från krav på fordon i fordonsförordning 1 200 kr 

 Undantag från avgaskrav (förordning om avgasrening) 1 200 kr 

 Undantag från klassificering 1 200 kr 

 
1 Senaste lydelse TSFS 2011:43. 

2 Ändringen innebär att andra stycket upphör att gälla. 
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 Undantag från tekniska krav på fordon och mobila maskiner i 

andra författningar än föreskrifter meddelade med stöd av 

fordonsförordningen  

1 200 kr 

 Undantag från krav att tillhandahålla förnybara drivmedel 600 kr 

 Utländskt enskilt godkännande 1 200 kr 

 Undantag för fordon för tävlingsverksamhet 1 200 kr 

 

3 § För typgodkännande och ändring av typgodkännande för fordon samt 

inledande kontroll av tillverkare debiteras avgift genom löpande timtaxa 

enligt 1 kap. 3 §. Ändring av uppgifterna i det tekniska underlaget som inte 

medför en ändring eller utvidgning av typgodkännandet debiteras 1 400 

kronor.  

    Vid inledande kontroll av tillverkare som sker utrikes debiteras utöver 

vad som sägs i första stycket avgift för restid med löpande timtaxa enligt 

1 kap. 3 §, dock maximalt åtta timmar per person och väg, samt avgift för 

faktiska resekostnader. Med faktiska resekostnader avses kostnader för 

biljetter, kostnader för transport på plats, boendekostnader, traktamenten och 

övriga kostnader som föranleds till följd av kontrollen. 

 

4 § För typgodkännande och ändring i typgodkännande av system, 

komponent eller separat teknisk enhet debiteras en startavgift för det första 

godkännandet på 3 200 kronor samt 1 600 kronor per ytterligare 

godkännande inom samma ärende. Ändring av uppgifterna i det tekniska 

underlaget som inte medför en ändring eller utvidgning av typgodkännandet 

debiteras 1 400 kronor. 

 

4 a § För godkännande av alkolås debiteras en avgift på 14 400 kronor. 

Om den som fått ett alkolås godkänt ansöker om ytterligare godkännande av 

alkolås debiteras detta med 3 200 kronor. 

 

7 § För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan. 

 

 Produkt/tjänst Avgift 

 Körkortstillstånd efter återkallelse 1 670 kr 

 Körkortstillstånd i annat fall 220 kr 

 Utbyte eller förnyelse av utländskt körkort 600 kr 

 Förlängd giltighet av behörighet C, CE, D eller DE 315 kr 

 Förhandsbesked körkortstillstånd 300 kr 

 Godkännande som handledare 170 kr 

 Undantag i samband med alkolås 600 kr 

 Undantag enligt körkortsförordningen (1998:980) avseende 

traktorkort för personer under 16 år 

300 kr 

 Undantag från 8 kap. 9 och 10 §§ körkortsförordningen 600 kr 
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 Undantag från medicinska krav i körkortsförordningen och i 

föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen 

600 kr 

 Övriga undantag enligt körkortsförordningen och föreskrifter som 

meddelats med stöd av den förordningen  

600 kr 

 

9 § För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan. 

 

 Produkt/tjänst Avgift 

 Tillstånd för yrkesmässig trafik 3 200 kr 

 Tillstånd till linjetrafik som berör flera län, och inom EES 2 000 kr 

 Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES 5 000 kr 

 Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning 3 200 kr 

 Gemenskapstillstånd (person-, godstransporter och andra tillstånd 

enligt förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter 

inom EU/EES) 

600 kr 

 Förartillstånd för förare från tredje land  1 200 kr 

 Transporttillstånd för godstrafik utanför EU/EES 600 kr 

 Internationellt godstrafiktillstånd/flyttgodstillstånd CEMT 2 000 kr 

 Taxiförarlegitimation 1 200 kr 

 Undantag från skyldighet att ha taxameter 1 200 kr 

 Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) 600 kr 

 Undantag från medicinska krav för innehav av taxiförar-

legitimation som meddelats med stöd av yrkestrafikförordningen 

(1998:779) 

600 kr 

 Undantag enligt förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa 

vägtransporter inom landet 

600 kr 

 Utfärdande av färddeklaration som kontrolldokument (way-bill 

och interbus) 

600 kr 

 Typgodkännande av färdskrivare 3 200 kr 

 Tillstånd för biluthyrning 1 200 kr 

 Förhandsbesked för taxiförarlegitimation 300 kr 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2011 vad avser 2 kap.    

3 § och i övrigt den 1 januari 2012. 

2. Äldre föreskrifter beträffande alkolåsverksamheten gäller fortfarande i 

fråga om avgifter som är hänförliga till tiden före den 31 december 2011. I 

övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om avgifter som har 

påförts före ikraftträdandet.  
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På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Sofie Alroth 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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