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TSFS 2022:67 
Utkom från trycket 
den 23 juni 2022 

VÄGTRAFIK 

      

Transportstyrelsens författningssamling  
 

Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2014:10) om elektroniska vägtullssystem; 

beslutade den 10 juni 2022. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 28 § förordningen (2022:782) 
om elektroniska vägtullssystem i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 
2014:10) om elektroniska vägtullssystem 

dels att 5 och 7 kap. ska upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 1 § ska ha följande 

lydelse. 

1 kap. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om 5 och 23 §§ 
lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 

2 kap. 

1 § Elektroniska vägtullssystem i Sverige ska uppfylla de tekniska krav som 
finns i kapitel IV till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 
av den 19 mars 2019 om driftskompabilitet mellan elektroniska vägtullsystem 
och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåten-
het att betala vägavgifter i unionen. 

4 kap. 

2 § Den fordonsutrustning som betalningsförmedlaren förser användarna 
med ska uppfylla de tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 om driftskompabilitet mellan elektro-
niska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informations-
utbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 om 
driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av 
gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i 
unionen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/362. 
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6 kap. 

1 § Detta kapitel innehåller närmare bestämmelser om särredovisning enligt 
22 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022. 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Jonny Geidne 
 (Fordonsinformation) 
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