Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet;

SFS 2003:97
Utkom från trycket
den 1 april 2003

utfärdad den 20 mars 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet
dels att 2 kap. 6 § och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.
6 § För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister tas det ut en registerhållningsavgift om 35 kronor per år
för varje bil, motorcykel, traktor, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.
För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än
en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om
80 kronor. Registerhållningsavgiften för en moped klass I, terrängsläp och
för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband
med skyltavgiften för fordonet. Registerhållningsavgift skall dock inte tas ut
om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras
utan att avställningen upphört. Registerhållningsavgiften för andra fordon
tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas registerhållningsavgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut
första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.
Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt
skall avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit
skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning skall
inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren
genom brott och inte anträffats därefter.

3 kap.
7 § Den som i vägtrafikregistret är registrerad som innehavare av körkort
eller taxiförarlegitimation skall betala en återkommande registerhållningsavgift om 30 kronor. Avgiften skall betalas i samband med att ett körkort eller
en taxiförarlegitimation förnyas.
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts
före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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Bilaga till förordningen (2001:652)1
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Avgiftslista
Avsnitt 1 – Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.
Avsnitt 2 – Tillfällig registrering
Avsnitt 3 – Körkort/Trafikskola
Avsnitt 4 – Körkort/Utfärdande, prov m.m.
Avsnitt 5 – Auktorisation av yrkesförare/taxiförarlegitimation m.m.
Avsnitt 6 – Övrigt

1
Senaste lydelse 2002:715. Ändringen innebär bl.a. att ”Typbesiktning” tagits bort ur
förteckningen.
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Avsnitt 1 – Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.
Avgiftslista

Avgift
kronor

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare enligt 20 kap. 4 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

1 300

Typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk
enhet

3 600

Ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

3 200

Typgodkännande av fordon (helfordonsgodkännande)

tidtaxa

Ändring av helfordonsgodkännande

tidtaxa

Inledande kontroll hos tillverkare för beviljande av helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

tidtaxa

Återkommande kontroll hos tillverkare som beviljats helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent
eller separat teknisk enhet

tidtaxa

Förlängning av märkningstillstånd

2 000

Klassificering av fordon eller fordonstyp

1 400

Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen
(2002:925) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i förordningen

600

Avgift för typgodkännande skall betalas även om godkännande
inte sker. Om det finns särskilda skäl får Vägverket medge
nedsättning av avgifter för typgodkännande eller för ändring av
typgodkännande.
Avsnitt 2 – Tillfällig registrering
Avgiftsslag

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen
(2001:558) om vägtrafikregister

4

Avgift
kronor

300

Avgiftsslag

Avgift
kronor

Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon med stöd
av 23 § första stycket 1–3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

250

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 § första
stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

250
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Avsnitt 3 – Trafikskola m.m.
Avgiftslista

Avgift
kronor

Tillstånd att driva trafikskola

2 000

Godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller utbildningschef vid halkbana

1 200

Godkännande tills vidare som trafiklärare samt godkännande
som lärare vid halkbana

1 200

Prövning av ansökan om utökning av godkännande som trafiklärare

400

Prövning av ansökan om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

2 000

Prövning av ansökan från en trafikskola med gällande trafikskoletillstånd som bedriver utbildning för körkortsbehörighet
A om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

400

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt
lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

1 200
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Avsnitt 4 – Körkort och förarbevis m.m.
1. Utfärdande
Avgiftslista

Bevis om körkortstillstånd:
– efter återkallelse med krav på körkortstillstånd enligt 5 kap.
14–15 §§ körkortslagen (1998:488)
– i annat fall
Färdigställande av körkortsunderlag:
– på grund av körkortstillstånd
– på grund av körkortstillstånd efter återkallelse
– på grund av att ett utländskt körkort skall bytas mot svenskt
– på grund av förnyelse eller utfärdande efter återkallelse
– på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 § körkortslagen
(1998:488)
– på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen
(1998:488)
– på grund av förnyelse efter hävande av villkor
– på grund av förnyelse i annat fall
– i annat fall

Avgift
kronor

1 055
220

220
1 055
315
120
120
315
120
120
120

Utlandsärenden

250

Förarbevis för moped klass I

120

Förarbevis för terrängskoter

120

Förnyelse av förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter

120

2. Prov m.m.
Avgiftslista

Avgift
kronor

Förarprov

6

Förhör, normaltaxa
Förhör, kvälls- och helgtaxa

180
220

Körprov för behörigheten:
B, normaltaxa
B, kvälls- och helgtaxa
A, A1, BE, C, D, CE, DE, normaltaxa

645
845
840

Avgiftslista

A, A1, BE, C, D, CE, DE, kvälls- och helgtaxa
Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning, normaltaxa
Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning,
kvälls- och helgtaxa
Normaltaxa skall tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30–18.00. Övrig tid skall kvälls- och helgtaxa tas ut.

Avgift
kronor
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1 170
250
350

Körprov för tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning

675

Undantag
Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen
(1998:980) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat
efter bemyndigande i denna författning

400

Avsnitt 5 – Auktorisation av yrkesförare/taxiförarlegitimation m.m.
Avgiftslista

Avgift
kronor

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES

2 000

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES

3 000

Gemenskapstillstånd för persontransporter

500

Prov för taxiförarlegitimation, normaltaxa
Prov för taxiförarlegitimation, kvälls- och helgtaxa

350
430

Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation, normaltaxa
Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation, kvälls- och
helgtaxa

150

Taxiförarlegitimation

390

Förnyelse av taxiförarlegitimation

120

Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig taxiförarlegitimation

120

200
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Avgiftslista

Avgift
kronor

Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil
– prov, normaltaxa
– prov, kvälls- och helgtaxa
– kompletteringsprov
– enbart kompetensbevis

350
430
150
120

Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490)
prov 1–4
1. Juridik, normaltaxa
Juridik, kvälls- och helgtaxa
2. Ekonomi, normaltaxa
Ekonomi, kvälls- och helgtaxa
3. Branschkunnande och kalkylering, normaltaxa
Branschkunnande och kalkylering, kvälls- och helgtaxa
4. Tekniska normer och trafiksäkerhet, normaltaxa
Tekniska normer och trafiksäkerhet, kvälls- och helgtaxa

350
430
350
430
350
430
350
430

Prövning av ansökan om undantag från förordningen
(1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om köroch vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och från föreskrifter
som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar

400

Normaltaxa skall tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30–18.00. Övrig tid skall kvälls- och helgtaxa tas ut.
Avsnitt 6 – Övrigt
Avgiftslista

Prövning av ansökan om undantag från andra föreskrifter än
som anges ovan

400

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme. För varje påbörjad fjärdedels timme betalas ersättning med en fjärdedel
av ersättningen för en timme

500

För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte
anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon
annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa
8

Avgift
kronor

Avgiftslista

Avgift
kronor
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Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller
traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller som
är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket besluta om en fast avgift
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003

