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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. Vi ser årligen över och reviderar avgifterna i syfte att uppnå 

självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Utöver 

det gör vi ibland enskilda ändringar av föreskrifterna, som denna ändring 

som handlar om In Service Conformity.  

Förslagets innehåll i korthet 

Vi föreslår ett tillägg i 29 kap. 1 § avgiftsföreskriften för att täcka 

konsultkostnader avseende kontroller inom verksamheten med 

typgodkännande av fordonverksamheten. 

Närmare beskrivning av föreslagen ändring finns i dokumentet 

”Beskrivning av avgiftsförändring ISC”.  

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft senast den 15 januari 2021.  

 

Förslaget i sin helhet samt beskrivning av avgiftsförändringar kommer inom 

kort att publiceras tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens 

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

Synpunkter 

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

vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 december 2020. Vänligen 

ange vårt diarienummer TSF 2020-150 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:  

kontakt@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 

601 73 Norrköping 

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: 

Frågor om ISC 

Lars Rapp, 010-495 56 76 

lars.rapp@transportstyrelsen.se 

Övergripande frågor:  

Malin Jönsson, 010-495 61 47  

malin.jonsson@transportstyrelsen.se 

Henrik Nelson, 010-495 52 96 

henrik.nelson@transportstyrelsen.se  

Med vänlig hälsning 

 

Malin Jönsson 

Controller 

 

Sändlista 

Volvo Cars 

BilSweden 
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