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

beslutade den 12 juni 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 11 kap. 3 § luftfarts-

förordningen (2010:770), 4 § förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter, 

7 kap. 6 § barlastvattenförordningen (2017:74) och 11 § förordningen 

(2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon i fråga om 

styrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter 

dels att 18 kap. ska upphöra att gälla, 

dels att 14 kap. 8 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 18 kap., fem nya paragrafer, 

17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a–c §§ och 30 kap. 16 §, och närmast före 17 kap. 

3 §, 24 kap. 19 a och b §§ och 30 kap. 16 § nya rubriker av följande lydelse. 

14 kap. 

8 § 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 teori-

provet. Om teoriexaminationen avbryts, återbetalas endast avgifter för de 

delämnesprov som inte har genomförts. 

Tilläggsavgiften per omprov tas ut i efterhand. 

Avgiften för omskick av användaruppgifter eller teoriintyg är 500 kronor. 

Teori Grundavgift (kr) Avgift (kr) per 

delämnesprov 

eller omprov 

PPL/LAPL 2 600 350 

CPL 6 500 350 

ATPL 6 500 350 

IR/EIR 6 500 350 

 

Konvertering av certifikat/behörighet från tredje 

land 

Grundavgift 

(kr) 

PPL/ATPL 1 400 

CPL samt övriga behörigheter där utbildning krävs 2 200 
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Utkom från trycket 

den 16 juni 2017 
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17 kap.  

Tillsyn 

3 § För tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter ska en löpande 

avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. 

18 kap.  

Tillsyn 

1 § De leverantörer av flygtrafiktjänst eller utbildningsorganisationer för 

flygtrafikledningstjänst som Transportstyrelsen utövar tillsyn över ska 

betala avgift för tillsynen även när tillståndet inte har utfärdats av Transport-

styrelsen.  

2 § Årsavgift för tillsyn av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS), 

flygbriefingtjänst (AIS), flygvädertjänst (MET), kommunikations-, naviga-

tions- och övervakningstjänst (CNS), organisationer för luftrumsplanering 

(ASM), flygräddningstjänst (SAR), organisationer som utför flygmätning 

och organisationer som utför luftrums-/procedurkonstruktion ska tas ut 

enligt följande tabeller.  

Avgiften för enheter som utövar inflygningskontrolltjänst bestäms av den 

dimensionerande ATS-enhetens rörelser.  

Organisationer som innehar tillstånd för MET i samma certifikat som 

ATS behöver inte betala någon ytterligare avgift för flygvädertjänst (MET) 

när en tillsyn av sådan organisation sker i samband med tillsyn av den 

aktuella ATS-enheten. 

 

Enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS) 

exklusive ACC 

Årsavgift 

(kr) 

Avgift för ATC-enhet per torn (1–4 torn) om antalet rörelser 

per år uppgår till högst 50 000 

114 000 

Avgift för ATC-enhet per torn (1–4 torn) om antalet rörelser 

per år överstiger 50 000  

257 000 

Tilläggsavgift för ATC-enhet per torn (fler än 4 torn)  75 000 

Avgift per AFIS-enhet och verksamhetsort 68 000 

 

Enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS) ACC Årsavgift 

(kr) 

Avgift per ACC-enhet och verksamhetsort 417 000 

 

Enheter som utövar luftrumsplanering (ASM) Årsavgift 

(kr) 

Avgift per organisation 104 000 
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Enheter som utövar kommunikations-, navigations- och 

övervakningstjänst (CNS) 

Årsavgift 

(kr) 

CNS – eget tillstånd 1–4 anl. per verksamhetsort 58 800 

CNS – eget tillstånd 5– anl. per verksamhetsort 31 700 

CNS – kombinerat tillstånd per verksamhetsort 25 100 

 

Enheter som utövar flygvädertjänst (MET) Årsavgift 

(kr) 

Avgift per MET-enhet och verksamhetsort 132 000 

 

Enheter som utövar flygbriefingtjänst (AIS) Årsavgift 

(kr) 

Avgift per AIS-enhet och verksamhetsort 200 000 

 

Enheter som utövar flygräddningstjänst (SAR) Årsavgift 

(kr) 

Avgift SAR 149 000 

 

Utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst  Årsavgift 

(kr) 

Utbildningsorganisation som tillhandahåller initial utbildning 

enligt förordning (EU) nr 340/2015 

79 600 

Utbildningsorganisation som enbart tillhandahåller utbildning 

för AFIS eller lokal behörighetsutbildning enligt förordning 

(EU) nr 340/2015 

19 300 

 

Organisation som utför luftrums-/procedurkonstruktion Årsavgift 

(kr) 

Luftrums-/ procedurkonstruktion, organisation med enbart 

svenskt tillstånd 

177 500 

Luftrums-/ procedurkonstruktion, organisation med utländskt 

tillstånd 

34 000 

 

Organisation som utför flygmätning Årsavgift 

(kr) 

Organisation som utför flygmätning 77 000 

Tillstånd 

3 § För tillståndsprövning för utbildningsorganisationer enligt 

kommissionens förordning (EU) nr 2015/340 om tekniska krav och 

administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat 

och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
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216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 

923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 

samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:77) om 

behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev och Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:78) om utbildning av viss 

personal för flygtrafikledningstjänst ska en löpande avgift tas ut enligt 

2 kap. 7 §.  

4 § För tillståndsprövning för leverantörer av flygtrafiktjänst enligt 

kommissionens förordning (EU) nr 1035/2011 om gemensamma krav för 

tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna 

(EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010 samt Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, 

navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster), Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:34) om flygtrafikledningstjänst 

(ATS) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2011:72) om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS) 

ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.  

5 § För tillståndsprövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum och 

flygprocedurer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. 

6 § Avgift för godkännande för anropssignaler och platsindikatorer samt 

raketuppskjutning ska tas ut enligt följande tabell.  

 

 Avgift (kr) 

Godkännande av anropssignal eller platsindikator 10 000 

Godkännande av raketuppskjutning 1 400 

7 § Flygtrafiktjänstorganisationer har möjlighet att, genom tillämpning av 

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 

2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster 

samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om 

hantering av avgifter för flygtrafiktjänst, kostnadsfördela avgifterna i detta 

kapitel mellan undervägs- och terminalavgiftszon.  

24 kap. 

Barlastvattenhanteringsplan och internationellt certifikat om hantering 

av barlastvatten 

19 a § För prövning av en ansökan om godkännande eller ändring av 

barlastvattenhanteringsplan och för utfärdande av internationellt certifikat 

om hantering av barlastvatten enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en avgift på 

2 800 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt 2 kap. 7 §. 
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Ansökan om dispens och om godkännande av system och metoder för 

hantering av barlastvatten 

19 b § För prövning av en ansökan om dispens från bestämmelserna om 

hanteringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska en avgift 

på 21 000 kronor tas ut. Avgift ska tas även ut för att täcka övriga kostnader 

som uppkommit i ärendet. 

19 c § För prövning av en ansökan om godkännande av system och 

metoder för hantering av barlastvatten och program för bedömning av 

teknologier för barlastvattenrening enligt barlastvattenlagen (2009:1165) 

och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en avgift 

på 2 800 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt 2 kap. 7 §. Avgift ska 

tas även ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet. 

30 kap. 

Försök med självkörande fordon 

16 § För prövning av en ansökan om tillstånd att bedriva försök med 

självkörande fordon och annan ärendehandläggning enligt förordningen 

(2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon, ska en löpande 

avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. 

___________ 

Denna författning träder i kraft 

1. den 1 september 2017 i fråga om 17 kap. 3 §, 

2. den 8 september 2017 i fråga om 24 kap. 19 a–c §§, och 

3. i övrigt den 1 juli 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Jasmina Hasic 

 (Ekonomiavdelningen) 
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