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Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

Utkom från trycket
den 23 mars 2010

utfärdad den 11 mars 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen
dels att 1, 10, 11, 13, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 16 a och
16 b §§, samt närmast före 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §1 Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning,
tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.
Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt
konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.
10 § Transportstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag.
11 § Transportstyrelsen ska
1. årligen redovisa myndighetens åtgärder för att bidra till ett
klimateffektivt transportsystem, och
2. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en
uppföljning av de transportpolitiska målen.
13 § Transportstyrelsen ska inom luftfartsområdet tillhandahålla underlag
för tillämpningen av 5 kap. miljöbalken.
15 §

Transportstyrelsen leds av en styrelse.

16 §

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Delegering
16 a § Styrelsen får överlåta
Transportstyrelsens föreskrifter.
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16 b § Bestämmelsen i 16 a § gäller inte föreskrifter som har särskild
principiell betydelse eller annars är av större vikt.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010 i fråga om 16 b §, den
1 juli 2010 i fråga om 15–16 a §§ och i övrigt den 1 april 2010.
På regeringens vägnar
MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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