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Föreskrifter
Utkom från trycket
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2014:56) om avgifter inom vägtrafikområdet; den 18 september 2015
Omtryck

beslutade den 31 augusti 2015.

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1998:978)
om trafikskolor, 8 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980), 6 kap. 17 och
18 §§ och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 8 kap.
4 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, 13 § förordningen
(2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar samt 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) i fråga
om styrelsens föreskrifter (TSFS 2014:56) om avgifter inom vägtrafikområdet
dels att 2 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 1 kap. 7 § ska betecknas 1 kap. 8 §,
dels att 3 kap. 2 och 9 §§ samt 4 kap. 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 7 § ska sättas närmast före 1 kap. 8 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, och närmast före
1 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.

1 kap. Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafik- och vägtrafikregisterområdet. Särskilda bestämmelser om betalning m.m. av vissa avgifter enligt 4 kap. finns
dock i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.
Definitioner
2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
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Allmänt om avgifter
Avgift baserad på tidsåtgång
3 § En avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande
timtaxa. Timtaxan är 1 400 kronor och ska betalas för varje påbörjad 30minutersperiod. När förrättningen utförs i Sverige ingår restid och faktiska
resekostnader.
Årsavgift
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 kalenderår eller del av kalenderår om tillsyn eller kontroll
endast ska ske för en del av året. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår
från förhållandena vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under
kalenderåret 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 1 000 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. (TSFS 2015:31)
Betalning
5 § Om inget annat anges, ska avgiften betalas efter debitering av
Transportstyrelsen till konto som myndigheten anvisar och senast den dag
som anges på fakturan.
Betalningspåminnelse
6 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa
kostnader om 50 kronor (påminnelseavgift).
Dröjsmålsränta
7 § Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut med gällande
referensränta plus åtta procentenheter. Om det belopp som är förfallet till
betalning understiger 4 000 kronor tas ingen dröjsmålsränta ut. (TSFS
2015:43)
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.
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2 kap. Avgifter för tillsyn och kontroll
Allmänt
1 § Om det vid ordinarie tillsynstillfälle har identifierats brister som
föranleder ytterligare tillsynsinsatser tas en rörlig avgift ut utöver årsavgiften i de fall årsavgift ska tas ut. Detsamma gäller om det av annan
anledning som beror på den tillsynen avser behövs ytterligare tillsynsinsatser. Denna avgift debiteras genom löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §.
Fordon och mobila maskiner
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), samt tillsyn av leverantörer av alkolås enligt körkortslagen (1998:488) debiteras genom löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §.
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 § Avgift för kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasreningsförordningen
(2011:345) tas ut av fordonets tillverkare med 55 kronor för varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss.
4§

Har upphävts genom (TSFS 2015:43).

Förarutbildning och anordnare av kunskapsprov för förarbevis
5 § Tillsyn av den som bedriver förarutbildning enligt körkortslagen
(1998:488), lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder,
snöskotrar och terränghjulingar och tillsyn av den som anordnar kunskapsprov för förarbevis enligt lagen om utbildning till förare av mopeder,
snöskotrar och terränghjulingar debiteras genom en årlig avgift.
Avgiften är uppdelad i en grundavgift per typ av tillstånd respektive typ
av kunskapsprov, samt en tilläggsavgift baserad på antalet personer som
utbildar respektive som får förrätta kunskapsprov.
När förändringar sker som föranleder omprövning av tilläggsavgiften ska
denna beräknas på samtliga personer som varit verksamma under någon del
av kalenderåret.
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Grundavgift
Avgift för typ av behörigheter eller tillstånd

Årlig avgift (kr)

Trafikskolor, Behörighet A1, A2, A

2 300

Trafikskolor, Behörighet B, BE

2 300

Trafikskolor, Behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, 2 300
D1E, DE
Moped klass I, Behörighet AM

2 300

Riskutbildning, Behörighet A del 1

2 300

Riskutbildning, Behörighet A del 2

2 300

Riskutbildning, Behörighet B del 1

2 300

Riskutbildning, Behörighet B del 2

2 300

Förarbevis moped klass II

2 300

Förarbevis snöskoter

2 300

Förarbevis terränghjuling

2 300

Introduktionsutbildning

2 300

Yrkesförarkompetens godstransporter

2 300

Yrkesförarkompetens persontransporter

2 300

Avgift för typ av kunskapsprov

Årlig avgift (kr)

Förarbevis moped klass II

2 300

Förarbevis snöskoter

2 300

Förarbevis terränghjuling

2 300

Tilläggsavgift
Avgift för utbildare eller provförrättare

Årlig avgift (kr)

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall 1 800
1–24
Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall 1 400
25–49
Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall 1 000
50–
(TSFS 2015:31)
6 § Endast en tilläggsavgift enligt 5 § ska tas ut om den som är skyldig att
betala avgift för förarutbildning även anordnar kunskapsprov för förarbevis.
Tilläggsavgiften ska då baseras på det sammanlagda antalet personer som
utbildar och får förrätta kunskapsprov.
Förarprövning och yrkesförarkompetens
7 § Organisationer med förordnade förarprövare enligt körkortsförordningen (1998:980) debiteras en årlig grundavgift för tillsyn. Avgiften tas ut
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av varje Trafikverkets förarprovskontor, förband vid Försvarsmakten, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildningsenhet.
Organisationer som bedriver utbildning enligt förordningen om yrkesförarkompetens (2007:1470) debiteras en årlig grundavgift för tillsyn.
Avgiften tas ut av varje gymnasieskola och kommunal vuxenutbildningsenhet.
Avgiften tas dock inte ut av en organisation som är skyldig att betala
avgift enligt första stycket.
Utöver vad som sägs i första stycket ska en tilläggsavgift debiteras för
varje förarprövare vid varje Trafikverkets förarprovskontor, förband vid
Försvarsmakten, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Förarprövning och yrkesförarkompetens

Årlig avgift (kr)

Grundavgift Försvarsmakten

13 000

Grundavgift gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

29 700

Grundavgift Trafikverket

23 100

Tilläggsavgift per förarprövare

7 100

Vägtrafik
8 § För tillsyn enligt lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar debiteras
avgift genom löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. Avgiften tas ut av tunnelhållaren.
9 § För tillsyn enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362) debiteras en årlig
avgift om 200 kronor per kilometer väg som tillhör TEN-T-vägnätet. Om
vägens längd är 50 kilometer eller kortare debiteras istället avgift genom
löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. Avgiften tas ut av den som är väghållare
för vägen eller, om staten är väghållare, den myndighet som enligt 6 §
väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet.
Yrkestrafik
10 § För tillsyn av företag med taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen
(2012:211) och företag med yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen
(2012:210) debiteras en årlig avgift på 700 kr. Avgiften tas ut av tillståndshavaren.
11 § För kontroll av kör- och vilotider enligt förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och tillsyn enligt
lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete debiteras en årlig
avgift på 500 kronor per fordon. Avgiften tas ut av registrerad ägare.
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Kollektivtrafik
12 § För tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och föreskrifter meddelade med stöd av lagen debiteras avgift genom löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. Avgiften debiteras regional kollektivtrafikmyndighet,
kommun, kollektivtrafikföretag, den till vilken befogenhet överlämnats
enligt 3 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik, samt behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
Återföring av bensinångor
13 § För tillsyn av återföring av bensinångor på bensinstationer enligt
drivmedelsförordningen (2011:346) debiteras avgift genom löpande timtaxa
enligt 1 kap 3 §. Avgiften debiteras den som är innehavare av tillstånd enligt
16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att hantera
bensin på bensinstationer.
Infrastrukturavgifter
14 § För tillsyn enligt 28 § lagen (2013:1164) elektroniska vägtullssystem
tas timtaxa ut enligt 1 kap. 3 §.

3 kap. Avgifter för tillstånds- och andra prövningar
Allmänt
1 § I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar 11–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191). Trots 11 § avgiftsförordningen får dock
Transportstyrelsen, om sökanden är en myndighet eller en näringsidkare,
och det är till särskild fördel för handläggningen av ärendet, medge undantag från kravet att avgiften ska betalas i förskott.
Fordon
2§

För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst

Avgift (kr)

Undantag enligt flexibelt system enligt förordningen
(1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
motorer

2 600

Undantag från krav att tillhandahålla förnybara drivmedel
enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla
förnybara drivmedel

1 000

(TSFS 2015:43)
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3 § För prövning av ansökan om att utses som teknisk tjänst debiteras
löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §.
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
prövningen.
4 § För typgodkännande och ändring av typgodkännande för fordon samt
inledande kontroll av tillverkare debiteras avgift genom löpande timtaxa
enligt 1 kap. 3 §.
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 av kontrollen.
5 § För typgodkännande och ändringar i typgodkännande av system,
komponent eller separat teknisk enhet debiteras en avgift för det första till
och med det femte godkännandet på 6 000 kronor per godkännande inom ett
ärende samt per ytterligare godkännande inom ärendet 4 500 kronor.
Ändring av uppgifterna i det tekniska underlaget som inte medför en ändring
eller utvidgning av typgodkännandet debiteras med 1 400 kronor.
För inledande kontroll av tillverkare debiteras avgift genom löpande
timtaxa enligt 1 kap. 3 §. Sker den inledande kontrollen utrikes debiteras
utöver vad som sägs i första meningen avgift för restid genom 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 av kontrollen.
6 § 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 en avgift på 3 200 kronor.
Fordonsregistrering
7§

För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst
Ursprungskontroll
Saluvagnslicens

Avgift (kr)
600
600
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Förarutbildning och förarprövning
8§

För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst
Tillstånd att driva trafikskola
Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning

Avgift (kr)
3 200
3 200

Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A del 1
Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A del 2

3 200
5 700

Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet B del 1
Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet B del 2

3 200
5 700

Tillstånd att bedriva utbildning av förare för behörighet AM
Tillstånd att bedriva utbildning till förare av moped klass II

3 200
3 200

Tillstånd att bedriva utbildning till förare av snöskoter
Tillstånd att bedriva utbildning till förare av terränghjuling

3 200
3 200

Godkännande som trafikskolechef
Godkännande som utbildningsledare

3 200
3 200

Godkännande som trafiklärare
Förordnande av förarprövare

3 200
1 300

Anordnande av kunskapsprov för moped klass II

2 700

Anordnande av kunskapsprov för snöskoter
Anordnande av kunskapsprov för terränghjuling

2 700
2 700

Undantag från föreskrifter om
 förarutbildning
 förarprövning
 yrkesförarkompetens
 yrkeskunnande och prov för taxiförarlegitimation

1 200

Anordnande av fortbildning för förarprövare

1 300

Anordnande av särskild utbildning för utbildare av förare för
1 300
motorcykel, tung lastbil eller buss
Anordnande av särskild utbildning för lärare som ska utbilda för 1 300
riskutbildning behörighet A eller B
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Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkesförarkompetens
avseende godstransporter
Tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens
avseende godstransporter

5 700

Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkesförarkompetens
avseende persontransporter
Tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens
avseende persontransporter

5 700

5 700

5 700
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Körkort
9§

För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst

Avgift (kr)

Körkortstillstånd efter återkallelse

500

Körkortstillstånd i annat fall

150

Utbyte eller förnyelse av utländskt körkort

150

Förlängd giltighet av behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
eller DE

315

Godkännande som handledare

50

Undantag i samband med alkolås

600

Undantag enligt körkortsförordningen (1998:980) avseende
traktorkort för personer under 16 år

300

Undantag från 8 kap. 9 och 10 §§ körkortsförordningen

600

Undantag från medicinska krav i körkortsförordningen och i
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen

600

Övriga undantag enligt körkortsförordningen och föreskrifter
som meddelats med stöd av den förordningen

600

(TSFS 2015:43)
Yrkestrafik
10 §

För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst
Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 för
yrkesmässig trafik

Avgift (kr)
5 700

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 och
gemenskapstillstånd enligt art 4 i förordningen (EG) nr
1072/2009 och (EG) nr 1073/2009

5 700

Tillstånd till internationella gods- eller persontransporter 1 000
(gemenskapstillstånd) enligt (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr
1073/2009 när tillstånd till yrkesmässig trafik enligt (EG) nr
1071/2009 finns, samt förnyelse av sådant tillstånd.
Tillstånd till linjetrafik inom EES

5 700

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES
Förartillstånd för förare från tredje land

8 000
1 400

Transporttillstånd för godstrafik utanför EU/EES
Internationellt godstrafiktillstånd/flyttgodstillstånd CEMT

1 400
2 000
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Produkt/tjänst

Avgift (kr)

Tillstånd till taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211)

5 700

Taxiförarlegitimation

1 200

Förhandsbesked för taxiförarlegitimation
Undantag från föreskrifter om taxiförarlegitimation

800
1 200

Undantag från föreskrifter om prov i yrkeskunnande för taxi- 1 200
trafik och prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik
Undantag från medicinska krav för innehav av
taxiförarlegitimation som meddelats med stöd av
taxitrafikförordningen

600

Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen (2012:237) och 2 500
taxitrafikförordningen (2012:238) och föreskrifter meddelade
med stöd av de förordningarna
Utfärdande av färddeklaration som kontrolldokument (way-bill
och interbus) för
– ett till fem häften
– sex till tio häften
– mer än tio häften

1 000
1 800
2 600

Tillstånd för biluthyrning

1 200

11 § För typgodkännande av färdskrivare och ändring i typgodkännande
av färdskrivare debiteras en avgift på 6 000 kronor per godkännande eller
ändring av typgodkännande.
För inledande av kontroll av tillverkare debiteras en avgift genom
löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §. Sker den inledande kontrollen utrikes
debiteras utöver vad som sägs i första meningen avgift för restid genom
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.
12 § För att få tillgång till certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare och färdskrivarkort debiteras tillverkare en årlig avgift på 650 000
kronor.
Vägtrafik
13 § För godkännande att få öppna en tunnel för trafik med stöd av 10 §
lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar debiteras löpande timtaxa enligt
1 kap. 3 §. Avgiften tas ut av tunnelhållaren.
14 § För prövning av undantag från säkerhetskrav för en tunnel enligt 4 §
förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar debiteras löpande timtaxa
enligt 1 kap. 3 §. Avgiften tas ut av tunnelhållaren.
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15 §

För prövning av ansökan tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst
Avgift (kr)
Godkännande som säkerhetssamordnare enligt lagen (2006:418) 2 800
om säkerhet i vägtunnlar
Godkännande som trafiksäkerhetsgranskare enligt
2 800
vägsäkerhetslagen (2010:1362)
Kollektivtrafik
16 § För prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik debiteras löpande timtaxa enligt 1 kap. 3 §.

4 kap. Avgifter för registerhållning m.m.
Allmänt
1 § För registerhållning och skyltar enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut avgifter
enligt detta kapitel.
Betalningsskyldig för avgifterna är ägaren av fordonet. Som ägare av ett
fordon anses den som är antecknad i vägtrafikregistret som ägare eller den
som bör vara antecknad som ägare.
För registrering i vägtullsregistret enligt 26 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem tas också avgifter ut enligt detta kapitel.
Vägtrafikregisteravgift
2 § Vägtrafikregisteravgift enligt 6 kap. 17 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister tas ut med 50 kronor för varje bil, motorcykel, moped
klass I, motorredskap, släpvagn, terrängsläp och terrängmotorfordon.
Om fordonsskatt inte ska betalas, anses betalningen ha skett den dag då
vägtrafikregisteravgiften bokförts på Transportstyrelsens konto. (TSFS
2015:43)
Skyltavgifter
3 § Skyltavgift enligt 7 kap. 8 a § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas ut med 90 kronor per skylt.
4 § För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas det ut en avgift
om 90 kronor när skylten beställs.
Saluvagnsskyltar
5 § Avgifter enligt 14 kap. 9 § första stycket förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister tas ut med 90 kronor per saluvagnsskylt.
Vägtrafikregisteravgift enligt 14 kap. 9 § andra stycket förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister tas ut med 50 kronor.

11

TSFS 2015:43
Ska saluvagnsskatt inte betalas, tas avgiften ut enligt 1 kap. 5 §. (TSFS
2015:43)
Skyltar för beskickningsfordon
6 § För sådana skyltar som avses i 16 kap. 1 § förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister tas det ut en avgift med 130 kronor per skylt. Avgiften
tas ut när Utrikesdepartementet har beslutat om tilldelning av skyltarna.
Skyltarna tillhandahålls först när avgiften har betalats.
Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om Utrikesdepartementet i
samband med tilldelningen av skyltar finner att fordonet kan förses med
samma skyltar som tidigare har lämnats ut till ägaren eller brukaren.
Personliga fordonsskyltar
7 § Bestämmelser om pris för rätt att använda sådana skyltar som avses i
16 kap. 7 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt förlängning
av sådan rätt finns i föreskrifter meddelade av Trafikverket med stöd av
samma förordning. För Transportstyrelsens handläggning av ärenden om
personliga fordonsskyltar tas en avgift ut om 700 kronor per ärende.
Avgiften tas i övrigt ut enligt 1 kap. 5 § dessa föreskrifter
Vid beställning av en ersättningsskylt för den personliga fordonsskylten
är priset 90 kronor. (TSFS 2015:6)
Avgifter för vägtullsregistret
8 § För varje gång en avgiftsupptagare registreras i vägtullsregistret enligt
26 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem tas en engångsavgift
ut med 2 800 kronor av avgiftsupptagaren.
För registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret tas en engångsavgift ut med 22 400 kronor av betalningsförmedlaren.

5 kap. Övriga avgifter
1§
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För övriga produkter och tjänster tas avgift ut enligt nedan.

Produkt/tjänst
Färdskrivarkort
Dubblett registreringsbevis (del 2) med beställning via
postförskott

Avgift (kr)
250
50

Utfärdande av behörighetshandlingar (körkortsunderlag,
taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis)

150

Utlandsärenden gällande körkort och förarbevis
Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation

250
120

TSFS 2015:43
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 2015 då Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:72) om avgifter inom vägtrafikområdet,
ska upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som påförts
före ikraftträdandet.
___________
1. Denna författning2 träder i kraft den 1 mars 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som påförts
före ikraftträdandet.
___________
1. Denna författning3 träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som påförts
före ikraftträdandet.
___________
1. Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som påförts
före ikraftträdandet.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Sofia Lundgren
(Väg- och järnvägsavdelning)

1

TSFS 2014:56.
TSFS 2015:6.
3
TSFS 2015:31.
4
TSFS 2015:43.
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