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Revisionsrapport – 

Transportstyrelsens årsredovisning 

2021 

Riksrevisionen har granskat Transportstyrelsens årsredovisning 2021, daterad 

2022-02-18. Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser 

från vår granskning.  

Våra iakttagelser har påverkat revisionsberättelsen. Vi har lämnat ett uttalande 

med reservation om ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för 

användning av anslag och inkomster. 

Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2022-05-02. Beskriv om och 

i så fall vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna. 

Transportstyrelsen uppnår inte det ekonomiska 
målet full kostnadstäckning för avgiftsverksamheten 
Övriga uppdrag 
Transportstyrelsen redovisar ett ackumulerat överskott om 14 041 tusen kronor för 

avgiftsverksamheten Övriga uppdrag inom uppdragsverksamheten. Resultatet för 

2021 uppgår till 464 tusen kronor. Det framgår av avgiftstabellen på sidan 63 i 

årsredovisningen 2021. I förhållande till 2021 års intäkter uppgår det 

ackumulerade överskottet till 104 procent.  



Diarienummer: 3.1.2-2021-0417 

 2(2) 

Det ekonomiska målet för avgiftsverksamheten Övriga uppdrag är full 

kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Det innebär att 

Transportstyrelsen ska beräkna avgifterna så att de helt täcker verksamhetens 

kostnader på ett eller några års sikt.  

Övriga uppdrag består av olika produkter. Den produkt som genererar mest 

intäkter är sms-tjänsten ”Vem äger fordonet?” som under 2021 står för ungefär 80 

procent av verksamhetens intäkter inom avgiftsområdet.  

Verksamheten Övriga uppdrag har redovisat ett överskott under många år. 

Transportstyrelsen har inte justerat avgifterna eller vidtagit andra åtgärder under 

dessa år. Vid vår granskning av årsredovisningen har Transportstyrelsen inte 

heller kunnat presentera några beslutade realistiska planer för hur resultatet ska 

kunna komma i balans.  

Vi bedömer att Transportstyrelsen inte följer det ekonomiska målet full 
kostnadstäckning i avgiftsverksamheten Övriga uppdrag. Vi har därför lämnat en 
reservation i revisionsberättelsen av vårt uttalande om ledningens efterlevnad av 
tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster. 

Rekommendation 
Vi rekommenderar Transportstyrelsen att fortsätta arbetet med att ta fram och 

besluta om en plan för hur resultatet för avgiftsverksamheten Övriga uppdrag ska 

kunna komma i balans.    

Ansvarig revisor Katarina Holmqvist har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Anders Lexner har varit föredragande. 

Katarina Holmqvist 

För kännedom 

Regeringen 

Finansdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 
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