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                   Bilaga 
 
 
 

AVGIFTSTABELL 

 2 § AVGIFTSFÖRORDNINGEN 

1.  Typbesiktning för fordon samt EG-typgodkännande av fordon och 
fordonsdelar 

1.1 Typbesiktning av fordonstyp ................................................................    500 euro 
1.2 Typbesiktning av modellseriens följande modeller ..............................    250 euro 
1.3 Ändring av typuppgifterna....................................................................      33  euro 
1.4 Ändring som gjorts i typuppgifterna med hjälp av programkörning ....    168 euro 
1.5 Typregisterutdrag..................................................................................      85 euro 
1.6 Beslut om e- eller E-typgodkännande av trafikförnödenhet .................    336 euro 
1.7 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt  
typgodkännandearbete  i fråga om hela fordonet........................................     53 euro/h 
....................................................................................................................   400 euro/arbetsdag 
 - reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
 
2.  Fordonstekniska utlå tanden,  t i l ls tånd och andra godkännanden än 

sådana som avses  i  punkt 1  

2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller  
användning på väg ................................................................................................    250 euro 
2.2 Typgodkännande av trafikförnödenhet ...........................................................    168 euro 
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande............      42 euro 
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar ................................................      25 euro 
 
3.  Utlåtande,  t i l ls tånd och godkännande som gäller  handel  med samt     

instal lat ion och reparation av traf ikförnödenheter 

Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter ...............    100 euro 
 
4.  Bi l inteckningsprestationer 

4.1 Fastställande av bilinteckning.........................................................................    142 euro 
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden ..................................................      75 euro 
4.3 Gravationsbevis ..............................................................................................      58 euro 
4.4 Gravationsbevis för företag 
 - för en förfrågning gällande företagsinteckning av Patent- och registerstyrelsen uppbärs 
en i dess avgiftsbeslut fastställd avgift 
 
5.  Fordonsregistreringsprestat ioner 

5.1 Registreringstjänster 
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 a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga.........................       9 euro 
 b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga.........................     13 euro 
 c) Registreringstjänst som utförs som timarbete ............................................     45 euro 
 
5.2 Specialregistreringstjänster 
 
 a) Förhandsanmälan .......................................................................................       2 euro 
 b) Nytt förhandsanmälningsintyg som ges i stället för ett förkommet eller  
 förstört intyg...................................................................................................       5 euro 
 c) Exportregistrering. .....................................................................................     80 euro 
 d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter.......................       9 euro 
 e) Förflyttningstillstånd ..................................................................................     13 euro 
 f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar.....................................     30 euro 
 g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken ..............................     23 euro 
 h) Registrering av diplomatbilar.....................................................................       9 euro 
 
5.3 Registreringsskyltar 
 
 a) Registreringsskylt för fordon .....................................................................       6 euro 
 b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar ......................       8 euro 
 c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt  
 eller som av annat skäl tillverkats separat ......................................................       8 euro 
 d) Undantag från antalet registreringsskyltar .................................................     25 euro 
 e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon.......................................       6 euro 
 
6.  Körkortsprestat ioner 

6.1 Körkort............................................................................................................     11 euro 
6.2 Kortvarigt körkort ...........................................................................................     11 euro 
6.3 Tillfälligt körkort ............................................................................................       8,40 euro 
6.4 Undantag från ålderskravet gällande körrätt eller yrkeskörtillstånd...............     50 euro 
 
7.  Prestat ioner och beslut  som hänför s ig  t i l l  förarundervisning och      

förarexamen 

7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana .......................................    200 euro 
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen....     67,50 euro 
7.3 Teoriprov ........................................................................................................     14 euro 
7.4 Muntligt teoriprov...........................................................................................     30,50 euro 
7.5 Körprov med fordon av klass A1-, A-, T-, B-, C-, C1- eller D1.....................     35,50 euro 
7.6 Körprov med ett fordon av klass D eller en fordonskombination av klass E .     45,50 euro 
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A......................................     13,50 euro 
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E ....................................................     25 euro 
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen ........................     30,50 euro 
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola .......................................................     55,50 euro 
 - kilometerersättningar enligt resereglemente för statstjänstemän 
 
8.  Prestat ioner och beslut  som hänför s ig  t i l l  prov och t i l l s tånd för   

transport  av farl iga ämnen 

8.1 ADR-utbildningstillstånd ...............................................................................    67,50 euro 
8.2 ADR-körtillståndsprov....................................................................................    16,50 euro 
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8.3 Tilläggsavgift för utförande av ADR-körtillståndsprov annanstans än på  
besiktningsstället eller utanför normala öppettider...............................................    117,50 euro 
 - kilometerersättningar enligt statens resereglemente 
8.4 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av  
ADR-körtillstånd ..................................................................................................   25 euro 
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag ..............................    170 euro 
8.6 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag..............................    210 euro 
8.7 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp ..........    42 euro/ämnesgrupp 
8.8 Dubblettexemplar av examensintyg................................................................      25 euro 
 
9.  Intyg 

9.1 Intyg över betald skatt ....................................................................................       6 euro 
 - expeditionsavgift..........................................................................................       2,50 euro 
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat ...........................................................       9 euro 
9.3 Avgift för CEMT-intyg.........................................................................    16,50 euro/intyg 
 
10.  Ti l lsyn över besiktn ingen 

10.1 En utvecklingsavgift för besiktningsverksamhet, en avgift för tillsyn och  
en avgift för fordonsregisteranvändningstiden som uppbärs av den som bedriver  
besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts månaden innan ..........    0,80 euro 
 
11.  Prestat ioner som hänför s ig  t i l l  u tbildning för besiktningsverksamhet 

11.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod ...............................................    168 euro 
11.2 Examensavgift/elev ......................................................................................      67 euro 
11.3 Provfrågor/prov.............................................................................................    336 euro  
 
12.  Koncession för besiktning 

12.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd..........  670 euro 
12.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd ..............................................  168 euro 
 
 
 




