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Remiss 

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:105) om avgifter 

 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 

Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i 

form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning 

inom transportområdet. Tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska 

finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom 

skattemedel.  

Verksamheten ska i huvudsak finansieras på ett enhetligt sätt oavsett 

trafikslag. Vår inriktning är att eventuella avgiftsändringar ska träda i kraft 

den 1 januari varje år. Utöver det behöver vi ibland ändra avgifter till följd 

av ändrade regelverk. Avgiftsförslaget vi nu skickar på remiss är resultatet 

regelförändringar som träder i kraft under 2020. 

Förslagen om nya avgifter beror på att Transportstyrelsen ska börja utföra 

nya uppgifter. Avgifterna som remitteras är beräknade och föreslagna 

utifrån ett normalläge. Vi är medvetna om den särskilda situation som råder 

i Sverige med anledning av coronaviruset, och ser att det kan komma att 

påverka beslutet om att införa nya avgifter.  

Förslagets innehåll i korthet 

Luftfart 

Ett nytt EU-gemensamt regelverk för användning av drönare ska börja 

tillämpas den 1 juli 2020. 
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Transportstyrelsen kommer att genomföra tillståndsprövning, utöva tillsyn 

och hålla register enligt de nya regelverken. För verksamheten kommer vi 

att ta ut avgifter. 

Vi föreslår olika typer av avgifter beroende på vilken typ av tillstånd man 

ansöker om och även beroende på hur omfattande verksamhet som bedrivs. 

I vissa fall har vi fasta avgifter, men i andra fall kommer vår insats att 

variera kraftigt och då föreslår vi löpande timtaxa. 

Vi bedömer att avgifterna inte kommer att vara på en sådan nivå att 

möjligheten att använda drönare eller bedriva kommersiell verksamhet 

hindras. 

Vägtrafik 

Den 1 september 2020 införs en ny kategori av taxitrafik där taxiföretaget 

ska ansluta fordonet till en tillståndspliktig beställningscentral. Vi föreslår 

därför nya avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av beställningscentraler 

för taxi.  

 

Närmare beskrivning av samtliga föreslagna avgiftsförändringar finns i 

dokumentet ”Beskrivning av avgiftsförändringar 2020”.  

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 juli 2020 för de avgifter som 

avser luftfart och den 1 september 2020 för de avgifter som avser vägtrafik.  

 

Förslaget i sin helhet samt beskrivning av avgiftsförändringar finns 

publicerat tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska 

vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 april 2020. Vänligen ange 

vårt diarienummer TSF 2020-27 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

kontakt@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 

601 73 Norrköping 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:kontakt@transportstyrelsen.se
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Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 

remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 

och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 

sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 

publiceras.  

Kontaktpersoner 

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Luftfart: 

Anders Hedene, 010-495 36 03 

anders.hedene@transportstyrelsen.se 

Vägtrafik: 

Henrik Nelson, 010-495 52 96 

henrik.nelson@transportstyrelsen.se 

Övergripande frågor: 

Malin Jönsson, 010-495 61 43 

malin.jonsson@transportstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin Jönsson 

Controller 

 

Sändlista 

Cabonline 

Drone Sweden 

Frogne 

Halda AB  

Samtrans 

Structab  

Svensk Kollektivtrafik  

Svensk Limousineorganisation 

Svenska flygbranschen 

Svenska Färdtjänstföreningen 

Svenska Hyrverksföreningen 

Svenska RC-flygförbundet 

Svenska Taxiförbundet 

mailto:anders.hedene@transportstyrelsen.se
mailto:henrik.nelson@transportstyrelsen.se
mailto:malin.jonsson@transportstyrelsen.se
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Sverige Limousiner  

Sveriges Modellflygförbund 

SverigeTaxi 

Taxi Göteborg 

Taxi Kurir 

Taxi Stockholm 

T-Vägtal 

UAS Sweden  

Uber 

Weback 

Västtrafik 

 


