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

beslutade den 13 mars 2018. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 12 § fartygssäkerhets-

förordningen (2003:438) att 20 kap. 1 § och 24 kap. 10 § styrelsens före-

skrifter (2016:105) om avgifter ska ha följande lydelse. 

20 kap. 

1 §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 

(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 all-

männa råd (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar, 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:38) om 

lotsning och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. 

Med fullständigt delegerad tillsyn avses att en erkänd organisation 

utfärdar samtliga certifikat som är föreskrivna för fartyget och som omfattas 

av Transportstyrelsens gällande avtal med organisationen. 

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. 

24 kap. 

10 §2 För periodisk tillsyn av fartyg som inte omfattas av Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i natio-

nell sjöfart, ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabeller, 

om inget annat anges. 

 
1 Senaste lydelse TSFS 2017:93. 
2 Senaste lydelse TSFS 2017:93. 

TSFS 2018:32 

Utkom från trycket 

den 29 mars 2018 
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TSFS 2018:32 

 

Fartygstyp Avgift (kr) 

 

Ingen  

delegering 

Delvis  

delegerad 

tillsyn 

Fullständigt  

delegerad tillsyn 

Lastfartyg under 

500 brutto 23 000 17 000 11 000 

Lastfartyg över 

499 brutto men 

under 5 000 

brutto 75 000 50 000 17 000 

Lastfartyg över 

4 999 brutto 75 000 50 000 30 000 

Passagerarfartyg 

under 500 brutto i 

internationell 

trafik och EU-

passfartyg i 

fartområde A 37 000 26 000 13 000 

Passagerarfartyg 

över 499 brutto i 

internationell 

trafik 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. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Henrik Tunfors 

 (Sjö- och luftfart) 
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