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Remissyttrande angående förslag till ändring av 

Transportstyrelsens avgifter 
 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla 

länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är 
organisationens medlemmar. Årligen görs mer än 1,4 miljarder resor i våra 

medlemmars trafik vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 62% av 
landets persontågstrafik. 

 
Transportstyrelsens verksamhet finansieras delvis via statliga medel och dels via avgifter för sin 

tillstånds-, tillsyn- och registerhållningsverksamhet. Enligt avgiftsförordningen ska den 

sistnämna ha full kostnadstäckning om inte regeringen beslutat annat. 

Avgifterna ska konstrueras på ett sådant sätt att det är ändamålsenligt för både 

Transportstyrelsen och det aktuella kollektivet som ska betala avgiften. Man måste då 

särskilja på ändamålsenligt och i rätt nivå för Transportstyrelsen kostnadstäckning och 

ändamålsenligt och lämplig nivå för avgiftskollektivet. Här brister Transportstyrelsen i sin 

analys. 

JÄRNVÄGENS AVGIFTER 

Transportstyrelsen föreslår en radikal förändring i hur avgifterna ska baseras. När det gäller 

Säkerhetsintyg B önskar man gå från basen trafikvolym och antal anställda och istället ska 

järnvägsföretagets omsättning vara beräkningsgrund. Argumentet att det skulle vara mer 

rättvist då företagens storlek skulle vara korrelerat med Transportstyrelsen tidsåtgång. Detta 

må vara hänt, men företagets storlek är ju inte linjärt korrelerat med dess omsättning. I så 

fall skulle väl en fördubbling av omsättningen också fördubbla tidsåtgången för tillsyn. 

Vilket tex inte alls märks i steget mellan omsättningen 500 till 1000 mkr. De förslag på 

avgiftsnivåer som bygger på omsättningsstrata innebär dessutom relativt kraftiga steg. Låt 

oss exemplifiera, om ett företag år 1 har en omsättning på 1500 mkr och år 2 ökar sin 

omsättning till 1501 mkr ökas avgiften med 0,37 mkr, alltså mer än 1/3 av 

omsättningsökningen kommer att tas ut i höjd avgift från Transportstyrelsen. Detta kan 

svårligen kallas rättvist. Vi noterar att timkostnaden oavsett strata för genomsnitten ligger 

runt 1576 kr.  Detta är att jämföra med timpriset för tillstånd för utbildningssamordnare som 

ligger på 1250 kr/timme. 

Transportstyrelsen använder argumentet att tillsynen ska bli mer riskbaserad och därför ska 

större organisationer betala mer. Vi ser det som mycket lovvärd att tillsynen grundar sig på 

kvalificerade riskanalyser, däremot är vi tveksam till korrelationen till omsättning. Ett 

företag med hög omsättning skulle kunna tänkas bedriva mycket trafik eller ta ut höga 

priser av sina kunder. I det sistnämnda fallet finns troligtvis mer resurser att bedriva ett bra 

säkerhetsarbete än i det företag som bedriver lika mycket trafik men tar ut väldigt låga 

priser från sina kunder, och därmed har en lägre omsättning. Den organisation som gör rätt 
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för sig är alltså i princip med och finansierar tillsynen för den organisation som inte är lika 

skötsam med denna avgiftsmodell. 

Vi ifrågasätter starkt hur en finansering via avgifter på så sätt som Transportstyrelsen 

föreslår styr Transportstyrelsen till en effektiv tillsyn. Man kan också utifrån goda grunder 

överväga hela finansieringsmodellen, det är inte branschen som önskat alla dessa regler och 

förordningar att följa, de flesta med bas i byråkratiska EU-förordningar. Det strider 

dessutom mot regeringens ambition om regelförenklingar för att underlätta för näringslivet. 

Det är alltså samhället i stort inte branschen som bör bära bördan för en orimligt snårig 

tillstånds- och regelmekanism. Den största delen av Transportstyrelsen verksamhet bör 

alltså ses som myndighetsutövning och därmed vara anslagsfinansierad, även vad gäller 

verksamheterna tillsyn, tillstånd och registerhållning.  

Svensk Kollektivtrafik ifrågasätter också var incitamentet finns för att järnvägsföretagen 

ska göra rätt och därmed motivera mindre behov av tillsyn i föreslagna avgiftsmodeller. 

Antalet järnvägsföretag som ska dela på kostnaderna är få, ca 30 företag om man räknar de 

som bedriver stomnätstrafik och de större infrastrukturägarna. Det är alltså få företag som 

drabbas av ändringarna, men de blir därför också mer kännbara. Dessutom får vissa 

järnvägsföretag ganska kraftiga förändringar i sin avgiftsstruktur. Detta i en 

lågmarginalbransch som drabbas av årliga banavgiftshöjningar, höjda skatter m.m. 

Myndigheterna gemensamt måste ta sitt sektorsansvar och gemensamt koordinera sina 

framtida avgiftshöjningar och också göra gemensamma konsekvensanalyser. Detta skulle 

förhoppningsvis öka både myndigheternas effektivitet och bromsa denna iver till avgifts och 

skattehöjningar där konsekvenserna tydliggörs. 

Om den röda tråden i avgiftsändringarna är rättvisa vill vi bjuda på ett annat exempel, 

ideella museijärnvägar som bedriver sin trafik enkom på egen bana kommer att behöva 

betala 176 500 kr årligen för att kunna behålla ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd medan 

kommersiella företag som bedriver godstrafik på egen bana slipper undan med 28 500 kr. 

Helt plötsligt ta ingen hänsyn till organisationernas omsättning när avgiftsuttaget ska 

bestämmas. Detta drabbar inte våra medlemmar, men det visar på bristen på röd tråd i hur 

avgifterna bör byggas för att agera styrmedel åt en önskad riktning där ökat säkerhetstänk, 

minskat antal incidenter och därmed minskat tillsynsbehov bör vara målet. 

Det är också oklart när man läser lagförslaget om museitrafik ska betala avgiften eller ej. I 

kap 2, § 1 nämns särskilt att museiverksamhet är befriade från avgift för vissa uppräknade 

paragrafer. I en av de uppräknade, § 3a nämns dock museiverksamhet som en särskild 

avgiftsklass. 

Under avsnittet ”marknadstillsyn” beskriver Transportstyrelsen sin tillsynsverksamhet som 

riskbaserad  

”Tillsynen är riskbaserad. Med riskbaserad tillsyn avses att Transportstyrelsen inriktar sina tillsyner i 

första hand mot tillsynsobjekt och företeelser som har stor påverkan på marknadens funktionssätt.”  

Det som texten beskriver är i själva verket en konsekvensbaserad tillsynsverksamhet. En 

riskbaserad tillsynsverksamhet skulle fokusera på de tillsynsobjekt och företeelser som har 

störst sannolikhet att negativt påverka marknadens funktionssätt. 

Under samma avsnitt beskrivs dock ett embryo till det som skulle kunna vara en riskbaserad 

tillsynsavgift. Men i själva verket är den tillståndsbaserad då den mäter spårlängd och 

trafikfrekvens utan att ta hänsyn till risken (sannolikheten att risken ökar på en särskilt 



Svensk Kollektivtrafik Service AB 

Hornsgatan 15, 1 tr, 118 46 Stockholm 

Växel 08-452 71 30 

Org.nr 556412-2983 

www.svenskkollektivtrafik.se 

 

 

  3 

 

meter spår eller per avgång är inte stor, det bör vara en omvänd proportionalitet då den som 

har mer erfarenhet bör vara kunnigare om vilka regler som gäller). Om målet med avgiften 

vore risk eller konsekvensminimiering skulle istället de mått som används i 

Europaparlamentets och rådets direktiv2004/49/EG (tex olyckor/tågkm) vara gynnsamma 

att ha som grund för avgiftssättningen. 

Den tredje komponenten beskrivs som ”vilken funktion tillsynsobjektet har på marknaden 

och komplexiteten i bedömningen av lagkravsefterlevnad”. Denna bas saknar helt 

transparens och är helt i händerna på skönsmässiga bedömningar hos den som fattar 

avgiftsbeslutet hos Transportstyrelsen.  

En intressant fråga för järnvägen är också att avgifterna är kalenderårsbaserade. 

Järnvägsföretag som inträder på marknaden i och med tidtabellsskiftet i december kommer 

då att få betala en årsavgift avseende tillsyn för mindre än en kalendermånads trafik, samt 

en ansökningsavgift. Detta är inte rättvisa. 

Detta är långt ifrån den bas i timbaserad prissättning som egentligen föreslås och är ett av 

flera bevis på de onödigt höga inträdeshinder som finns för att bedriva tågtrafik idag i 

Sverige. 

VÄGTRAFIKOMRÅDET 

Transportstyrelsen föreslår också förändringar av avgifterna för tillsyn för vägtrafiken. 

Under flera år har Transportstyrelsen utifrån självkostnadsprincipen tagit in för höga 

avgifter. Vår erfarenhet är dock att Transportstyrelsen i sin tillsyn fokuserar på några 

enskilda frågor eller lagrum varje år. Enligt vår åsikt handlar överskottet alltså mer om en 

delvis låg ambitionsnivå vad gäller tillsyn.  Statens Haverikommission har också i en 

rapport (RJ 2015:05) tydliggjort att Transportstyrelsen behöver öka sin kontroll av TrV och 

inte lita på egenkontroll. En koppling till verksamhetsplanen och ambitionsnivån för dessa 

tre verksamhetsgrenar är alltså önskvärd. 

I förslaget för vägtrafik saknas helt jämförelser med tidsåtgång och timtaxor på det sätt som 

förslagen redovisas på järnvägssidan. Detta är en stor brist. 

 

De förändringar som sker med sänkningar av avgifter inom körkortsområdet ser vi som 

lovvärda. Självklart ska självkostnad gälla och förhoppningsvis är det effektivisering av 

verksamheten som lett till kostnadsminskningar.  Det Svensk Kollektivtrafik saknar är en 

bedömning om de nya föreslagna avgifterna kommer att ligga på självkostnadsnivå eller om 

det kommer leda till en underfinansiering för att eliminera det tidigare upparbetade 

överskottet. Motsvarande beskrivningar finns vad gäller tex förändringar av 

vägtrafikavgiften. 

SJÖFARTEN 

Flera av våra medlemmar bedriver även färjetrafik. Detta förslag är utifrån tydlighet och 

transparens det bästa. Konsekvensbeskrivningar som pekar ut vilka grupper som drabbas 

finns. Däremot saknas en redovisning varför de enskilda taxorna förändras, redovisningen 

är högst svepande över möjliga anledningar. Inte heller här finns en budget som visar hur 

avgiftsförändringarna påverkar intäkter och kostnader för Transportstyrelsen. 

Även här ser vi det som problematiskt att taxorna inte används på ett sätt som styr 

Transportstyrelsen att succesivt bedriva en effektivare verksamhet.  
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GENERELLT 

Den taxa som föreslås debiteras vid uppgifter som inte särskilt definierade med egen taxa 

föreslås vara timbaserad med priset 1400 kr. Det är samma taxenivå som Transportstyrelsen 

föreslog 2010. Det är till viss del förvånande eftersom statliga löner under perioden 2010-

2014 i snitt gick upp 7%.1 Detta skulle kunna tyda på att verksamheten effektiviserats under 

denna period. Nivån 1400 kr/timme är dock fortfarande för hög och överstiger vida nivån 

för kvalificerade konsulter i branschen.  

Vägtrafiken är precis som sjöfarten internationell eller i alla fall verkar den på en europeisk 

marknad. Järnvägsmarknaden är europeisk. Transportstyrelsen jämförelser på sjöfartsidan 

kring avgifter etc hade därför varit relevant även för de andra färdmedelsekategorierna. 

FORMALIA 

Svensk Kollektivtrafik vänder sig mot valet av tidpunkt för samrådet. Att förlägga detta till 

semesterperioden är mycket olyckligt om Transportstyrelsen haft genuint intresse av 

synpunkter hade remisstiden i alla fall utsträckt sig under en större del av augusti. 

Tidigare samråd som utformats av Transportstyrelsen har varit mer välstrukturerade, men 

tydligare effekt- och konsekvensbeskrivningar. I detta fall är det oerhört svårt att kunna 

skapa sig en uppfattning om både helheten och de enskilda delarna. 

SAMMANFATTNINGSVIS 

 De föreslagna avgiftsnivåerna på järnvägssidan är för höga. Det rimmar illa med 

självkostnadsprincip att debitera taxor på nivåer högre än vad kommersiella 

teknikkonsulter debiterar per timme. 

 För flera av de föreslagna avgiftsprincipera saknas transparens. Detta leder knappast 

till enklare eller rättvisare avgifter. 

 Det saknas incitament i avgiftsmodellen för att Transportstyrelsen ska effektivisera 

sin tillsynsverksamhet.  

 Det saknas en samlad konsekvensbeskrivning vad avgiftsförändringarna blir som 

helhet för respektive verksamhetsområde både utifrån myndighets- och 

brukarperspektiv. 

 Koppling saknas helt till Transportstyrelsen verksamhetsplan och en beskrivning 

över vilken ambitionsnivå verket har inom dessa verksamheter. 

Allt sammantaget kan Svensk Kollektivtrafik därför inte tillstyrka förslaget till nya avgifter 

utan föreslår därför att förslaget omarbetas med hänsyn till remissinstansernas synpunkter. 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Stefan Sedin 

VD 

                                       
1 SCB, tabell Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom statlig sektor efter yrke SSYK och kön. 

År 2004 - 2013 


