Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:105) om avgifter;

TSFS 2017:93
Utkom från trycket
den 20 oktober 2017

beslutade den 11 oktober 2017.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § kungörelsen (1954:555)
angående mätbrev för fart genom Suezkanalen, 4 § kungörelsen (1954:556)
angående mätbrev för fart genom Panamakanalen, 1 kap. 5 § fartygsregisterförordningen (1975:927), 6 kap. 14 § förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg, 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg, 32 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning,
13 § förordningen (1998:780) om biluthyrning, 10 § förordningen (1998:786)
om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 12 § förordningen (1998:978) om trafikskolor, 8 kap. 13 §
körkortsförordningen (1998:980), 9 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 6 kap. 12 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), 3 § förordningen (2003:439) om lastning och
lossning av bulkfartyg, 9 § förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd,
6 kap. 2 a § järnvägsförordningen (2004:526), 10 kap. 16 § förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., 6 § förordningen
(2006:1213) om hamnskydd, 8 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens, 13 § förordningen (2009:186) om utbildning till
förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211), 11 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770), 9 §
vägsäkerhetsförordningen (2010:1367), 16 § avgasreningsförordningen
(2011:345), 1 § förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, 7 kap. 7 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap. 9 §
taxitrafikförordningen (2012:238) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS
2016:105) om avgifter
dels att 5 kap. 7 §, 24 kap. 34–36 §§, 29 kap. 7 § samt 30 kap. 4 och 8 §§
ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 30 kap. 8 § ska utgå,
dels att 4 kap. 6 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 13 kap. 1–3 och 7 §§, 14 kap.
8–15 §§, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 2, 9, 14, 15 och 18 §§, 17 kap. 1 §,
19 kap. 1 §, 20 kap. 1 §, 22 kap. 4 och 5 §§, 24 kap. 8–10, 12, 27 och 33 §§,
29 kap. 2, 3 och 5 §§, 30 kap. 3, 6, 7 och 9 §§, 32 kap. 1 § och rubrikerna
närmast före 16 kap. 2 § och 24 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
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dels att rubriken närmast före 16 kap. 10 § ska lyda ”Farligt gods och
krigsmateriel” och rubriken närmast före 29 kap. 1 § ska lyda ”Fordon,
mobila maskiner och komponenter”.

4 kap.
6 § Den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare ska
betala en årsavgift för marknadstillsyn. Detta gäller dock inte verksamhet
som sägs i 1 kap. 1 a § 2 järnvägslagen (2004:519).
Omfattar säkerhetstillståndet endast sidospår bestäms avgiften enligt
följande tabell. Om sidospåren inte till någon del ingår i anläggning för
tjänster är avgiften dock 3 000 kronor.
Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar
i tjänsteanläggningar

Årsavgift
(kr)

– 99

39 000

100 –

129 000

Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår bestäms avgiften
enligt följande tabell.
Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar
– 9999
10 000 –

Årsavgift
(kr)
21 000
4 500 000

6 kap.
1 § För ärendehandläggning som är relaterad till en ansökan om godkännande av fordon och delsystem för järnväg, godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg samt undantag från tekniska
specifikationer för driftskompabilitet, ska sökanden betala en löpande avgift
med en timtaxa på 1 400 kronor. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30minutersperiod.

7 kap.
1 § För varje järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens register
över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren betala en årlig registerhållningsavgift på 200 kronor.

13 kap.
1 § För verkstäder med tillstånd enligt bilaga II (Del 145) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt
luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar
och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa
arbetsuppgifter, ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften stiger
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med ökande antal behörigheter enligt tillägg IV i bilaga I (Del M) till
förordning (EU) nr 1321/2014. Behörigheterna A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3
och D1 räknas som en behörighet vardera. Behörigheterna inom kategori C
räknas som en behörighet oavsett antal C-behörigheter på tillståndet. Antalet
behörighetskategorier framgår av tillståndshandlingen och avgiften beräknas
efter det största antalet behörigheter, oavsett vilket antal bas- eller linjestationer som ingår i tillståndet.
För verkstäder, som efter ändringarna i förordning (EU) 1321/2014
genom kommissionens förordning (EU) 2015/1536 om ändring av
förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller anpassning av bestämmelser om
fortsatt luftvärdighet till förordning (EG) nr 216/2008, kritiska
underhållsuppgifter och övervakning av luftfartygs fortsatta luftvärdighet till
följd av den ändrade indelningen i kategori A i tillägg IV i bilaga I (Del M)
till förordning (EU) nr 1321/2014, fått sin behörighet inom A uppdelad på
två behörigheter ska de nya behörigheterna räknas som en behörighet
tillsammans.
Avgift för extra verksamhetsort tas ut i de fall där verksamheten utövas
på olika orter och detta medför att Transportstyrelsen behöver utföra flera
tillsynsförrättningar. En särskild avgift tas ut för linjestationer.
1
behörighet

2–3
behörigheter

4–8
behörigheter

Grundläggande årsavgift
(kr)

49 000

65 000

145 000

Extra verksamhetsort
(inte linjestation) (kr)

21 700

28 000

36 000

Per linjestation (kr)

6 600

6 600

6 600

Tredjelandstillägg 1)

8 600

8 600

8 600

1) Tillsyn av verkstäder med tillstånd enligt Del 145 enligt avtal mellan EU/EASA och
stater utanför EU.

2 § För verkstäder med tillstånd enligt kapitel F i bilaga I (Del M) till
förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell.
Avgiften stiger med ökande antal behörighetskategorier enligt tillägg IV i
bilaga I (Del M) till förordning (EU) nr 1321/2014.
Behörigheterna A2, A3, A4, B1, B2, B3 och D1 räknas som en behörighet vardera. Behörigheterna inom kategori C räknas som en behörighet oavsett antal C-behörigheter på tillståndet. Antalet behörighetskategorier
framgår av tillståndshandlingen och omfattar samtliga stationer som ingår i
tillståndet.
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1
behörighet

2–3
4–5
6 eller fler
behörigheter behörigheter behörigheter

Årsavgift (kr)

20 400

25 700

45 600

50 900

Extra
verksamhetsort
(kr)

7 300

7 300

7 300

7 300

3 § För verkstäder med auktorisationsbevis (AUB) enligt nationella regler
ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. När ett auktorisationsbevis
kombineras med ett annat tillstånd för en underhållsverkstad ska årsavgiften
reduceras för auktorisationsbeviset med hälften.
1 behörighet

2 eller flera
behörigheter

Årsavgift (kr)

5 100

7 700

Extra verksamhetsort (kr)

2 000

2 000

7 § För kontroll av organisationer med tillverkningsgodkännande enligt
Del 21G (POA) ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Årsavgiftens
storlek bestäms av det tillsynsbehov (normalt eller lågt) som
Transportstyrelsen fastställer vid en riskklassificering i slutet av varje
löpande 24 månaders tillsynsperiod. Klassificeringen baseras på fasta
kriterier och gäller för de två efterföljande kalenderåren. Om
klassificeringen ändras ska den nya årsavgiften tas ut från och med följande
kalenderår.
Tillverkningsgodkännande

Årsavgift
(kr)

Grundläggande avgift, lågt tillsynsbehov

130 000

Grundläggande avgift, normalt tillsynsbehov

155 000

Per extra lokaliseringsort (kr)

18 700

För auktorisationsbevis som utfärdas för konstruktions- och tillverkningsgodkännanden ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

14 kap.
8 §1 Avgift vid teoriprov ska tas ut enligt följande tabeller. Avgifterna
består av grundavgifter och avgifter för delämnesprov. Grundavgiften och
avgift för samtliga delämnesprov tas ut i samband med anmälan till teoriprovet. Om teoriexaminationen avbryts, återbetalas endast avgifter för de
delämnesprov som inte har genomförts.
Tilläggsavgiften per omprov tas ut i efterhand.
1
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Avgiften för omskick av användaruppgifter eller teoriintyg är 500 kronor.
Teori

Grundavgift (kr)

Avgift (kr) per
delämnesprov
eller omprov

PPL/LAPL

2 600

400

CPL

7 000

400

ATPL

7 000

400

IR/EIR

7 000

400

Konvertering av certifikat/behörighet från tredje
land

Grundavgift
(kr)

PPL/ATPL

1 400

CPL samt övriga behörigheter där utbildning krävs

2 200

9 § Avgift för separat behörighetsbevis för radiotelefoni ska tas ut enligt
följande tabell.
Behörighetsbevis för radiotelefoni (RT)

Grundavgift
(kr)

Första utfärdande

700

Utskrift av dubblett

600

10 § Avgift för privatflygarcertifikat ska tas ut enligt följande tabell. För
praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften tas ut.
Privatflygarcertifikat
– PPL/ LAPL
Första utfärdande av
certifikat inklusive en
klass eller typbehörighet, (avser även överföring från annat EUland)

Grundavgift
Avgift för Årsavgift (kr)
(kr) praktiskt prov
(kr)
700

Årsavgift
Utskrift av dubblett vid
stöld eller förlust

5 140/2 570

600
600

11 § Avgift för trafikflygarcertifikat ska tas ut enligt följande tabell. För
praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften tas ut.
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Grundavgift
(kr)

Avgift för
praktiskt prov
(kr)

Årsavgift
(kr)

Trafikflygarcertifikat – CPL
Första utfärdande av
certifikat inklusive en
klass eller typbehörighet

700

5 140/2 570

Årsavgift
Överföring av
certifikat från annat
EU-land
Utskrift av dubblett
vid stöld eller förlust

1 400
2 800

600

Trafikflygarcertifikat – MPL och ATPL
Första utfärdande av
certifikat inklusive en
typbehörighet
Provavgift
 När en
sökande gör
prov
 När två
sökande gör
prov vid
samma tillfälle

2 200

9 700/4 850

6 250/3 125

Årsavgift
Överföring av
certifikat från annat
EU-land
Utskrift av dubblett
vid stöld eller förlust

3 300
2 800

600

12 § Avgift för certifikat för segelflygplan, ultralätta flygplan, ballong och
flygmaskinist ska tas ut enligt följande tabell. För praktiska prov, som sker i
form av omprov, ska den lägre avgiften tas ut.
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Grundavgift
(kr)

Avgift för
praktiskt
prov (kr)

Årsavgift
(kr)

Segel – S, SPL, LAPL(S)
Ballong – FB, BPL, LAPL(B)
Ultralätta luftfartyg – UL
Första utfärdande av certifikat

700

Årsavgift

600

Utskrift av dubblett vid stöld
eller förlust

600

Behörighet för ultralätt luftfartyg –
separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL
Första utfärdande (utan tidigare innehav av UL-behörighet eller UL-certifikat)

700

Flygmaskinist – F/EL
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller
typbehörighet

710

5 140/2 630

Årsavgift

2 660

Utskrift av dubblett vid stöld
eller förlust

600

13 § Avgift för behörigheter till certifikat och för validering av certifikat
ska tas ut enligt följande tabell. För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften tas ut.
Behörigheter
GrundAvgift för
avgift (kr)
praktiskt
prov (kr)
Utökning med mörker i PPL/LAPL
(endast vid separat utfärdande)

600

Utökning med typ- eller klassbehörighet
enpilot

1 700

Utökning med typ- eller klassbehörighet
flerpilot
Provavgift
 När en sökande gör prov
 När två sökande gör prov vid samma
tillfälle

2 300

Utökning med IR- eller EIR-behörighet
Utökning med instruktörsbehörighet

1)

5 140/2 570

9 700/4 850
6 250/3 125
700

5 140/2 570

700

9 700/4 850
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Behörigheter

Grundavgift (kr)

Avgift för
praktiskt
prov (kr)

Utökning med ytterligare typbehörighet
för TRI, SFI, per tillfälle

700

9 700/4 850

Utfärdande av ny giltighetsperiod för typ-,
klass- eller IR-behörighet, per tillfälle

700

Utökning med typbehörighet flerpilot för
flygmaskinist

1 850

Utökning med övriga behörigheter

700

Borttagning av begränsning, per tillfälle

700

7 420/5 030

1) För vissa behörigheter krävs inte praktiskt prov.

Grundavgift (kr)

Avgift för
praktiskt
prov (kr)

Första utfärdande

3 600

2)

Förnyelse

1 400

Validering av certifikat

2) Avgiften för praktiskt prov bestäms av vilken typ eller klass provet utförts på. Se

under rubrik ”Behörigheter”.

14 § Avgift för certifikat för flygledarelev, behörighetsbevis för AFISelev, certifikat för flygledare och behörighetsbevis för AFIS ska tas ut enligt
följande tabell.
Certifikat för flygledarelev och
behörighetsbevis för AFIS-elev
Första utfärdande (inklusive behörigheter)

Grundavgift (kr)

Årsavgift
(kr)

1 500

Certifikat för flygledare – ATCO
Första utfärdande (inklusive behörigheter)

1 500

Årsavgift
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

1 700
600

Behörighetsbevis för AFIS-personal – AFISO
Första utfärdande

1 000

Årsavgift

600

Certifikat för flygledarelev och behörighetsbevis för AFIS-elev
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

600

Behörigheter
Utökning med behörighet, per tillfälle
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15 § Avgift för certifikat och auktorisationer ska tas ut enligt följande
tabell. För förberedande prov inför utfärdande av certifikat för kontrollanter
ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften tas ut.
Grundavgift
(kr)

Avgift för
praktiskt
prov (kr)

Årsavgift
(kr)

Flygläkare (AME)
Första utfärdande

3 200

Utökning med behörighet för klass
1 eller klass 3

3 200

Årsavgift
Inspektion av verksamheten
vid tillståndsprövning
Tillsynskontroll – ny mottagningslokal som saknar tidigare godkännande

3 000
14 400
Löpande
avgift
enligt
2 kap. 7 §

Flygmedicinskt centrum (AeMC)
Första utfärdande

35 900

Tillsynskontroll av verksamheten

35 900

Instruktör SFI, STI och MCCI
Första utfärdande

1 000

9 700/4 850

Årsavgift

600

Utökning med ny typ av luftfartyg
eller FTD

700

Utskrift av dubblett vid stöld
eller förlust

600

Kontrollant
Utfärdande kontrollant, inklusive
teoretisk utbildning förutom
förberedande prov

13 300

Första utfärdande kontrollant,
segelflyg, inklusive teoretisk
utbildning förutom förberedande
prov

500

PC-kontrollant SFE, TRE (A), SFE,
TRE-MP, (H) inklusive
förlängning, förnyelse, utökning
och bedömning

9 700/4 850

9 700/4 850

4 600
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Grundavgift
(kr)

Avgift för
praktiskt
prov (kr)

Årsavgift
(kr)

9 700/4 850

2 500

Kontrollant
PC-kontrollant FE, FIE, CRE, IRE (A),
FE, FIE, CRE, IRE, TRE-SP, (H)
inklusive förlängning, förnyelse,
utökning och bedömning
Kontrollant, segelflyg, inklusive
förlängning, förnyelse och utökning

500

ST-kontrollant SFE, TRE (A), SFE,
TRE-MP, (H) inklusive förlängning,
förnyelse och utökning

9 700/4 850

4 600

ST-kontrollant FE, FIE, CRE, IRE (A),
FE, FIE, CRE, IRE, TRE-SP, (H)
inklusive förlängning, förnyelse och
utökning

9 700/4 850

2 500

Förberedande prov FE eller CRE,
kostnad per prov

2 500

Förberedande prov IRE, kostnad per
prov

2 500

Förberedande prov TRE eller SFE,
kostnad per prov

4 500

Språkkontrollant
Årsavgift inklusive förlängning eller
förnyelse

1 050

15 kap.
1 § Årsavgiften för pilotutbildnings- och skoltillstånd består av en grundavgift och ett tillägg för tillhörande kurser samt träningshjälpmedel.
Avgiften för kurser tas ut per kategori av luftfartyg. Avgiften ska tas ut
enligt följande tabeller.
Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurser

10

Årsavgift
(kr)

Icke-komplex utbildningsorganisation (ATO)

29 000

Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbildningsorganisation

18 000

Komplex utbildningsorganisation (ATO)

34 000

Tillkommande lokaliseringsort för komplex utbildningsorganisation

18 000

Tillkommande lokaliseringsort utanför EU/EES
för komplex utbildningsorganisation

24 000
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Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurser

Årsavgift
(kr)

Icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL med tillhörande
behörigheter (ATO)

4 300

Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för
CPL, MPL eller ATPL

3 000

Declared Training Organisation (DTO), tillsynsavgift
inklusive två lokaliseringsorter

4 300

DTO tillsyn extra lokaliseringsort överstigande två stycken

Tillstånd för att bedriva utbildning för certifikat
för ultralätta luftfartyg

Löpande
avgift enligt
2 kap. 7 §
22 400

Kurser
Per typkurs upp till 5,7 ton

3 500

Per typkurs över 5,7 ton

15 000

Per klass enmotor kolv

1 500

Per klass flermotor kolv

1 500

Per klass enmotor turbin

1 500

Segelflygskurs

1 500

Ballongflygskurs

1 500

För klassen/typen sjöbehörighet

1 500

Skillnadsutbildning mellan typer över 5,7 ton

3 500

MPL-kurs

51 000

MCC-kurs

3 500

Instruktörskurser, per kurs (FI, IRI, CRI, TRI, SFI, Avance,
MCCI)

3 500

ATP-teorikurs

8 000

IR-teorikurs

8 000

CPL-teorikurs

3 500

LAPL och/eller PPL-teorikurs

1 500

IR, praktisk utbildning (enmotor)

3 500

IR, praktisk utbildning (flermotor)

3 500

CPL, praktisk utbildning

3 500

LAPL och/eller PPL, praktisk utbildning

1 500

ATPL, integrerad

8 000

CPL, integrerad

8 000

Utbildning för avancerad flygning

1 500

Mörkerutbildning

1 500
11
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Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurser

Årsavgift
(kr)

Kurser
Bogseringsutbildning

1 500

Bergsbehörighet

1 500

Flygtestbehörighet

8 000

Bridgekurs PPL teori

1 500

Bridgekurs övriga

1 500

Luftfartyg med höga prestanda

3 500

Återkommande utvärderingar, simulatorer

Årsavgift
(kr)

FFS

27 400

Varianter

5 700

FTD

19 500

Varianter

4 900

FNPT

17 800

3 §2 För nya tillstånd för certifierad underhållspersonal, ballong- och fallskärmsteknikerutbildningar samt för ändringar och utökningar av befintliga
tillstånd, ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
För skoltillstånd för underhållspersonal enligt första stycket ska en
årsavgift tas ut enligt följande tabell. Årsavgiftens storlek bestäms av det
tillsynsbehov (normalt eller lågt) som Transportstyrelsen fastställer vid en
riskklassificering i slutet av varje löpande 24 månaders tillsynsperiod.
Klassificeringen baseras på fasta kriterier och gäller för de två efterföljande
kalenderåren. Om klassificeringen ändras ska den nya årsavgiften tas ut från
och med följande kalenderår.
Skoltillstånd
Grundläggande
tillsynsbehov

2

12

Årsavgift
(kr)
avgift

för

Del

147-tillstånd,

lågt

125 000

Grundläggande avgift för Del 147-tillstånd, normalt
tillsynsbehov

145 000

Per extra godkänd lokaliseringsort för Del 147-tillstånd

18 700

Nationellt godkänd utbildningsorganisation

18 700

Examination på annan lokaliseringsort (ej godkänd)

18 700

Ändringen innebär att andra stycket utgår.
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16 kap.
Flygoperativa tillstånd för luftballong
2 § Årsavgift för flygoperativa tillstånd för luftballongverksamhet enligt
Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:48) om kommersiell flygning
med bemannad varmluftsballong, ska tas ut med 45 000 kr för operatörer
som har tillstånd för upp till tre luftfartyg och 60 000 kr för operatörer som
har tillstånd för fyra luftfartyg och därutöver.
9 § För särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare enligt
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 ska en löpande avgift tas ut
enligt 2 kap. 7 §, med undantag för tillstånd där avgift ska tas ut enligt
följande tabell.
Tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, bilaga V
(Del-SpA)
Särskilda godkännanden/tillstånd
Subpart B – RNP AR initialt
godkännande
Subpart B – RNP AR utökning

Avgift (kr) för
tillståndsprövning

Årsavgift
(kr)

16 800
8 400

Subpart B – RNP 0,3

11 200

Subpart C – NAT-HLA (NATMNPS)

14 000

Subpart D – RVSM

2 800

Subpart E – LVTO Take-off

5 600

Subpart E – LVO Approach and
landing: (LTS CAT I, CAT II, OTS
CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB, CAT
IIIC)

16 800

Subpart F – ETOPS

22 400

17 300

Subpart G – farligt gods

44 800

17 300

Subpart H – NVIS

Löpande avgift enligt
2 kap. 7 §

17 300

Subpart I – HHO

Löpande avgift enligt
2 kap. 7 §

17 300

Subpart J - HEMS

Löpande avgift enligt
2 kap. 7 §

35 600

Subpart K – HOFO

Löpande avgift enligt
2 kap. 7 §

17 300

Subpart L – SET-IMC

Löpande avgift enligt
2 kap. 7§

17 300
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Övriga tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012
Electronic Flight Bag (EFB)

33 600

Utökning av operationsområde enligt
ICAO Doc 7030 (per område)
Prövning av befattningshavare

11 200

Befattningshavare
NP Flight Operations, NP Crew
Training, NP Ground Operations

8 400

14 § För tillsyn av verksamhet och övrig handläggning enligt
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, bilaga VI (Del NCC) och
bilaga VII (del NCO) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
15 § Årsavgift för tillsyn av verksamhet enligt bilaga VIII (Del-SPO) i
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och
administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, tas ut enligt följande
tabell. Avgiften består av en grundavgift samt tillägg för dels tillkommande
auktorisationer (per auktorisation), dels tillkommande operation enligt
instrumentflygreglerna (IFR).
För operatörer som även har tillstånd för kommersiella flygtransporter
(AOC) tas ingen grundavgift ut för tillsyn av deklarerad verksamhet.
Årsavgift (kr)
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO,
flygplan 0-2 000 kg

20 000

Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO,
flygplan 2 001-2 730 kg

30 000

Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO,
flygplan över 2 730 kg och/eller helikopter

40 000

Tillkommande auktoriserad verksamhetsform, per styck

1 000

Tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna
(IFR)

10 000

För övrig handläggning ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7§.
18 § Årsavgift för tillsyn över operativa licenser ska tas ut enligt följande
tabell.
Kategori A avser flygföretag med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 10 ton eller mer eller har 20 säten eller fler.
Kategori B avser flygföretag med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är mindre än 10 ton och har färre än 20 säten.
Flygföretag som har luftfartyg i både kategori A och B ska betala en
avgift som motsvarar den högsta taxan.
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Avser antal luftfartyg upptagna på AOC

Årsavgift (kr)

Fler än 20 luftfartyg i kategori A

130 000

4 till 20 luftfartyg i kategori A

56 000

Högst 3 luftfartyg i kategori A

37 000

Oavsett antal luftfartyg i kategori B

12 000

17 kap.
1 § Årsavgift för godkända flygplatser ska tas ut enligt följande tabell.
Flygplatser som någon gång under kalenderåret har eller kommer att ha
linje- eller chartertrafik, ska betala den avgift som tas ut av flygplatser med
linje- eller chartertrafik.
Bankod, flygplats

Årsavgift (kr) för
flygplatser med
linje- eller
chartertrafik

Årsavgift (kr) för
flygplatser utan
linje- eller
chartertrafik

4E (över 10 milj. passagerare)

236 000

–

4E (upp till 10 milj.
passagerare)

140 000

93 000

4 C/D

96 000

57 000

3

74 000

47 000

2

58 000

33 000

1

44 000

26 000

19 kap.
1 § För utfärdande eller ändring av tillstånd på luftfartsskyddsområdet ska
en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §, med undantag för tillstånd där
avgiften tas ut enligt följande tabell.
Typ av tillstånd
Godkännande av säkerhetsansvariga
Godkännande av säkerhetspersonal

Avgift (kr)
8 400
420

Godkännande av instruktörer

8 400

Godkännande av kända avsändare

2 800

Registerkontroll av en person första gången

800

Registerkontroll av en person som har kontrollerats tidigare

480

20 kap.
1 § De begrepp som används i 21–27 kap. har samma betydelse som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars
2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar, lagen
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(2006:1209) om hamnskydd, förordningen (2011:1533) om behörigheter för
sjöpersonal, Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12)
om mottagning av avfall från fartyg, Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar,
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn
inom sjöfartsområdet och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2012:38) om lotsning.
Med fullständig delegation avses att fartyget använder en erkänd
organisation för att utfärda samtliga de certifikat som omfattas av
Transportstyrelsens gällande avtal med organisationen och som är aktuella
för fartyget.
Med delvis delegerad tillsyn avses att fartyget använder sig av en erkänd
organisation för tillsyn i den utsträckning som gällde enligt avtal den 31
december 2015.

22 kap.
4 § För tillståndsprövning som rör hamnskydd i hamnar ska en avgift på
1. 15 400 kronor tas ut för hamn som består av ett hamnskyddsområde
med en hamnanläggning, och
2. 26 600 kronor tas ut för hamn som består av flera hamnanläggningar
som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde.
5 § För tillsyn som rör hamnskydd i hamnar ska en årsavgift på
1. 11 000 kronor tas ut för hamn som består av ett hamnskyddsområde
med en hamnanläggning, och
2. 18 900 kronor tas ut för hamn som består av flera hamnanläggningar
som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde.

24 kap.
Periodisk tillsyn
8 § För tillsyn av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabell, om inget annat anges.
Debitering av årsavgiften sker i samband med att självdeklaration lämnas.
Fartygstyp
Fritidsfartyg
Passagerarfartyg, fartområde A-C

2 500
22 000

Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd upp till 15 m

6 000

Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd 15 - 24 m

9 000

Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd över 24 m

12 000

Övriga handelsfartyg 5-15 m med max 12 passagerare
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Fartygstyp

Avgift (kr)

Övriga handelsfartyg längd 5-15 m

2 500

Övriga handelsfartyg längd 15-24 m

7 000

Övriga handelsfartyg längd över 24 m

10 000

Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala
en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.
Om rapporteringen av uppgifter för egenkontroll sker på annat sätt än i
det system som är anvisat, ska en avgift på 1 400 kronor tas ut.
9 § För bottenbesiktning eller skrovbesiktning ska en avgift på 3 500
kronor tas ut samt en löpande avgift enligt 2 kap. 7 §.
10 § För periodisk tillsyn av fartyg som inte omfattas av
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg
i nationell sjöfart, ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande
tabeller, om inget annat anges.
Fartygstyp

Avgift (kr)
Ingen
Delvis
Fullständig
delegation delegation delegation

Lastfartyg under 500 brutto
Lastfartyg över 499 brutto men under
5 000 brutto

23 000

17 000

11 000

75 000

50 000

17 000

Lastfartyg över 4 999 brutto
Passagerarfartyg under 500 brutto i
internationell trafik och EUpassfartyg i fartområde A
Passagerarfartyg över 499 brutto i
internationell trafik

75 000

50 000

30 000

37 000

26 000

13 000

120 000

60 000

30 000

EU passfartyg, fartområde B-D

27 000

-

8 000

EU fiskefartyg

25 000

-

7 000

Pråmar

12 000

-

6 000

Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala
en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.
12 § För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som är
klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen, ska en löpande avgift tas
ut enligt 2 kap. 7 §.
För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som både är
klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen och K-märkt av
Sjöhistoriska museet utgår ingen avgift.
27 § För registreringsåtgärder avseende skepp och skeppsbyggen ska
avgift tas ut enligt följande tabell.
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Registreringsåtgärd

Avgift (kr)

Registrering av skepp, inkl. samtidig förvärvsinskrivning
och nationalitetscertifikat

23 000

Registrering av skeppsbygge, inkl. samtidig förvärvsinskrivning

19 000

Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller
andel däri

7 500

Övriga nedanstående registreringsåtgärder

5 500

Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel
och utfärdande av nationalitetscertifikat
Avregistrering av skepp eller skeppsbygge
Inskrivning av förbehåll om skeppsnamn, inkl. avförande
av förbehåll om skeppsnamn
Inteckning, inkl. dödning av inteckning
Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge
Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp
eller skeppsbygge
Anteckning om innehav av pantbrev, inkl. avförande av
anteckning om innehav av pantbrev
Åtgärd i annat fall i registerärende
Partrederiärende
För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd, bland annat innefattande avslags- och
avskrivningsbeslut
33 § För skeppsmätning ska en avgift på 3 500 kronor tas ut samt en
löpande avgift enligt 2 kap. 7 §. Detsamma gäller andra förrättningar enligt
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Avgift ska även tas ut för att
täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.
Ingen avgift tas ut för mätbrev, internationellt mätbrev, fartygsbevis eller
annat intyg som Transportstyrelsen utfärdar i samband med en skeppsmätning.
För utfärdande av nytt fartygsbevis eller utfärdande av nytt mätbrev utan
ändring av mått eller dräktighet, ska en avgift på 2 800 kronor tas ut.

29 kap.
2 § Avgift för kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasreningsförordningen
(2011:345) ska tas ut av fordonets tillverkare med 40 kronor för varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss.
3 § För 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, ska en årsavgift tas ut enligt följande
tabeller. En sådan årsavgift ska också tas ut för tillsyn av den som anordnar
18
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kunskapsprov för förarbevis enligt lagen om utbildning till förare av
mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
Avgiften består av 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.
Grundavgift
Avgift för typ av behörigheter eller tillstånd

Årsavgift (kr)

Trafikskolor, Behörighet A1, A2, A

2 200

Trafikskolor, Behörighet B, BE

2 200

Trafikskolor, Behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D,
D1E, DE

2 200

Moped klass I, Behörighet AM

2 200

Riskutbildning, Behörighet A del 1

2 200

Riskutbildning, Behörighet A del 2

2 200

Riskutbildning, Behörighet B del 1

2 200

Riskutbildning, Behörighet B del 2

2 200

Förarbevis moped klass II

2 200

Förarbevis snöskoter

2 200

Förarbevis terränghjuling

2 200

Introduktionsutbildning

2 200

Yrkesförarkompetens godstransporter

2 200

Yrkesförarkompetens persontransporter

2 200

Avgift för typ av kunskapsprov

Årsavgift (kr)

Förarbevis moped klass II

2 200

Förarbevis snöskoter

2 200

Förarbevis terränghjuling

2 200

Tilläggsavgift
Avgift för utbildare eller provförrättare

Årsavgift (kr)

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall
1–24

1 500

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall
25–49

1 000

Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i intervall
50–

500
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5 § Organisationer med förordnade förarprövare enligt körkortsförordningen (1998:980) ska betala en årlig grundavgift för tillsyn enligt följande
tabell. Avgiften tas ut av varje Trafikverkets förarprovskontor, förband vid
Försvarsmakten, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildningsenhet.
Organisationer som bedriver utbildning enligt förordningen (2007:1470)
om yrkesförarkompetens ska betala en årlig grundavgift för tillsyn enligt
samma tabell. 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 enligt tabellen
tas ut för varje förarprövare vid varje Trafikverkets förarprovskontor, förband vid Försvarsmakten, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Förarprövning och yrkesförarkompetens

Årsavgift (kr)

Grundavgift Försvarsmakten

9 000

Grundavgift gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

22 000

Grundavgift Trafikverket

15 000

Tilläggsavgift per förarprövare

6 000

30 kap.
3 § För typgodkännande och ändring av typgodkännande för fordon ska en
löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. Desamma gäller för typgodkännande
och ändringar i typgodkännande och ändringar i typgodkännande system,
komponent eller separat teknisk enhet.
För inledande kontroll av tillverkare enligt första stycket ska en löpande
avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
6 § För prövning av en ansökan om ursprungskontroll och saluvagnslicens
ska en ansökningsavgift tas ut enligt följande tabell.
Produkt/tjänst
Ursprungskontroll
Saluvagnslicens

Avgift (kr)
600
2 000

7 § För prövning av en ansökan om förarutbildning och förarprövning ska
en ansökningsavgift tas ut enligt följande tabell.
Produkt/tjänst

20

Avgift (kr)

Tillstånd att driva trafikskola

5 200

Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning

5 200

Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A1, A2
och A del 1

5 200

Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A1, A2
och A del 2

9 500

Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet B del 1

5 200
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Produkt/tjänst

Avgift (kr)

Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet B del 2

9 500

Tillstånd att bedriva utbildning av förare för behörighet AM

5 200

Tillstånd att bedriva utbildning till förare av moped klass II

5 200

Tillstånd att bedriva utbildning till förare av snöskoter

5 200

Tillstånd att bedriva utbildning till förare av terränghjuling

5 200

Godkännande som trafikskolechef

2 500

Godkännande som utbildningsledare

2 500

Godkännande som trafiklärare

2 500

Förordnande av förarprövare

2 000

Anordnande av kunskapsprov för moped klass II

4 000

Anordnande av kunskapsprov för snöskoter

4 000

Anordnande av kunskapsprov för terränghjuling

4 000

Undantag från föreskrifter om
• Förarutbildning
• Förarprövning
• Yrkesförarkompetens
• Yrkeskunnande och prov för taxiförarlegitimation

1 200

Anordnande av fortbildning för förarprövare

2 000

Anordnande av särskild utbildning för utbildning av förare
för motorcykel, tung lastbil eller buss

2 000

Anordnande av särskild utbildning för lärare som ska utbilda
för riskutbildning behörighet A eller B

2 000

Tillstånd av att bedriva grundutbildning för
yrkesförarkompetens avseende godstransporter

9 500

Tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens
avseende godstransporter

9 500

Tillstånd av att bedriva grundutbildning för
yrkesförarkompetens avseende persontransporter

9 500

Tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens
avseende persontransporter

9 500

9 § För prövning av en ansökan inom yrkestrafikområdet ska en ansökningsavgift tas ut enligt följande tabell.
Produkt/tjänst
Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 för
yrkesmässig trafik
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
Tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik

Avgift (kr)
5 700

5 700

7 500
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Produkt/tjänst

Avgift (kr)

Tillstånd till internationella gods- eller persontransporter
(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

1 000

Tillstånd till linjetrafik inom EES
Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES
Förartillstånd för förare från tredje land
Transporttillstånd för godstrafik utanför EU/EES
Internationellt godstrafiktillstånd/flyttgodstillstånd CEMT

5 700
8 000
1 400
1 400
2 000

Tillstånd till taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211)
Taxiförarlegitimation

5 700
1 200

Förhandsbesked för taxiförarlegitimation

800

Undantag från föreskrifter om taxiförarlegitimation

1 200

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

1 200

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

2 500

600

1 000
1 800
2 600
1 700

32 kap.
1 § För övriga produkter och tjänster ska avgift tas ut enligt följande
tabell.
Produkt/tjänst
Färdskrivarkort
Dubblett registreringsbevis (del 2) med beställning via
postförskott

22

Avgift (kr)
100
50

Utfärdande av yrkeskompetensbevis

150

Utfärdande och förnyelse av körkort och förarbevis

250

Utfärdande av taxiförarlegitimation och utgivande av
tidigare ogiltig taxiförarlegitimation

250
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___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Om riskklassificering enligt 13 kap. 7 § och 15 kap. 3 § har fastställts
vid en annan tidpunkt än som sägs i bestämmelserna, ska vid ikraftträdandet
den senaste klassificeringen gälla till dess en ny görs i slutet av den löpande
tillsynsperioden.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts
före ikraftträdandet.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Jasmina Hasic
(Ekonomiavdelningen)
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