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Yttrande över:
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:105) om avgifter
TSFS 2020:27
Geoforum Sverige är inte remissinstans för Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om avgifter,
men vi vill ändå inkomma med följande synpunkter på remissen. Geoforum Sverige har fått förlängd svarstid till
27 april 2020 och nedan följer Geoforum Sveriges yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av
föreskrifter om avgifter.

Bakgrund
Det nya EU-gemensamma regelverket för användning av drönare ska börja tillämpas den 1 juli 2020 och
förslaget till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:105 om avgifter planeras träda i kraft den 1
juli 2020 för de avgifter som avser luftfart. Transportstyrelsen kommer att genomföra tillståndsprövningar,
utöva tillsyn och hålla register enligt de nya regelverken och för den verksamheten kommer Tranportstyrelsen
att ta ut avgifter.

Geoforums synpunkter
•

Missivet som skickades ut 2020-03-20 har inte gått ut till kommuner och statliga myndigheter, enligt
sändlistan. Det finns en stor verksamhet med drönarflygningar även i offentlig verksamhet och
Geoforum Sverige anser att även kommuner och myndigheter ska tas med som remissinstanser.

•

Offentlig sektor saknas som målgrupp i förslaget, endast medborgare och näringsliv tas upp som
målgrupp. Geoforum Sverige anser att kommuner och myndigheters verksamhet inom
drönarflygningar behöver beaktas och arbetas in i förslaget.

•

I avsnitten som behandlar konsekvenserna av införandet av avgifter hanteras endast fritidsändamål
och kommersiella ändamål. Geoforum Sverige saknar här perspektivet vad det får för konsekvenser
för offentlig verksamhet. Det kan leda till begränsningar i verksamheterna med minskad samhällsnytta
som följd, vilket inte är önskvärt.

•

I förslaget ingår olika typer av avgifter och vissa av dem är beroende av tidsåtgång, exempelvis tillsyn
kr/timme. Det är svårt att bedöma omfattningen av dessa avgifter när det inte ingår en uppskattad
tidsåtgång i remissförslaget. Geoforum Sverige anser att detta ska förtydligas och exemplifieras för att
den totala kostnadsbilden ska bli tydlig för verksamhetsutövarna.
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Om Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja
samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.
Geoforum utgör en mötesplats för sina 200 organisationsmedlemmar som består av statliga myndigheter,
kommuner, företag, högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, producerar, tillhandahåller,
analyserar och visualiserar geodata.
Föreningens vision är: Ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett effektivt och
hållbart samhälle!
Geoforum Sverige arbetar för
•
•
•
•

reformer som möjliggör öppna geodata i Sverige
en digital samhällsbyggnadsprocess
att synliggöra geodatabranschens kompetens och innovationer inom smarta och hållbara städer och
samhällen
kompetensförsörjning till geodataområdet.
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