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Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontrolls författningssamling 
 
ISSN 1400-4682 
 


Utgivare: Anette Arveståhl 


Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter 
om taxametrar 
 
Beslutade den xx xx 20xx  
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver1 
följande med stöd av 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238). 
 
 
Tillämpningsområde  
 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om taxametrar. Föreskrif-
terna innehåller också krav på ibruktagande av taxametrar.  


De tekniska kraven omfattar inte krav på distanssignalgeneratorer. 
 
Definitioner 
 


2 § I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 1 kap. 5 § STAFS 2016:12 om mätinstrument. Dessutom avses i dessa 
föreskrifter med 
 1. brytpunktshastighet: det hastighetsvärde som erhålls genom att tim-
taxan divideras med kilometertaxan,  
 2. driftsinställning: olika inställningar för taxameterns olika beräkningar; 
driftsinställningarna kan särskiljas genom följande angivelser.  
 a) "Ledig": den inställning där avgiftsberäkningen är avstängd,  
 b) "Upptagen": den inställning där avgiftsberäkningen sker på grundval 
av en eventuell grundavgift och en taxa för den tillryggalagda sträckan eller 
tiden, och  
 c) "Stoppad": den inställning där den avgift som ska betalas för färden 
anges och åtminstone den avgiftsberäkning som grundas på tid är från-
kopplad, 
 3. färdavgift: hela det belopp som ska betalas för en färd baserat på en 
fastställd grundavgift eller färdens sträcka eller varaktighet; i färdavgiften 
ingår inte tillägg för extra tjänster,  
 4. normal beräkningsmetod D (tillämpning av summatariff): avgifts-
beräkning som grundas på en kombination av timtaxan och kilometertaxan 
under hela färden, 


                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmoni-
sering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument 
(omarbetning), i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2015/13/EU. Se även Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015 om ett informationsför-
farande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster. 
2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om 
mätinstrument. 
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 5. normal beräkningsmetod S (tillämpning av enkeltariff): avgiftsbe-
räkning som grundas på tillämpning av timtaxan under brytpunkten och 
tillämpning av kilometertaxan över brytpunkten,  
 6. taxameter: en anordning som tillsammans med en signalgenerator blir 
ett mätinstrument och som  
 a. mäter varaktighet och beräknar avståndet på basis av en signal som ges 
från en distanssignalgenerator, och  
 b. beräknar och visar den färdavgift som ska betalas för transporten, 
baserad på den beräknade sträckan och den uppmätta färdtiden, och 
 7. tillsatsanordning: en anordning som kopplas till en taxameters 
gränssnitt för framställning av handlingar som helt eller delvis kan utgöra 
verifikationer vid bokföring eller handlingar som innehåller andra 
registrerade uppgifter från taxametern. 
 
Krav på taxametrar 
 


3 § För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning 
enligt 4 kap. 14–25 §§ STAFS 2016:1 om mätinstrument, ska en taxameter 
uppfylla kraven i 
 1. bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument, och 
 2. bilagan till dessa föreskrifter. 
 
4 § En taxameter som släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på 
marknaden för att användas i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) ska  
 1. vara försedd med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 
 2. vara konstruerad för kondenserande luftfuktighet och åtminstone klara 
en övre temperatur på 55 °C samt en undre temperatur på -25 °C, 
 3. ha en sådan tillsatsanordning som tillverkats med stöd av giltigt 
certifikat enligt STAFS 2022:X3 om tillsatsanordningar till taxametrar, 
kopplad till dess gränssnitt, och 
 4. ha en skyddad inställning som automatiskt hindrar att taxametern 
fungerar om tillsatsanordningen saknas eller inte fungerar korrekt. 
 
5 § Taxametern ska ha genomgått något av följande förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F och 
H1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument.  
 1. B + D.  
 2. B + F. 
 3. H1. 
 
6 § En taxameter, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får visas 
på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. 
I sådana fall ska det tydligt och klart anges att taxametern inte uppfyller 
kraven och att den inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk för 
det ändamål som anges i 4 § förrän den uppfyller kraven. 
 
Ibruktagande av en taxameter 
 


7 § För att få tas i bruk i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) ska en 
taxameter uppfylla de krav som anges i 4 §. Om taxametern avses användas 
för strängare temperaturförhållanden än de som anges i 4 § 2, ska taxametern 
vara konstruerad för att klara en undre temperatur på -40 °C. 
 
 


                                                           
3 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2022:X) 
om tillsatsanordningar till taxametrar. 
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Övrigt 
 


8 § Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. 
__________ 
 


1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2022.  
2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (STAFS 2016:8) 


om taxametrar. 
3. Intyg som utfärdats i enlighet med STAFS 2006:11 om taxametrar 


eller STAFS 2016:8 om taxametrar ska vara giltiga enligt den nya 
författningen. 


 
 
 
 
 


På Swedacs vägnar 
 


 
ULF HAMMARSTRÖM 
    
   Mikael Schmidt 
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Bilaga 


 
Särskilda krav på taxametrar 
 


Konstruktionskrav  
 


1. Taxametern ska vara konstruerad så att den mäter färdsträckan och 
färdens varaktighet. 
 
2. Taxametern ska vara konstruerad så att den beräknar och visar avgiftens 
storlek i kronor i driftsinställningen ”Upptagen”. Taxametern ska även vara 
konstruerad så att den slutliga avgiften för färden visas i driftsinställningen 
"Stoppad". 
 
3. En taxameter ska kunna tillämpa de normala beräkningsmetoderna S och 
D. Det ska vara möjligt att välja mellan beräkningsmetoderna med en 
skyddad inställning. 
 
4. En taxameter ska kunna visa följande uppgifter genom ett eller flera 
lämpliga skyddade gränssnitt:  
 1. driftsinställning: "Ledig", "Upptagen" eller "Stoppad", 
 2. ackumuleringsuppgifter enligt punkt 15.1, 
 3. allmän information: konstanten för distanssignalgeneratorn, skydds-
datum, taxifordonsidentifikation, realtid, tariffidentifikation,  
 4. information om färdavgiften för en transport: totalbelopp, färdavgift, 
beräkning av färdavgiften, tilläggsavgift, datum, starttid, sluttid, färdsträcka, 
och 
 5. tariffinformation: tariffparametrar.  
 
5. Vid behov ska det vara möjligt att ställa in taxametern för konstanten för 
distanssignalgeneratorn som ska vara ansluten och att skydda denna inställ-
ning. 
 
Specificerade driftförhållanden 
 


6.1 Den mekaniska miljöklassen som tillämpas är M3 så som denna klass 
definieras i punkt 1.3.2 a) i bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
 
6.2 Tillverkaren ska ange de specificerade driftförhållandena för instru-
mentet, särskilt  
 1. ett minsta temperaturområde på 80 °C för den klimatmässiga miljön, 
och 
 2. de gränser för likströmsförsörjningen som instrumentet har konstru-
erats för.  
 
Största tillåtna fel 
 


7. Största tillåtna fel är med undantag av de fel som beror på att taxametern 
används i ett taxifordon:  
 1. För tid som förflutit: ± 0,1 %, minsta värde på största tillåtna fel:  
0,2 s. 
 2. För tillryggalagd sträcka: ± 0,2 %, minsta värde på största tillåtna fel: 
4 m. 
 3. För beräkning av färdavgiften: ± 0,1 %, minimum, inklusive avrund-
ning: motsvarande den minsta siffran i avgiftsangivelsen. 
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Tillåten effekt av störningar 
 


Elektromagnetisk tålighet 
 


8.1 Tillämplig elektromagnetisk klass är E3 så som denna klass definieras 
i punkt 1.3.3 a) i bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
 
8.2 De största tillåtna fel som anges i punkt 7 ska även gälla i närvaro av 
elektromagnetiska störningar. 
 
Strömförsörjningsfel 
 


9. Om strömförsörjningen sjunker till ett värde som underskrider den undre 
driftsgräns som tillverkaren angett, ska taxametern 
 1. fortsätta att fungera korrekt eller återta sin korrekta funktion utan att 
ha förlorat några uppgifter som var lagrade i det ögonblick då strömför-
sörjningsfelet uppstod om felet är tillfälligt, dvs. under förutsättning att 
motorn startas igen, och 
 2. avbryta den befintliga mätningen och återgå till "Ledig"-läget om 
strömförsörjningen är ur funktion en längre period. 
 
Övriga krav 
 


10. Villkoren för kompatibilitet mellan taxametern och distanssignal-
generatorn ska anges av tillverkaren av taxametern.  
 
11. Om det är en tilläggskostnad för en extra tjänst som förs in av föraren 
manuellt, ska denna inte vara medräknad i den visade färdavgiften. 
Taxametern kan emellertid i sådant fall tillfälligt visa hela färdavgiften 
inklusive tilläggskostnaden. 
 
12. Om avgiften beräknas enligt beräkningsmetod D får en taxameter vara 
försedd med ett extra visningsläge där endast tillryggalagd sträcka och 
färdens varaktighet visas i realtid.  
 
13. Alla värden som visas för passageraren ska kunna identifieras på 
lämpligt sätt. Dessa värden liksom deras identifiering ska vara tydligt 
läsbara i dagsljus och nattetid.  
 
14.1 Om den färdavgift som ska betalas eller de åtgärder som ska vidtas 
mot bedräglig användning påverkas genom att föraren väljer bland färdiga 
inställningar eller genom fri datainmatning, ska det vara möjligt att skydda 
instrumentets inställningar och inmatade data.  
 
14.2 De skyddsmöjligheter som finns i en taxameter ska vara sådana att det 
är möjligt att separat skydda inställningarna.  
 
14.3 Bestämmelserna i punkt 8.3 i bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mät-
instrument ska också tillämpas på tarifferna. 
 
15.1 En taxameter ska vara försedd med ackumuleringsregister som inte går 
att nollställa för följande värden:  
 1. Taxifordonets totala färdsträcka.  
 2. Taxifordonets totala färdsträcka i driftsinställningen ”Upptagen”.  
 3. Det totala antalet körningar.  
 4. Det totala belopp som påförts som tilläggsavgifter.  
 5. Det totala belopp som påförts som färdavgifter.  
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De ackumulerade värdena ska inkludera de värden som lagrats enligt 
kravet i punkt 9 under strömförsörjningsbortfall. 
 
15.2 Om strömförsörjningen till en taxameter kopplas bort, ska de 
ackumulerade värdena kunna lagras i ett år så att värdena från taxametern 
kan avläsas till ett annat medium.  
 
15.3 Lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra att de ackumulerade 
värdena visas för att vilseleda passagerarna. 
 
16. Taxorna får ändras automatiskt med beaktande av  
 1. färdens längd,  
 2. färdens varaktighet,  
 3. tidpunkt på dygnet,  
 4. datum, och 
 5. veckodag. 
 
17. Om taxifordonets utrustning är viktig för att taxametern ska fungera 
korrekt, ska taxametern vara försedd med anordningar som skyddar 
taxameterns anslutning till det taxifordon som den är installerad i. 
 
18. För att taxametern ska kunna testas efter installationen ska den vara 
utrustad med möjligheten att separat testa med vilken noggrannhet tiden och 
sträckan kan mätas och beräkningarna kan ske.  
 
19. Taxametern och tillverkarens installationsanvisningar ska vara så 
utformade att, om taxametern installerats enligt tillverkarens anvisningar, 
det är näst intill omöjligt att i bedrägerisyfte göra ändringar i den mätsignal 
som representerar den tillryggalagda sträckan.  
 
20. Det allmänna väsentliga kravet som behandlar bedräglig användning ska 
uppfyllas på ett sådant sätt att kundens, förarens och hans arbetsgivares samt 
skattemyndigheternas intressen skyddas.  
 
21. En taxameter ska vara konstruerad så att den utan justering håller sig 
inom det största tillåtna felet under ett års normal användning. 
 
22. Taxametern ska vara utrustad med en realtidsklocka som visar tid och 
datum, där den ena eller båda angivelserna kan användas för automatisk 
ändring av taxorna. Kraven på en realtidsklocka är följande:  
 1. Tidsangivelserna ska ha en noggrannhet på 0,02 %.  
 2. Det ska inte vara möjligt att korrigera klockan mer än 2 minuter per 
vecka. Korrigering för sommar- och vintertid ska utföras automatiskt.  
 3. Korrigering, automatiskt eller manuellt, under en färd ska inte kunna 
göras. 
 
23. För värdena på tillryggalagd sträcka och den tid som förflutit ska, när de 
visas eller skrivs ut i enlighet med dessa föreskrifter, följande måttenheter 
användas: 
 1. Tillryggalagd sträcka: kilometer.  
 2. Tid som förflutit: sekunder, minuter eller timmar som det kan vara 
lämpligt att beakta med hänsyn till den upplösning som krävs och behovet 
av att undvika missförstånd. 
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Ingrid Sundin


Från: Annie Fainelli <Annie.Fainelli@swedac.se>
Skickat: den 19 november 2021 16:42
Ämne: Remiss av Swedacs föreskrifter (tillsatsanordningar och taxametrar)
Bifogade filer: Remissmissiv.pdf; STAFS 2022_X.pdf; STAFS 2022_Y.pdf; Konsekvensutredning 


STAFS 2012_5 och STAFS 2016_8.pdf; Bestämmelser i ny respektive gammal STAFS 
2012_5.pdf; Bestämmelser i ny respektive gammal STAFS 2016_8.pdf


Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga


Kategorier: Ingrid


Hej, 
 


Swedac skickar nu på remiss förslag till 
- föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar, 
- föreskrifter om taxametrar, samt 
- upphävande av STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till taxametrar och STAFS 2016:8 om taxametrar. 


 
Bifogade finns remissmissiv, de två förslagen till nya föreskrifter, konsekvensutredning samt två förteckningar som 
ger en överblick av hur nya respektive gamla bestämmelser helt eller delvis motsvarar varandra. 
 
Ni bereds tillfälle att inkomma med svar på remissen senast den 10 januari 2022. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annie Fainelli 
Jurist 


 


 
 
Swedac 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Avdelningen för juridik och handelsfrågor 
Tel: +4633170829 
swedac.se 
Följ oss på 


 


  


Swedac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Vi behandlar personuppgifter i 
inkommande och utgående e-post för att uppfylla vår skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och 
arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan också komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För 
ytterligare information om Swedacs behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: Swedacs integritetspolicy 
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Konsekvensutredning angående förslag till  


- nya föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar, 


- upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om 


tillsatsanordningar till taxametrar, 


- nya föreskrifter om taxametrar, samt 


- upphävande av föreskrifter (STAFS 2016:8) om taxametrar. 


 


1. Inledning och sammanfattning av förslagen 


 


Enligt förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll (Swedac) ansvarar Swedac för bl.a. reglerad mätteknik. I detta ansvar 
ingår att upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik till skydd 
mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter. På Swedac finns en 
särskild avdelning som har detta ansvar (Avdelningen för reglerad mätteknik) och 
denna avdelning är organisatoriskt åtskild från den del av Swedac som hanterar 
ackreditering. 
 
Swedac har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av 
taxameterutrustning enligt 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238). Med stöd 
därav har Swedac meddelat föreskrifter om taxametrar och s.k. tillsatsanordningar. 
En tillsatsanordning utgör en del av den taxameterutrustning som används i taxi-
fordon. Bestämmelserna om tillsatsanordningar finns i Swedacs föreskrifter och 
allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar. Detta regelverk 
riktar sig till tillverkare av tillsatsanordningar och de certifieringsorgan som utför 
bedömningar med stöd av föreskrifterna. Bestämmelserna om taxametrar finns i 
Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:8) om taxametrar och gäller för ekonomiska 
aktörer1 som tillhandahåller eller släpper ut taxametrar på marknaden samt för 
användare av taxameterutrustning. 
 
På Swedac pågår en allmän översyn av en del av myndighetens föreskrifter som rör 
reglerad mätteknik. Som ett led i denna översyn föreslås ändringar av bestämmel-
serna i STAFS 2012:5 och STAFS 2016:8. Förslaget för ändring av STAFS 2012:5 läggs 
också fram mot bakgrund av synpunkter som framförts av Skatteverket, Transport-
styrelsen och delar av taxibranschen. Under arbetet med STAFS 2012:5 har Swedac 
haft samråd med nämnda myndigheter, delar av taxibranschen, tillverkare av tillsats-
anordningar och det certifieringsorgan som idag är ackrediterat för certifiering av 
tillsatsanordingar. 
 
Ändringarna bör införas genom nya grundförfattningar, varvid STAFS 2012:5 och 
STAFS 2016:8 upphävs. 


                                                      


1 Tillverkare, tillverkares representanter, importörer och distributörer. 
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De nya författningarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 


 
Förslaget för STAFS 2012:5 innehåller sammanfattningsvis följande.  
 
 I syfte att underlätta Skatteverkets kontroll föreslås att löpnumret för de 


kvitton/följesedlar som framställs för delbetalningar under ett köruppdrag ska 
vara samma och åtföljas av ordningsnumret på delbetalningen (avsnitt 
2.1.2.1). I samma syfte föreslås ett tydliggörande av att betalningssätt ska 
anges i kvittot, följesedeln och körpassrapporten (avsnitt 2.1.2.3). 
 


 Tillsatsanordningen behöver inte vara konstruerad så att den även skriver ut 
ett kvitto eller en följesedel i pappersform för det fall den har en funktion för 
att framställa handlingarna elektroniskt, utöver funktionen för framställning i 
pappersform (avsnitt 2.1.2.2). Under förutsättning att det är tillåtet för en 
taxiförare att erbjuda kvittot/följesedeln endast i elektronisk form underlättas 
taxiförarens hantering av handlingarna. 
 


 Uppgifter i handlingar som tillsatsanordningen ska kunna framställa ändras 
eller kompletteras så att de motsvarar de uppgifter som i praktiken är aktuella 
för användaren att ange (avsnitt 2.1.2.4). Vissa krav på uppgifter i handlingar 
tas bort då det inte bedöms finnas något behov av dem (avsnitt 2.1.2.6). 
 


 Vissa bestämmelser tas bort eftersom de inte bedöms behövas eller för att det 
inte finns utrymme för att tillämpa dem i praktiken (avsnitt 2.1.1.2, 2.1.1.3, 
2.1.2.5, 2.1.4 och 2.1.5). 
 


 Förslaget innebär också att föreskrifterna förtydligas i vissa avseenden. Det 
kan här särskilt nämnas att det föreslås att det genomgående kommer till 
uttryck att tillsatsanordningen ska genomgå bedömning av överensstämmelse 
inte endast genom typkontroll, utan även genom bedömning av tillverkarens 
ledningssystem för serietillverkningen av tillsatsanordningen (avsnitt 2.1.1.1). 
Vidare förtydligas att tillsatsanordningen ska kunna överföra uppgifter digitalt 
och trådlöst till en redovisningscentral (avsnitt 2.1.3). 
 


 De föreslagna föreskrifterna har delvis en ny disposition och nya rubriker. Flera 
bestämmelser har också justerats språkligt (avsnitt 2.1.6).  


 
Förslaget för STAFS 2016:8 innehåller sammanfattningsvis följande.  
 
 Definitionen för tillsatsanordning ändras så att den på ett bättre sätt 


motsvarar funktionskraven för tillsatsanordningar (avsnitt 2.2.1). 
 


 Tre bestämmelser som utgörs av upplysningar om andra bestämmelser 
upphävs eftersom de inte fyller någon särskild funktion (avsnitt 2.2.2). 


 
 I övrigt föreslås vissa förtydliganden samt ändringar som avser språk och 


struktur (avsnitt 2.2.3).   
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2. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås 


 


2.1 STAFS 2012:5 
 


2.1.1 Bestämmelser som avser bedömningen av överensstämmelse 


 


2.1.1.1 Typkontroll och bedömning av ledningssystem 
(förslag som avser 3, 4, 6 och 8 §§) 
 
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse avseende mätinstrument och 
tillhörande anordningar omfattar i regel krav på bedömningar i både konstruktions-
fasen och tillverkningsfasen av en produkt. I konstruktionsfasen ska en bedömning 
ske av produktens (typens) konstruktion. Den benämns normalt typkontroll. 
Bedömningarna i tillverkningsfasen är skilda från typkontrollen och  syftar till att 
säkerställa att alla tillverkade produkter av den aktuella typen uppfyller de före-
skrivna kraven. I nuvarande föreskrifter anges endast att tillsatsanordningen ska 
genomgå typkontroll, vilken egentligen omfattar en bedömning av tillsatsanordning-
ens konstruktion och inte kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen. Det föreslås 
därför att det förtydligas vilka bedömningar som ska ske i produktens olika faser 
genom att det genomgående kommer till uttryck att tillsatsanordningen ska 
genomgå bedömning av överensstämmelse genom dels typkontroll, dels bedömning 
av ledningssystem för serietillverkningen av tillsatsanordningen. Detta innebär att 
den redan gällande ordningen förtydligas. Att även ledningssystem för serietillverk-
ningen ska granskas framgår indirekt av 3 §, 6 § andra stycket c och e samt 7 § andra 
stycket. Dessutom följer av 5 § att det är ett certifieringsorgan för produkter som ska 
genomföra bedömningen av överensstämmelse och i den granskning som ett sådant 
organ utför ingår en bedömning av tillverkarens ledningssystem. Enligt förslaget bör 
det även tydliggöras genom tillägg i 6 § andra stycket att tillverkarens ansökan till 
certifieringsorganet ska innehålla dokumentation av ledningssystemet och en 
beskrivning av tillverkarens egenkontroll. 
 
2.1.1.2 Certifieringsorgan 
(förslag som avser 5 §) 
 
Av 5 § första stycket framgår att certifieringsorganet ska ha ackrediterats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008, eller på annat sätt 
erbjuda motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt 
garantier om oberoende. Det föreslås att alternativet till ackreditering tas bort. Det 
bedöms inte lämpligt att ställa något annat krav än ackreditering för att säkerställa 
att ett certifieringsorgan når upp till de krav som bör ställas. Ackreditering är numera 
ett etablerat sätt för organ för bedömning av överensstämmelse att visa att de 
uppfyller erforderliga krav på kompetens och opartiskhet. Det kan också nämnas att 
det endast finns ett certifieringsorgan som utför bedömningar mot STAFS 2012:5 och 
att det organet är ackrediterat. Under alla de år som föreskrifterna har varit i kraft 
har aldrig något certifieringsorgan visat intresse för att utföra bedömningar enligt 
föreskrifterna utan ackreditering. Det finns inte heller någon alternativ process med 
avseende på aktörer som inte söker ackreditering. Utan en särskilt utformad process 
är det mer svåröverskådligt för en enskild vilka krav som måste uppfyllas och hur det 
kan visas att kraven uppfylls. Det innebär också att det är svårt för den enskilde att 
kunna överblicka vilka kostnader ett sådant förfarande för med sig. 
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2.1.1.3 Tillämplig standard 
(förslag som avser 7 och 14 §§) 


 
Det föreslås att delar av två bestämmelser tas bort, eftersom kraven följer av den 
standard som gäller för certifieringsorganet.2 Detta gäller 7 § tredje stycket och 
kravet i 14 § på att tillverkaren ska anmäla sådana ändringar av tillsatsanordningen 
som kan påverka överensstämmelsen med kraven i föreskrifterna. 
 


2.1.2 Bestämmelser som avser kvitto/följesedel, körpassrapport, rapport för 
taxameterkontroll samt rapport för anpassningskontroll 


 


2.1.2.1 Delbetalningar av köruppdrag 
(förslag som avser 2 § samt punkterna 12 första stycket, 12 a och 13.18 i bilagan) 
 


Enligt de krav på tillsatsanordningar som gäller idag ska ett kvitto eller en följesedel 
skrivas ut när taxametern går över till driftsinställning ”Ledig”. När flera personer 
reser tillsammans och ska betala för var sin del av köruppdraget förekommer det att 
flera kvitton skrivs ut för köruppdraget. I ett sådant fall kan varje kvitto/följesedel få 
ett eget löpnummer. Det förhållandet att det kan förekomma flera löpnummer för 
ett och samma köruppdrag försvårarar Skatteverkets kontroll och överblick av 
taxiföretagens uppgifter. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för delbetalningar av ett köruppdrag föreslås att 
det anges uttryckligen att tillsatsanordningen ska få kunna framställa flera kvitton/ 
följesedlar.3 För att de olika kvittona/följesedlarna ska kunna härledas till ett visst 
köruppdrag föreslås att det ska finnas ett enda löpnummer för varje köruppdrag. 
Detta löpnummer ska åtföljas av ett bindestreck och ordningsnumret för delbetal-
ningen om tillsatsanordningen kan framställa kvitton/följesedlar för delbetalning. 
 
Med anledning av förslaget om delbetalningar behöver det framgå vad ett körupp-
drag omfattar så att det blir tydligt att det inte motsvarar endast en delbetalning. Det 
föreslås därför att en definition för köruppdrag införs. 
 
2.1.2.2 Framställning av kvitto/följesedel i elektronisk form 
(förslag som avser punkterna 12 första stycket och 12 a i bilagan) 


 
De krav som ställs på tillsatsanordningar idag innebär att anordningen alltid ska 
skriva ut kvitto/följesedel (i pappersform) när taxametern går över från drifts-
inställning ”Stoppad” till driftsinställning ”Ledig”. Vissa aktörer använder dock 
tillsatsanordningar som även kan producera elektroniska kvitton/följesedlar som 
erbjuds kunderna. Även om kunden i ett sådant fall vill få kvittot/följesedeln endast 
elektroniskt ska tillsatsanordningen ändå skriva ut kvittot/följesedeln. Det har 
framförts önskemål från taxibranschen om att kvitton/följesedlar inte alltid ska 
behöva skrivas ut och att det i stället ska finnas en möjlighet att erbjuda handlingen 
endast i elektronisk form. En sådan ordning skulle innebära vissa besparingar för 


                                                      


2 4.1.2.2 k, 6.2.1 och 6.2.2.1 SS-EN ISO/IEC 17065:2012. 
3 Det kan härvid uppmärksammas att slutpriset för köruppdraget som ska visas i displayen inte får ändras, se punkterna 2 
och 4 fjärde strecksatsen i bilagan till STAFS 2016:8 om taxametrar. 
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taxibranschen och vinster för miljön genom att antalet pappersutskrifter skulle 
minska. 


 
Med dagens reglering för tillsatsanordningar finns det inte något som hindrar att 
tillsatsanordningen har en sådan funktion att den kan framställa elektroniska 
kvitton/följesedlar, utöver funktionen med pappersutskrift. Om tillsatsanordningen 
har en funktion för elektroniska kvitton/följesedlar och taxiföraren på kundens 
begäran vill kunna erbjuda kunden en sådan elektronisk handling efter avslutat 
köruppdrag, bör det inte finnas något krav på att tillsatsanordningen samtidigt ska 
skriva ut kvittot/följesedeln i pappersform. Det föreslås därför att kraven på en 
tillsatsanordning, som har funktion för elektronisk framställning, ändras för att 
möjliggöra att en framställning kan ske endast i elektronisk form. Tillsatsanordningen 
ska dock fortfarande ha en funktion som innebär att kvittot/följesedeln kan 
framställas i pappersform. 
 
Det ska här påpekas att Transportstyrelsen, som meddelar föreskrifter om använd-
ningen av taxameterutrustning, idag ställer krav på att taxiföraren ska skriva ut och 
erbjuda kunden ett kvitto eller en följesedel efter avslutat köruppdrag.4 En förutsätt-
ning för att det ska vara tillåtet för en taxiförare att erbjuda handlingen endast i 
elektronisk form är således att Transportstyrelsen tillåter detta.         


 
För elektroniska kassakvitton från kassaregister ställer Skatteverket krav på att 
uppgiften ”elektroniskt kassakvitto” ska anges om kvittot är framställt i elektronisk 
form.5  Om en tillsatsanordning framställer ett kvitto eller en följesedel i elektronisk 
form bör denna information framgå på motsvarande sätt. Det föreslås därför att det 
ska anges på dessa handlingar om framställningen är elektronisk. 
 
2.1.2.3. Betalningssätt 
(förslag som avser punkterna 12 p, 13.17 och 13.18 i bilagan) 


 
Av punkt 12 p framgår att den slutliga summan ska anges i kvittot/följesedeln med 
särredovisning av det belopp som betalats kontant och det belopp som registrerats 
för att dras från konto. Denna skrivning skulle kunna tolkas som att det endast är 
kontanta betalningar och kreditkortsbetalningar som avses. Andra möjliga betal-
ningssätt behöver dock också ingå i kvittot/följesedeln.6 Detta gäller t.ex. betalning 
mot faktura och med kontokort. Det kan härvid nämnas att alla former av 
elektroniska betalningar, t.ex. Swish, enligt Skatteverket är att jämställa med 
betalning med kontokort.7 En uppdelning på olika betalningssätt är viktig bl.a. av den 
anledningen att den underlättar Skatteverkets kontroll. Mot denna bakgrund föreslås 
att bestämmelsen formuleras på så sätt att betalningssättet ska anges i kvittot/ 
följesedeln. 
 


                                                      


4 5 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik. 
5 7 kap. 1 § m Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister. 
6 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § k Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister. 
7 Skatteverket. Hämtad den 22 oktober 2021 från: 
<https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html>. 
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Om en körpassrapport är korrekt utformad kan den användas som en s.k. gemensam 
verifikation vid bokföring. Det är därför viktigt att de krav som ställs på tillsatsanord-
ningens framställning av körpassrapporten stämmer överens med de som gäller vid 
bokföring. Av 6.10 Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2013:2, framgår att 
försäljning som dokumenteras i en gemensam verifikation ska delas upp på 
kontantförsäljning och försäljning mot kontokort eller andra elektroniska betalnings-
medel samt försäljning mot faktura. Enligt punkterna 13.17 och 13.18 ska det i 
körpassrapporten finnas uppgift om belopp som körts in kontant respektive kredit 
under körpasset. Med denna nuvarande formulering kan det uppfattas som oklart 
vad som avses med kredit. För att tydliggöra detta och för att bestämmelsen ska 
stämma överens med vad som följer av 6.10 BFNAR 2013:2, föreslås att det av punkt 
13.18, i stället för kredit, framgår att inkörda belopp för respektive betalningssätt ska 
anges. Exempel på betalningssätt är kontant, faktura och kontokort. Som angetts 
ovan är alla former av elektroniska betalningar att jämställa med betalning med 
kontokort. 


 
2.1.2.4. Postadress, samordningsnummer och särskiljande nummer 
(förslag som avser punkterna 12 e-g, 13.3, 13.5, 15.7, 15.8, 15.10, 15.15 och 16.8 i 
bilagan) 


 
Syftet med bestämmelserna om vilka uppgifter som ska framgå av handlingar och 
rapporter som tillsatsanordningen framställer är, i fråga om uppgifter som är 
individuella för den som använder utrustningen, att det ska vara möjligt för den 
enskilde användaren att mata in aktuella uppgifter. Detta gäller t.ex. uppgifter om 
adress, organisationsnummer och förarkod. Även om kraven riktar sig till tillverkare 
och certifieringsorgan och inte innebär någon skillnad för tillsanordningens 
konstruktion är det lämpligt att vissa bestämmelser ändras respektive kompletteras 
så att de motsvarar de uppgifter som i praktiken är aktuella för användaren att ange. 
Därför föreslås att uppgiften om adress i punkterna 12 e, 15.7 och 15.15 ändras till 
postadress, samt att tillägg görs för samordningsnummer och särskiljande nummer8 i 
punkterna 12 f, 13.3 och 15.8 respektive 12 g, 13.5, 15.10 och 16.8. 


 
2.1.2.5. Utformning enligt bokföringslagen 
(förslag som avser punkterna 12 andra stycket och 13 andra stycket i bilagan) 


 
I de första styckena i punkterna 12 och 13 finns en uppräkning av sådana uppgifter 
som ska kunna framställas i kvittot/följesedeln respektive körpassrapporten av 
tillsatsanordningen. Av andra stycket i respektive punkt framgår att handlingarna i 
övrigt ska vara utformade så att de kan utgöra räkenskapsmaterial i bokföring enligt 
bokföringslagen (1999:1078). Vilken utformning som här avses utöver att tillsats-
anordningen ska kunna framställa handlingar med de särskilt uppräknade uppgift-
erna har inte preciserats. Det bedöms inte finnas något behov av ytterligare krav på 
utformning, som är av betydelse för bokföring, utöver dem som räknats upp i de 
första styckena. Det kan i detta sammanhang påpekas att det inte finns några krav på 
att utskrifter ska vara beständiga för kassakvitton eller s.k. z-rapporter9 från sådana 
kassaregister som avses i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på 
kassaregister. Vidare stämmer kraven på uppgifter i det första stycket i respektive 


                                                      


8 Nummer som avses i 3 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer. 
9 En z-rapport är en del av en gemensam verifikation från ett kassaregister. 
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punkt i allt väsentligt överens med dem som ställs på kassakvitton från kassaregister 
respektive gemensamma verifikationer i bokföringslagen.10 För att det ska vara 
tydligt vilka krav som gäller för tillverkaren och då det inte bedöms finnas något 
behov av bestämmelserna i andra stycket i respektive punkt föreslås att de upphävs.  
 
I detta sammanhang kan påpekas att det naturligtvis är viktigt att kvitton, följesedlar 
och körpassrapporter är utformade så att de kan utgöra räkenskapsmaterial i 
bokföring och att bokföringsskyldigheten fullgörs. Bestämmelserna i STAFS 2012:5 
riktar sig dock inte till användare av tillsatsanordningar, utan till tillverkarna och de 
certifieringsorgan som utför bedömningar med stöd av föreskrifterna.  
 
2.1.2.6. Taxameterkonstant, datum för senaste plombering och utskrift 
(förslag som avser punkterna 12 i och j samt 15.3 och 16.3 i bilagan) 
 
I dag finns krav i punkt 12 i och j på att kvittot/följesedeln ska innehålla uppgift om 
taxameterkonstant och datum för senaste plombering. Värdet på inställd taxameter-
konstant behövs för att kunna avgöra om taxameterutrustningens anpassning till 
fordonet är korrekt. Uppgiften om datum för senaste plombering är av betydelse för 
att kunna avgöra om taxameterutrusningen genomgått besiktning inom föreskriven 
tid. Det bedöms inte finnas något behov av att dessa uppgifter anges i ett kvitto eller 
en följesedel. Om det bedöms finnas ett behov av att upplysa taxikunder om upp-
gifterna är det mer lämpligt att det sker i en annan form. För övrigt ska uppgifterna 
framgå av körpassrapporten och rapporten för taxameterkontroll, vilket får anses 
vara tillräckligt.11 Det föreslås därför att kravet på att uppgifterna ska anges i kvittot/ 
följesedeln tas bort. 
 
Enligt punkterna 15.3 och 16.3 ska ”utskrift” anges i rapporterna för taxameter-
kontroll respektive anpassningskontroll. Detta bedöms inte vara behövligt eftersom 
det ställs krav på att rapporterna ska skrivas ut (i pappersform). Dessa krav bör 
därför tas bort. 
 
2.1.3 Bestämmelse om överföring av uppgifter om köruppdrag och körpass (förslag 


som avser punkt 14 i bilagan) 


 


Enligt 2 a kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) är den som har taxitrafiktillstånd och 
bedriver taxitrafik med ett fordon som är försett med taxameterutrustning skyldig 
att överföra taxameteruppgifter till en sådan redovisningscentral som anges i lagen 
(2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Denna 
överföring ska enligt 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen ske digitalt och trådlöst. 
 
Idag framgår av punkt 14 i bilagan till STAFS 2012:5 att tillsatsanordningen ska vara 
utformad så att uppgifter om köruppdrag och körpass ska kunna ”överföras till annat 
administrativt datasystem”. Detta krav bör förtydligas och anpassas till bestämmel-
serna i taxitrafiklagen. Det föreslås därför att kravet uttrycks på så sätt att tillsats-
anordningen ska kunna överföra uppgifterna digitalt och trådlöst till en sådan 


                                                      


10 7 kap. 1 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister. Se även 6 kap. i Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring. 
11 Dessa rapporter ska kunna överlämnas till polisman eller bilinspektör för kontroll, se 5 kap. 4-5 §§ Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik. 
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redovisningscentral som anges i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och 
beställningscentraler för taxitrafik. 
 
2.1.4 Bestämmelse om bruksanvisning 


(förslag som avser punkt 20 i bilagan) 


 
Enligt punkt 20 ska tillsatsanordningen åtföljas av en bruksanvisning, om den inte är 
så enkel att använda att detta är onödigt. Med tanke på alla de funktioner som en 
tillsatsanordning ska ha kan det inte rimligen finnas utrymme för undantag från 
kravet på bruksanvisning. Detta undantag bör därför tas bort. 
 
2.1.5 Bestämmelser som innehåller upplysningar 


(förslag som avser 1 och 5 §§) 


 
Det föreslås att bestämmelser som innehåller upplysningar tas bort då de inte 
bedöms fylla någon särskild funktion. Detta gäller 1 §, där det finns en upplysning om 
vad som gäller enligt en bestämmelse i STAFS 2016:8 om taxametrar, och 5 § andra 
stycket, som innehåller en upplysning om lagen (2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 
 
2.1.6 Övriga ändringar 


(förslag som avser bl.a. 1, 2, 5 och 11 §§ samt punkterna 12, 15 och 17 i bilagan) 


 
För att föreskrifterna ska få en mer tydlig och logisk struktur föreslås en delvis annan 
rubriksättning samt att vissa bestämmelser placeras i en ny ordning. En av de större 
förändringarna i detta avseende är att de krav som gäller för tillverkaren samlas 
under en rubrik. Vidare föreslås språkliga justeringar och förtydliganden samt flera 
ändringar för att åstadkomma enhetlighet i struktur och innehåll.  


 
Av de förslag som syftar till att göra föreskrifterna tydligare eller bidra till bättre 
överblick över innehållet kan särskilt nämnas följande. 
 
Definitionen för tillsatsanordning i 2 § tas bort då det redan finns en definition för 
den i STAFS 2016:8 om taxametrar och en hänvisning till definitionerna där finns i 
bestämmelsen. 
 
Hänvisningen beträffande EU-typintyg till STAFS 2016:8 om taxametrar tas bort i 
11 §, eftersom regleringen för EU-typintyg bara finns i det andra regelverket som det 
hänvisas till (STAFS 2016:1 om mätinstrument).  
 
I punkt 12 b görs ett tillägg om att löpnummerserien för kvitton/följesedlar ska vara 
obruten och stigande, mot bakgrund av kraven på kassakvitton från kassaregister 
enligt 7 kap. 1 § första stycket d SKVFS 2014:9. 
 
Det innehåll i ackumuleringsregister som avses för rapporten för taxameterkontroll i 
punkt 15.11 uttrycks i bestämmelsen, på motsvarande sätt som föreslås för upp-
gifterna i körpassrapporten i punkt 13.15. Det föreslås också att punkterna 13.16 och 
15.12 tas bort eftersom de innehåller en upprepning av det som ska framgå från 
ackumuleringsregistren enligt punkterna 13.15 och 15.11. Även innebörden av punkt 
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17 förtydligas på så sätt att innehållet i den bestämmelse som det hänvisas till i 
stället uttrycks i punkten. 


 
2.2 STAFS 2016:8 
 
2.2.1 Bestämmelse om definition 


(förslag som avser 2 §) 


 


Tillsatsanordning definieras i regelverket som ”en anordning som kopplas till en 
taxameters gränssnitt t.ex. för utskrift av kvitton, fakturaunderlag, körpassrapporter 
och kontrollrapporter eller för avläsning av kort”. En tillsatsanordning ska framför allt 
fungera som en skrivare för uppgifter som finns registrerade i taxametern. Kraven i 
STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till taxametrar, avser inte avläsning av kort och 
det är därför lämpligt att den delen av definitionen tas bort. Vidare skulle ”kontroll-
rapporter” kunna förväxlas med de rapporter som används vid besiktning av 
taxameterutrustning. Det föreslås att tillsatsanordning i stället definieras som ”en 
anordning som kopplas till en taxameters gränssnitt för framställning av handlingar 
som helt eller delvis kan utgöra verifikationer vid bokföring eller handlingar som 
innehåller andra registrerade uppgifter från taxametern”. 


 
2.2.2 Bestämmelser som innehåller upplysningar 


(förslag som avser 1, 6 och 10 §§) 


 
Det föreslås att bestämmelser som innehåller upplysningar tas bort då de inte 
bedöms fylla någon särskild funktion. Detta gäller 1 §, där det finns en upplysning om 
krav i bilagan till föreskrifterna. Att kraven i bilagan gäller framgår dock av en annan 
bestämmelse i paragrafdelen. Vidare finns upplysningar om andra föreskrifter i 6 § 
och 10 § andra stycket. 
 
2.2.3 Övriga ändringar 
 
Bestämmelserna föreslås få en ny struktur som liknar den utformning som finns eller 
planeras för flera andra föreskrifter som utgör en del av genomförandet av 
mätinstrumentdirektivet.12 Detta leder till en bättre överblick av bestämmelserna i 
regelverken. Vidare bör de bestämmelser där de ekonomiska aktörerna uttryckligen 
nämns, i stället formuleras som krav på taxametern, eftersom generella krav på 
ekonomiska aktörer vid handel med mätinstrument redan finns i 3 kap. STAFS 2016:1 
om mätinstrument. 
 
Innehållet i bestämmelsen i 9 § föreslås ändras på så sätt att det som anges om att 
taxametern ska vara konstruerad för de fuktförhållanden i vilka den avses användas 
tas bort. Det anges nämligen samtidigt att det lägsta kravet avseende fuktför-
hållanden är kondenserande luftfuktighet vilket redan är det strängaste kravet som 
en medlemsstat får ställa i genomförandet av direktivet. När det gäller vid vilka 
temperaturförhållanden som taxametern avses användas behålls kravet men 
bestämmelsen tydliggörs genom att den lägsta temperaturgräns som kan bli aktuell 
för taxameterns konstruktion enligt mätinstrumentdirektivet anges.13 


                                                      


12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU. 
13 Punkt 1.3.1 i bilaga IX Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU. 
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Det föreslås även att punkt 2 i bilagan förtydligas och kompletteras med att avgiftens 
storlek ska beräknas och visas ”i kronor i driftsinställningen ’Upptagen’” för att 
uppnå en bättre överensstämmelse med lydelsen mätinstrumentdirektivet.14         
 
I övrig föreslås ändringar i språk och nya rubriker.  
 
2.3 Nya författningar 
 
De förslag som redogjorts för ovan är så omfattande att de nya regleringarna 
lämpligen införs genom nya grundförfattningar, varvid STAFS 2012:5 och STAFS 
2016:8 upphävs. 
 
3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det som ska uppnås och 


vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 


 


Det finns inte några alternativa lösningar till att ändra i föreskrifterna för att uppnå 
de syften som redogjorts för ovan. Det bedöms inte heller finnas några lämpliga 
alternativa förslag. 
 
Några särskilda effekter bedöms inte uppstå om regleringen inte kommer till stånd, 
utan de problem som finns med nuvarande reglering förväntas kvarstå i samma 
utsträckning som nu. Detta innebär bl.a. att det inte kommer att vara möjligt att 
framställa kvitton/följesedlar endast i elektronisk form och att Skatteverket inte kan 
ta del av uppgifter i en form som underlättar kontroll. 
 


4. Vilka som berörs av regleringen 


 


4.1 STAFS 2012:5 
 


De som berörs av de föreslagna föreskrifterna är framför allt tillverkare av 
tillsatsanordningar och certifieringsorgan som utför bedömning av överens-
stämmelse. Skatteverket berörs genom att innehållet i handlingar som tillsats-
anordningen ska kunna framställa ligger till grund för Skatteverkets kontroll. 
 
Transportstyrelsen föreskriver om användning av taxameterutrustning och kan av 
den anledningen behöva förhålla sig till de föreslagna föreskrifterna. 
 
Det nuvarande regelverket för tillsatsanordningar kan indirekt beröra företag som 
bedriver taxitrafik och därvid använder taxameterutrustning. Det kan också i någon 
mån beröra besiktningsorgan som besiktar taxameterutrustning, polismyndigheten 
som kan begära att få ut handlingar från taxameterutrustningen för kontroll och 
redovisningscentraler som tar emot uppgifter som överförs från taxameter-
utrustningen. Eftersom ett certifieringsorgan ska bedömas och godkännas av Swedac 
kan även den del av Swedac som hanterar ackreditering beröras. Det förslag till nya 
föreskrifter som nu förs fram bedöms dock inte få någon särskild påverkan för dessa 
aktörer. 
 


                                                      


14 Punkt 2 i bilaga IX Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU. 
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4.2 STAFS 2016:8 
 
De som omfattas av kraven i nuvarande reglering är ekonomiska aktörer som 
tillhandahåller eller släpper ut taxametrar på marknaden samt företag som bedriver 
taxitrafik med taxameterutrustning. De föreslagna ändringarna är inte av sådant slag 
att de får någon särskild påverkan på dessa aktörer och företag. 


 
5. De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 


 


Bemyndigandet att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av taxameter-
utrustning finns i 8 kap. 1 § första stycket taxitrafikförordningen (2012:238). De 
särskilda föreskrifter om ackreditering som behövs för certifieringen får meddelas 
med stöd av 3 § andra stycket förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk 
kontroll. 
 
6. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 


jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 
 


6.1 STAFS 2012:5 
 


De nya kraven på tillsatsaordningar påverkar tillverkare av tillsatsanordningar genom 
att de måste utveckla nya produkter som uppfyller kraven. De måste också få dem 
bedömda och godkända av ett certifieringsorgan. Detta innebär att det uppstår 
kostnader för tillverkarna för att ta fram en ny produkt och för att få ett certifikat för 
produkten. För vissa tillverkare uppstår också kostnader för att utveckla och certi-
fiera en eller flera taxametrar, för det fall en tillsatsanordning utgör en integrerad del 
av taxametern. En närmare redogörelse för kostnaderna finns nedan under avsnitt 
9.2 och 9.3.  
 
Certifieringsorganet påverkas genom att bedömningen av överensstämmelse 
kommer att ske mot något förändrade krav. Eftersom ackrediteringsområdet är 
oförändrat innebär inte förslaget några ökade kostnader för certifieringsorganet när 
det gäller avgifter för ackrediteringen. Enligt uppgifter vid samråd med certifierings-
organet medför inte den föreslagna regleringen några ekonomiska eller andra 
konsekvenser för det. 
 
Kraven på att kvitton/följesedlar ska ha löpnummer med efterföljande ordnings-
nummer för delbetalning och på att betalningssätt ska anges i kvitto, följesedel och 
körpassrapport underlättar för Skatteverkets kontroll. 
 
Förslaget att ta bort kravet på att tillsatsanordningen alltid ska framställa kvitto/ 
följesedel i pappersform vid slutet av ett körpass skulle kunna möjliggöra att antalet 
pappersutskrifter minskar för taxiföretag som använder tillsatsanordningar med en 
funktion för elektronisk utskrift. Detta skulle innebära vissa vinster för miljön och 
besparingar för taxiföretagen. En förutsättning för detta är dock att Transport-
styrelsen tillåter att taxiförare erbjuder kvittot/följesedeln i elektronisk form. 
 
Taxiföretagen kommer inte att behöva byta tillsatsanordningar på sin taxameter-
utrustning till följd av förslaget. De kommer i stället att kunna fortsätta använda de 
tillsatsanordningar de har idag med funktionskrav som följer av STAFS 2012:5 under 
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tillsatsanordningarnas livslängd. Mot bakgrund av uppgifter från tillverkare vid 
samråd bedöms att priset inte kommer att påverkas för de tillsatsanordningar som 
tillverkas enligt de nya kraven. 
 
6.2 STAFS 2016:8 
 
De föreslagna ändringarna är inte av sådant slag att de får några kostnadsmässiga 
eller andra konsekvenser för de ekonomiska aktörer som tillhandahåller eller släpper 
ut taxametrar på marknaden eller för de företag som bedriver taxitrafik. Förslaget i 
fråga om STAFS 2016:8 behandlas därmed inte ytterligare under avsnitt 8. 
 
7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 


utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 


Europeiska unionen 


 
De föreslagna bestämmelserna bedöms överensstämma med Sveriges skyldigheter 
med anledning av medlemskapet i Europeiska unionen. Av mätinstrumentdirektivet 
följer att medlemsstaterna får ställa krav på att en tillsatsanordning ska kopplas till 
en taxameters gränssnitt.15 Detta krav finns i svensk reglering för närvarande i 10 § 
STAFS 2016:8 om taxametrar. Regleringen för tillsatsanordningar är ett nationellt 
initiativ som kan motiveras av tvingande hänsyn till effektiv skattekontroll och 
förebyggande av ekonomisk brottslighet. De nu föreslagna bestämmelserna bedöms 
vara proportionerliga i förhållande till dessa syften. 
 
8. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 


tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 


informationsinsatser 


 


Det behöver finnas tid för tillverkare att anpassa sig till de nya bestämmelserna om 
tillsatsanordningar genom att de ska ha möjlighet att utveckla nya produkter. Det 
föreslås att den nuvarande regleringen får fortsätta att tillämpas om ansökan om 
typkontroll har kommit in till certifieringsorganet före den 1 augusti 2023. Certifikat 
som utfärdats efter en sådan ansökan ska dock inte få förnyas. Före det att 
föreskrifterna beslutas behöver det finnas tid med ca sex månader för att anmäla 
föreskrifterna enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Den nya grundför-
fattningen som ska ersätta STAFS 2012:5 planeras därför träda i kraft den 1 augusti 
2022. 
 
Den nya grundförfattning som ska ersätta STAFS 2016:8 planeras träda i kraft vid 
samma tidpunkt, eftersom den innehåller en hänvisning till den nya grundför-
fattningen för STAFS 2012:5. Det kan i detta sammanhang även nämnas att STAFS 
2016:1 kommer att behöva ändras på så sätt att hänvisningen till STAFS 2016:8 
ersätts med den nya författningen. Denna ändring kommer att omhändertas vid en 
senare tidpunkt. 
 
Föreskrifterna och information om ikraftträdandet kommer att finnas på Swedacs 
webbplats. Det bedöms inte finnas något behov av ytterligare informationsinsatser. 
 


                                                      


15 Punkt 4 i bilaga IX Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU. 
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9. Om effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 


eller villkor i övrigt  


 


9.1 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 


storleken på företagen 


 
Under de senaste åren har det funnits som flest sju tillverkare av tillsatsanordningar. 
Två tillverkare är svenska företag och övriga finns inom EU. Årsomsättningen för de 
svenska företagen ligger på ca 40-70 miljoner kronor. Flertalet av företagen har färre 
än 50 anställda. 


 
9.2 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen 


innebär för företagens administrativa kostnader 


 
Förslaget för STAFS 2012:5 medför kostnader genom att dokumentation behöver tas 
fram eller kompletteras av tillverkaren inför ansökan om certifiering (t.ex. produkt-
beskrivningar, konstruktionshandlingar och ledningssystem), vilket beräknas kräva 
arbete i ca en månad för en tillsatsanordning. Kostnaderna för detta är engångs-
kostnader och beräknas uppgå till ca 87 000 kr.16 Uppskattningen har gjorts delvis 
med stöd av uppgifter från samråd med tillverkare. 
 
I den mån en tillverkare ska utveckla och certifiera mer än en tillsatsanordning/ 
taxameter (se resonemang nedan under avsnitt 9.3) tillkommer administrativa 
kostnader för varje tillsatsanordning/taxameter. Kostnaderna för administration bör 
dock inte vara lika höga för varje tillkommande tillsatsanordning/taxameter som för 
den första. 


 
9.3 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 


förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den 


föreslagna regleringen 
 
Kostnaderna till följd av förslaget för STAFS 2012:5 för att utveckla och certifiera en 
ny typ av tillsatsanordning är engångskostnader. För en tillverkare som vill certifiera 
en tillsatsanordning beräknas kostnaderna uppgå till ca 366 000 kr. Uppskattningen 
har gjorts delvis med stöd av uppgifter från samråd med tillverkare. Kostnaderna 
består i  
- kostnad för certifiering om ca 200 000 kr, 
- arbete i form av projektledning för en person i en månad med en kostnad om ca 


87 000 kr17, 
- arbete med programmering för en person i en halv månad med en kostnad om 


ca 39 000 kr18,  


                                                      


16 Månadslön 47 400 kr för en civilingenjör inom elektroteknik, enligt lönestatistik från SCB. 1 (månad) x 47 400 
(månadslön) x 1,84 (schablonvärde för semesterersättning, arbetsgivaravgifter och overheadkostnad). 
17 Månadslön 47 400 kr för en civilingenjör inom elektroteknik, enligt lönestatistik från SCB. 1 (månad) x 47 400 
(månadslön) x 1,84 (schablonvärde för semesterersättning, arbetsgivaravgifter och overheadkostnad). 
18 Månadslön 42 200 kr för en ingenjör/tekniker inom elektronik, enligt lönestatistik från SCB. 0,5 (månad) x 42 200 
(månadslön) x 1,84 (schablonvärde för semesterersättning, arbetsgivaravgifter och overheadkostnad). 
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- arbete med testning för en person i en halv månad med en kostnad om ca 
40 00019. 


 
Någon tillverkare har för närvarande två gällande certifikat för tillsatsanordningar. 
Kostnaderna för att utveckla och certifiera två tillsatsanordningar blir högre än 
366 000 kr, men antas bli lägre än det dubbla eftersom arbetsinsatsen bör vara lägre 
för att utveckla en andra tillsatsanordning. 
 
Vissa tillverkare har en tillsatsanordning som utgör en integrerad del av en EU-
typgodkänd taxameter. Detta kan kräva en ny eller kompletterad certifiering även för 
taxametern. Enligt uppgifter från tillverkare skulle detta kunna kräva kostnader för 
arbete och certifiering med ca 2 000 000 kr för en taxametertyp. De ändrade kraven 
för tillsatsanordningar skulle kunna påverka taxameterns konstruktion t.ex. i fråga 
om gränssnitten eller formaten för överföring av data. Den centrala mättekniska 
delen av en taxameter påverkas dock inte av de ändrade kraven. En taxameter som 
ska certifieras enbart utifrån ett ändrat utförande till följd av de nya kraven på 
tillsatsanordningar, behöver bara genomgå en del av alla de tester som en helt 
otestad taxameter skulle ha behövt genomgå. Kostnaderna för att utveckla och 
certifiera en taxameter bör mot denna bakgrund vara lägre om de endast ska avse de 
kostnader som uppstår till följd av de ändrade kraven på tillsatsanordningar. I den 
mån kostnader för arbete och certifiering uppstår för fler än en taxametertyp på 
grund av de ändrade kraven på tillsatsanordningar, tillkommer kostnader för varje 
taxametertyp. Kostnaderna antas dock bli lägre än för den första taxametern, 
eftersom arbetsinsatsen bör vara lägre för att utveckla en andra och tredje 
taxameter. De tillverkare som finns på marknaden har som flest tre gällande EU-
typintyg för taxametrar. 
 
De kostnader som uppstår för varje tillverkare beror av hur många certifierade 
tillsatsaordningar eller taxametrar som den tillverkaren beslutar att utveckla och på 
nytt certifiera. Det ska också nämnas att det är vanligt att tillverkare ansöker om nytt 
certifikat/EU-typintyg för produkter med 5-6 års mellanrum. Denna omständighet 
innebär att just den föreslagna regleringens påverkan på företagens kostnader 
minskar i betydelse. 


 
Tillverkarna kommer inte i övrigt att behöva vidta några särskilda förändringar i sin 
verksamhet. 
 
9.4 I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensför-


hållandena för företagen 
 
Tillverkarna kan påverkas ekonomiskt i olika grad av förslaget avseende STAFS 
2012:5. Hur de påverkas beror framför allt på i vilken utsträckning en tillverkare, när 
ett certifikat går ut, väljer att utveckla en tillsatsanordning eller taxameter inför ett 
nytt certifikat/EU-typgodkännande. Som nämnts ovan är det vanligt att tillverkare 
ansöker om nytt certifikat/EU-typintyg för produkter med 5-6 års mellanrum, vilket 
gör att regleringens inverkan på företagens kostnader minskar i betydelse. 


                                                      


19 Månadslön 43 900 kr för en programvarutestare, enligt lönestatistik från SCB. 0,5 (månad) x 43 900 (månadslön) x 1,84 
(schablonvärde för semesterersättning, arbetsgivaravgifter och overheadkostnad). 
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Förslaget innehåller inte krav som i något annat avseende innebär hinder eller 
begränsningar för företag som gör att konkurrensen mellan dem påverkas. 


 
9.5. Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 


 


Förslaget bedöms inte leda till någon påverkan på företagen i andra avseenden än 
dem som angetts ovan. 


 
9.6. Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 
 


Flertalet av de företag som tillverkar tillsatsanordningar är just små företag (färre än 
50 anställda). Det är inte möjligt att anpassa förslaget på något särskilt sätt till små 
företag. Den påverkan som regleringen innebär för företagen i fråga om kostnader 
och övriga konsekvenser är också förhållandevis begränsad. Det bedöms mot denna 
bakgrund att några särskilda hänsyn inte behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning.  


 
10. Om effekter för kommuner eller regioner 


 
Förslaget bedöms inte få några effekter för kommuner eller regioner. 


 
11. Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens medgivande 


 
Yttrande från Regelrådet inhämtas i samband med att förslaget skickas på remiss. 
Förslaget bedöms inte kunna få sådana effekter att regeringens medgivande krävs 
enligt 2 § förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa 
föreskrifter. 


 
12. Kontaktpersoner 
 
Annie Fainelli, jurist 
annie.fainelli@swedac.se 
033-17 08 29 
 
Renée Hansson, utredare 
renee.hansson@swedac.se 
033-17 08 32  
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Remiss 
 


Förslag till Swedacs föreskrifter och allmänna råd om 


tillsatsanordningar till taxametrar och Swedacs föreskrifter om 


taxametrar samt upphävande av STAFS 2012:5 och STAFS 2016:8 


 


Bakgrund 


 


På Swedac pågår en allmän översyn av en del av myndighetens föreskrifter 


som rör reglerad mätteknik. Som ett led i denna översyn föreslås ändringar 


av bestämmelserna i STAFS 2012:5 och STAFS 2016:8. Förslaget för ändring 


av STAFS 2012:5 läggs också fram mot bakgrund av synpunkter som 


framförts av Skatteverket, Transportstyrelsen och delar av taxibranschen. 


 


Förslagen 
 


Förslaget avseende STAFS 2012:5 omfattar i huvudsak 


 ändringar i krav på uppgifter som ska kunna framställas av en 


tillsatsanordning i kvitton, körpassrapporter och andra handlingar – 


bl.a föreslås att löpnumret för de kvitton/följesedlar som framställs 


för delbetalningar under ett köruppdrag ska vara samma och åtföljas 


av ordningsnumret på delbetalningen, 


 ändring genom att en tillsatsanordning inte behöver vara 


konstruerad så att den även skriver ut ett kvitto eller en följesedel i 


pappersform för det fall den har en funktion för att framställa 


handlingarna elektroniskt, utöver funktionen för framställning i 


pappersform, 


 vissa förtydliganden, och 


 justeringar i språk och disposition. 
 


Förslaget avseende STAFS 2016:8 omfattar i huvudsak 


 en ändring av definitionen för tillsatsanordning, 


 vissa förtydliganden, och 


 justeringar i språk och disposition. 


 


Det föreslås att ändringarna införs genom nya grundförfattningar, varvid 
STAFS 2012:5 och STAFS 2016:8 upphävs. 


 


De nya författningarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 
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Förslagen i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerade på 


Swedacs webbplats: 


https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-


foreskriftsarbete/ 
 


Synpunkter 


 


Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslagen och 


konsekvensutredningen. 


 


Synpunkterna ska vara Swedac tillhanda senast den 10 januari 2022. 


 


Vänligen ange diarienummer 2021/276 i svaret. Synpunkterna ska vara 


skriftliga och skickas till: 
registrator@swedac.se 


eller 


Swedac, Box 878, 501 15 Borås. 


 


De synpunkter som inkommer kan komma att publiceras på Swedacs 


webbplats. 


 


Remissinstanserna listas i bilagan nedan. Även aktörer som inte finns med i 


listan är välkomna att inkomma med synpunkter. Om det skulle 
uppmärksammas att det finns ett intresse för någon ytterligare att 


inkomma med synpunkter går det bra att hänvisa till materialet på Swedacs 


webbplats (se adressen ovan).  


 


Kontaktpersoner 


 


Vid frågor med anledning av remissen går det bra att kontakta: 


 


Annie Fainelli, jurist 


annie.fainelli@swedac.se 
033-17 08 29 


 


Renée Hansson, utredare 


renee.hansson@swedac.se 


033-17 08 32  


 


Med vänlig hälsning, 


 


Annie Fainelli 


 
 


 


Bilaga 


Sändlista 
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Sändlista 


 


Cabonline Stockholm AB 


Finn Frogne A/S 


Halda AB 


Hedmans Taxi Aktiebolag 


Kommerskollegium 


Konsumentverket 


Norra Jämtlands Taxi Aktiebolag 


Paytronic AB 


Polismyndigheten 


Regelrådet 
RISE 


Samtrans Omsorgsresor AB 


Semel Oy 


Skatteverket 


Structab Aktiebolag 


Svenska Färdtjänstföreningen 


Svenska Taxiförbundet 


Sveriges Kommuner och Regioner 


Sverigetaxi i Stockholm AB 
Taxi Göteborg Aktiebolag 


Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag 


Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag 


Transportstyrelsen 


Uber Sweden AB 


Vilhelmina Taxi – Lapplandsbuss AB 


Värnamo Taxi Aktiebolag 


Östra Göinge Taxi Aktiebolag  
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Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontrolls författningssamling 
 
ISSN 1400-4682 
 


Utgivare: Anette Arveståhl 


Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter 
och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar 
 
Beslutade den xx xx 20xx 
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver1 
följande med stöd av 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) och 3 § 
förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll samt 
beslutar följande allmänna råd.  


 
 


Tillämpningsområde  
 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av 
en tillsatsanordning som kopplas till en taxameter.  
 
Definitioner 
 


2 § I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 2 § STAFS 2022:Y2 om taxametrar. Dessutom avses i dessa föreskrifter 
med 


1. köruppdrag: beställd transport i taxitrafik som börjar när taxametern 
går från driftsinställning ”Ledig” till ”Upptagen” och avslutas när taxa-
metern går från driftsinställning ”Stoppad” till ”Ledig”, och 


2. typkontroll: ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom 
vilket ett ackrediterat organ undersöker den tekniska konstruktionen av en 
tillsatsanordning samt förvissar sig om och intygar att den uppfyller kraven 
i dessa föreskrifter.  
 
Krav på tillsatsanordningar 
 


3 § En tillsatsanordning ska uppfylla kraven i bilagan till dessa före-
skrifter. 
 
Krav för tillverkare av tillsatsanordningar 
 


4 § En tillverkare av tillsatsanordningar ska se till att anordningarna 
konstrueras och tillverkas i enlighet med kraven i bilagan till dessa före-
skrifter. 
 


                                                           
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster. 
2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:Y) om taxametrar. 
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5 § Tillverkaren ska ha ett dokumenterat ledningssystem med rutiner och 
instruktioner som säkerställer att serietillverkade tillsatsanordningar upp-
fyller kraven i dessa föreskrifter. 
 


Allmänt råd 
 


Tillverkarens ledningssystem bör uppfylla kraven i SS-EN ISO 
9001 (Ledningssystem för kvalitet – Krav). 
 


6 § För att säkerställa att en tillsatsanordning uppfyller kraven i dessa 
föreskrifter ska tillverkaren låta tillsatsanordningen genomgå bedömning av 
överensstämmelse genom  


1. typkontroll, och 
2. bedömning av ledningssystem för serietillverkningen av tillsatsanord-


ningar. 
 
7 § Om förfarandet för bedömning av överensstämmelse har visat att en 
tillsatsanordning uppfyller kraven i dessa föreskrifter ska tillverkaren märka 
dess hölje med             


1. tillverkarens namn,  
2. serienummer på tillsatsanordningen eller dess olika enheter, 
3. certifikatnummer, och 
4. beteckningen ”STAFS 2022:X”. 
Märkningarna ska vara anbringade på en för myndigheters kontroll 


lämplig plats samt vara tydliga, outplånliga och entydiga. 
 
8 § Tillverkaren ska bevara en kopia av certifikatet för tillsatsanordningen 
samt bilagor till detta, tillsammans med den tekniska dokumentationen, 
under minst tio år efter det att den sista tillsatsanordningen har tillverkats. 
 
9 § Tillverkaren ska se till att tillsatsanordningen åtföljs av en bruks- 
anvisning. Bruksanvisningen ska vara lätt att förstå och ska minst innehålla 
en beskrivning av hur samtliga föreskrivna framställningar i pappersform 
eller elektronisk form fås enligt dessa föreskrifter samt uppgift om inom 
vilket temperaturområde och spänningsområde som tillsatsanordningen 
fungerar. 
 


Bedömning av överensstämmelse 
 


Certifieringsorgan 
 


10 §  Bedömning av överensstämmelse ska utföras av ett certifieringsorgan 
för produkter som har ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 
 
Ansökan om typkontroll och bedömning av ledningssystem 
 


11 §  Ansökan om typkontroll och bedömning av ledningssystem för serie-
tillverkningen av tillsatsanordningar ska göras hos ett sådant certifierings-
organ som avses i 10 §. Ansökan ska innehålla relevant teknisk doku-
mentation. Det ska vara möjligt att med hjälp av dokumentationen bedöma 
om tillsatsanordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Den tekniska 
dokumentationen ska omfatta  
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1. en allmän beskrivning av anordningen, inklusive de klimatmässiga, 


mekaniska och elektromagnetiska miljöer där tillsatsanordningen är avsedd 
att användas, samt strömförsörjning och andra influensstorheter som är 
förutsättningar för att tillsatsanordningen ska fungera på föreskrivet sätt,  


2. övergripande konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman 
över komponenter, delenheter och kretsar,  


3. en beskrivning av de elektroniska delarna av tillsatsanordningen med 
ritningar, diagram, flödesscheman över logiska kretsar samt den allmänna 
information som förklarar delarnas egenskaper och funktion, inklusive en 
beskrivning av de plomberingar och egenskaper som ska finnas enligt punkt 
6 i bilagan till dessa föreskrifter, 


4. beskrivningar och förklaringar som behövs för förståelsen av doku-
mentationen i punkterna 2, 3 och 12, inklusive anordningens funktionssätt, 


5. resultat från konstruktionsberäkningar och undersökningar, 
6. lämpliga provningsresultat, där så behövs, för att visa att anordningen 


stämmer överens med kraven i dessa föreskrifter under nominella 
driftsförhållanden och under specificerade störningar i miljön,  


7. EU-typintyg eller EU-intyg om konstruktionskontroll för taxameter 
som innehåller delar som är identiska med dem som ingår i konstruktionen,  


8. villkoren för kompatibilitet mellan tillsatsanordningen och taxametern, 
9. bruksanvisning enligt 9 §,  
10. installationsanvisning, 
11. uppgift om tillverkningsställe, och 
12. dokumentation av ledningssystemet med en beskrivning av tillverk-


ningsförfaranden och tillverkarens egenkontroll. 
 


Förfarande vid typkontroll och bedömning av ledningssystem 
 


12 §  Vid typkontroll ska ett certifieringsorgan, efter ansökan från en 
tillverkare, bedöma om en tillsatsanordning, som är representativ för en 
förutsedd produktion, uppfyller kraven i bilagan till dessa föreskrifter. 


Certifieringsorganet ska också göra en bedömning av ledningssystemet 
avseende tillverkningsförfaranden och tillverkarens egenkontroll samt en 
granskning på plats hos tillverkaren för att säkerställa att tillverkaren kan 
producera produkter som uppfyller kraven i bilagan till dessa föreskrifter. 
 


Certifikat 
 


13 §  Om typkontrollen och bedömningen av ledningssystemet har visat att 
en tillsatsanordning uppfyller kraven får certifieringsorganet utfärda ett 
certifikat. 
 
14 §  Certifikatet och eventuella bilagor till detta ska innehålla den 
information som behövs för att bedöma om de tillverkade produkterna 
överensstämmer med den undersökta tillsatsanordningen och för att utföra 
installation och kontrollera anordningen i bruk. Informationen ska i vart fall 
omfatta 


1. villkoren för kompatibilitet mellan taxametern och tillsatsanordningen, 
2. vilka åtgärder som krävs för att garantera anordningens integritet i fråga 


om plombering och programvara,  
3. uppgifter som är nödvändiga för att identifiera anordningen eller i 


anordningen ingående enheter och uppgifter som behövs för att kontrollera 
att den eller dessa visar överensstämmelse med tillsatsanordningen,  


4. vid behov de specifika uppgifter som krävs för att verifiera de 
tillverkade anordningarnas egenskaper, 
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5. tillverkarens namn och adress samt, i förekommande fall, dennes 
representants namn och adress, 


6. slutsatser från undersökningen, 
7. eventuella villkor för certifikatets giltighet, och 
8. nödvändiga uppgifter för identifiering av anordningen. 


 
15 §  Ett certifikat ska gälla i tio år från utfärdandedagen och kan förnyas 
med ytterligare tio år åt gången.  


Innan ett certifikat förnyas ska certifieringsorganet beakta resultat från 
stickprovskontroller enligt 17 § samt annan information som kommit 
certifieringsorganet tillhanda och besluta om nödvändig provning eller 
granskning. 
 
16 §  Ett certifikat enligt dessa föreskrifter får inte utgöra en del av ett 
sådant EU-typintyg som avses i STAFS 2016:13 om mätinstrument. 
 
Krav på certifieringsorganet efter att certifikat utfärdats 
 


17 §  Certifieringsorganet ska årligen övervaka tillverkarens egenkontroll 
samt utföra relevanta stickprovsuttag ur produktionen. 
 
18 §  Om en tillverkare anmäler ändringar av tillsatsordningen som kan 
påverka dess överensstämmelse med kraven i dessa föreskrifter, ska 
certifieringsorganet på nytt ta ställning till frågan om godkännande. Om 
tillsatsanordningen efter bedömningen fortfarande uppfyller kraven ska 
certifieringsorganet utfärda ett nytt certifikat. 
 
19 §  Certifieringsorganet ska återkalla ett certifikat, om det får kännedom 
om att en tillsatsanordning som organet certifierat i användning inte 
uppfyller kraven i dessa föreskrifter. 
 
20 §  Certifieringsorganet ska omedelbart skicka in utfärdade certifikat och 
bilagor till dessa till Swedac. Certifieringsorganet ska vidare underrätta 
Swedac om ett certifikat återkallas. 
 
21 §  Certifieringsorganet ska bevara den tekniska dokumentationen, 
inklusive den dokumentation som lämnats av tillverkaren, fram till dess att 
certifikatets giltighetstid löper ut. 


 
Övrigt 
 


22 §  Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. 
__________ 
 


1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter och allmänna 


råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar. 
3. Certifieringsorgan som är ackrediterade för att utföra bedömning av 


överensstämmelse enligt STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till 
taxametrar, ska anses vara ackrediterade för att utföra bedömning av 
överensstämmelse enligt den nya författningen. 


 
 


                                                           
3 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om 
mätinstrument. 
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4. Den gamla författningen får fortsätta att tillämpas om ansökan om 
typkontroll har kommit in till certifieringsorganet före den 1 augusti 
2023. Certifikat som utfärdats efter en sådan ansökan får dock inte 
förnyas.  


 
 
 
 


På Swedacs vägnar 
 


 
ULF HAMMARSTRÖM 
    
   Mikael Schmidt 
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Bilaga 
 


Krav på tillsatsanordningar  
 


1. Tillsatsanordningen ska vara konstruerad för de temperatur- och fukt-
förhållanden i vilka den avses användas. Som lägsta krav gäller att den ska 
vara konstruerad för kondenserande luftfuktighet och klara en övre 
temperatur på 55 °C samt en undre temperatur på -25 °C.  
 
2.  Tillsatsanordningen ska uppfylla den mekaniska miljöklassen M3 enligt 
punkt 1.3.2 i bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument.  
 
3.  Tillsatsanordningen får inte ha egenskaper som sannolikt underlättar en 
bedräglig användning.  
 
4.  Tillsatsanordningen ska vara robust, och de ingående material som 
används ska vara lämpliga för de driftsförhållanden och den miljö under 
vilka tillsatsanordningen är avsedd att användas. Den ska vara utförd så att 
den inte onödigtvis ökar risken för personskador vid kollision.  
 
5.  Tillsatsanordningens föreskrivna egenskaper får inte på ett oacceptabelt 
sätt påverkas av att någon annan anordning ansluts till tillsatsanordningen, 
av någon egenskap hos den anslutna anordningen i sig eller av någon längre 
bort belägen anordning som kommunicerar med tillsatsanordningen.  
 
6.  Tillsatsanordningen ska kunna plomberas fysiskt och elektroniskt på ett 
sätt som gör att föreskrivna egenskaper säkerställs när taxameterutrust-
ningen är i bruk. Komponenter i tillsatsanordningen som har avgörande 
betydelse för de föreskrivna egenskaperna ska vara skyddade från yttre och 
inre påverkan. Eventuell påverkan på tillsatsanordningen och plomber ska 
vara lätt att se.  
 
7.  De delar av funktionen hos en tillsatsanordning som regleras i dessa 
föreskrifter och som bestäms av programvara ska vara skyddade mot 
avsiktlig eller oavsiktlig förändring enligt följande. 


1. Programkod ska vara lagrad i ett minne vars innehåll inte kan påverkas 
av användaren. 


2. Innehållet i minnet för programkod ska automatiskt kontrolleras då 
tillsatsanordningen ansluts till spänning. 


3. Tillsatsanordningen får inte kunna påverka ackumuleringsregistrens 
funktion eller innehåll. 
 
8.  Programvara som är av avgörande betydelse för de föreskrivna egen-
skaperna ska ha en unik programversionsbeteckning och checksumma och 
vara skyddad från annan påverkan än den föreskrivna. Tecken på gjorda 
ingrepp ska vara synliga under en rimligt lång tidsperiod. 
 
9.  Uppgifter som ska kunna framställas i pappersform eller i elektronisk 
form, eller som visas av tillsatsanordningen, och programvara som är av 
avgörande betydelse för de föreskrivna egenskaperna som lagras eller 
överförs ska vara skyddade på lämpligt sätt mot oavsiktlig eller avsiktlig 
förvanskning. 
 
10. Tillsatsanordningen ska vara så konstruerad att taxameterutrustningen i 
installerat skick kan utföra samtliga föreskrivna funktioner utan att 
installationens anslutningar bryts eller förändras. Första stycket gäller inte 
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funktioner som endast är avsedda att användas under installation eller när 
kontroll utförs av ett ackrediterat kontrollorgan.  
 
11.  När tillsatsanordningen är försedd med flera programvaror som erbjuder 
även andra funktioner än de föreskrivna, ska programvara för de föreskrivna 
egenskaperna kunna identifieras och får inte på ett oacceptabelt sätt påverkas 
av någon av de andra programvarorna. 
 
12.  En tillsatsanordning ska framställa ett kvitto när taxametern går över 
från driftsinställning ”Stoppad” till driftsinställning ”Ledig”. Den ska alltid 
kunna framställa ett kvitto i pappersform och får även kunna framställa ett 
kvitto endast i elektronisk form. Tillsatsanordningen får kunna framställa 
flera kvitton för delbetalning av ett köruppdrag. Då beloppet eller beloppen 
ska faktureras gäller motsvarande för följesedlar. Kvitto och följesedel ska 
kunna innehålla minst följande uppgifter: 


1. uppgift om huruvida handlingen är ett kvitto eller en följesedel, med 
angivande av ”elektroniskt kvitto” respektive ”elektronisk följesedel” om 
handlingen framställs i elektronisk form, 


2. kvittots eller följesedelns löpnummer med minst sex siffror i samma 
obrutna och stigande löpnummerserie, där varje löpnummer motsvarar ett 
köruppdrag och, om tillsatsanordningen kan framställa kvitton för delbetal-
ning, löpnumret efter ett bindestreck åtföljs av ordningsnumret på aktuellt 
belopp att delbetala, 


3. dagens datum (åå.mm.dd),  
4. taxiföretagets namn samt person-, samordnings- eller organisations-


nummer,  
5. taxiföretagets postadress, 
6. taxiförarens förarkod eller särskiljande nummer, 
7. taxifordonets registreringsnummer, 
8. tidpunkt då köruppdrag påbörjats (tt.mm), 
9. tidpunkt då köruppdrag avslutats (tt.mm), om det är fråga om betalning 


vid köruppdragets slut, 
10.  under köruppdrag tillryggalagd vägsträcka (0,00 km), 
11.  under köruppdrag nyttjade tariffer med särredovisning av typ av tariff 


och tariffvärden, 
12.  fullständig redovisning av hur och i vilken omfattning tariffer och 


respektive tariffvärden använts för beräkning av priset för köruppdragen, 
uppställt på sådant sätt att sambandet mellan debiterat pris och utförd 
prestation inklusive eventuella avgifter tydligt framgår och kan kontrolleras 
i efterhand, och 


13.  belopp att betala med angivande av det eller de betalningssätt som 
använts, det belopp som betalats med respektive betalningssätt samt i det 
totala beloppet ingående mervärdesskatt och mervärdesskattesats.  


Tillsatsanordningen ska vara så konstruerad att kopior av de senaste sex 
kvittona eller följesedlarna ska kunna framställas i pappersform. Kopia av 
kvitto eller följesedel ska innehålla ordet ”KOPIA” på samma rad som 
löpnumret. 
 
13. Tillsatsanordningen ska vara så konstruerad att en körpassrapport med 
följande innehåll och disposition ska kunna framställas i pappersform vid 
slutet av ett körpass: 


1. ”KÖRPASSRAPPORT”,  
2. löpnummer med minst sex siffror, 
3. taxiföretagets namn samt person-, samordnings- eller organisations-


nummer, 
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4. taxifordonets registreringsnummer,  
5. taxiförarens förarkod eller särskiljande nummer, 
6. certifikatnummer och serienummer för taxametern och tillsatsanord-


ningen, samt serienummer för varje enhet om tillsatsanordningen består av 
flera enheter,  


7. programversionsbeteckningar och checksummor för i taxametern och 
tillsatsanordningen ingående programvaror,  


8. taxameterkonstant (Tk), 
9. datum för senaste plombering (åå.mm.dd), 
10. datum och tidpunkt då körpasset påbörjades (åå.mm.dd, tt.mm), 
11. datum och tidpunkt då körpasset avslutades (åå.mm.dd, tt.mm), 
12. under körpasset tillryggalagd körsträcka (0,00 km),  
13. under körpasset tillryggalagd körsträcka i driftsinställningarna 


”Upptagen” och ”Stoppad” (0,00 km),  
14. antal under körpasset registrerade köruppdrag med särredovisning av 


löpnummer för första och sista köruppdragen,  
15. följande i register ackumulerade värden vid körpassets slut, angivna 


med nio siffror utan mellankommande tecken, där varje siffra från början 
ska vara en nolla som successivt ersätts med andra siffror i takt med att 
registren räknas upp: 


a) taxifordonets totala färdsträcka, 
b) taxifordonets totala färdsträcka i driftsinställningen ”Upptagen”, 
c) det totala antalet körningar, 
d) det totala belopp som påförts som tilläggsavgifter, och 
e) det totala belopp som påförts som färdavgifter, 
16. under körpasset inkörda belopp för respektive betalningssätt, samt i 


varje belopp ingående mervärdesskatt och mervärdesskattesats, 
17. utrymme för specificering av uppgifter om körpasset, och 
18. redovisning av samtliga under körpasset registrerade köruppdrag i 


löpnummerordning, med efterföljande ordningsnummer för aktuellt belopp 
att delbetala i det fall tillsatsanordningen kan framställa kvitton för 
delbetalning, och med särredovisning av uppgifter enligt punkt 12.1, 12.2, 
12.8 – 12.11, och 12.13 i denna bilaga. 


Tillsatsanordningen ska vara så konstruerad att kopior av 
körpassrapporter från de två senaste dygnen då taxameterutrustningen varit 
i drift och i vart fall de tio senaste körpassrapporterna kan framställas i 
pappersform.  


Kopia av körpassrapport ska innehålla ordet ”KOPIA” på rad 2. 
 
14. Uppgifter om samtliga köruppdrag enligt punkt 12 i denna bilaga i 
löpnummerordning och samtliga körpass enligt punkt 13 i denna bilaga i 
löpnummerordning ska kunna överföras digitalt och trådlöst till en sådan 
redovisningscentral som anges i lagen (2014:1020) om redovisnings-
centraler och beställningscentraler för taxitrafik. 
 
15. Tillsatsanordningen ska vara så konstruerad att en rapport för taxameter-
kontroll kan framställas i pappersform, oavsett taxameterns driftsinställning. 
Rapporten ska ha följande innehåll och disposition: 


1. ”TAXAMETERKONTROLL”, 
2. löpnummer med minst fyra siffror,  
3. uppgift om vilket eller vilka organ som utfört bedömning av överens-


stämmelse av taxametern och tillsatsanordningen, 
4. certifikatnummer och serienummer för taxametern och tillsatsanord-


ningen, samt serienummer för varje enhet om tillsatsanordningen består av 
flera enheter,  
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5. programversionsbeteckningar och checksummor för i taxametern och 
tillsatsanordningen ingående programvaror, 


6. taxiföretagets namn samt person-, samordnings- eller organisations-
nummer,  


7. taxiföretagets postadress, 
8. taxifordonets registreringsnummer,  
9. taxiförarens förarkod eller särskiljande nummer,  
10. följande i register ackumulerade värden, angivna med nio siffror utan 


mellankommande tecken, där varje siffra från början ska vara en nolla som 
successivt ersätts med andra siffror i takt med att registren räknas upp: 


a) taxifordonets totala färdsträcka, 
b) taxifordonets totala färdsträcka i driftsinställningen ”Upptagen”, 
c) det totala antalet körningar, 
d) det totala belopp som påförts som tilläggsavgifter, och 
e) det totala belopp som påförts som färdavgifter, 
11. taxameterkonstant (Tk), 
12. datum för senaste besiktning och plombering (åå.mm.dd), 
13. besiktningsorganets namn och postadress, 
14. besiktningsorganets organisationsnummer,  
15. besiktningsorganets ackrediteringsnummer,  
16. löpnummer på kontrollrapporter för besiktning av taxameterutrust-


ningen, 
17. redovisning av samtliga i taxametern använda tariffer med angivande 


av typ av tariff och tariffvärden, 
18. datum och tidpunkt då körpass påbörjats (åå.mm.dd, tt.mm),  
19. tidpunkt då köruppdrag påbörjats och under köruppdrag tillryggalagd 


sträcka (tt.mm, 0,00 km), 
20. datum och tidpunkt för framställningen (åå.mm.dd, tt.mm),  
21. utrymme för kontrollerande myndighets stämpel och tjänstemans 


underskrift, och 
22. utrymme för underskrift av taxiföraren eller annan representant för 


taxiföretaget. 
 
16. Tillsatsanordningen ska vara så konstruerad att kontroll av taxameter-
utrustningens anpassning till taxifordonet kan göras enligt följande. 
Tillsatsanordningen ska under kontroll på en uppmätt sträcka beräkna 
förhållandet mellan inställd taxameterkonstant och det vägtal som uppmäts 
vid kontrollen, varefter en rapport ska framställas i pappersform. Rapporten 
ska ha följande innehåll och disposition: 


1. ”ANPASSNINGSKONTROLL”, 
2. löpnummer med minst fyra siffror, 
3. uppgift om vilket eller vilka organ som utfört bedömning av 


överenstämmelse av taxametern och tillsatsanordningen,  
4. certifikatnummer och serienummer för taxametern och tillsatsanord-


ningen, samt serienummer för varje enhet om tillsatsanordningen består av 
flera enheter, 


5. programversionsbeteckningar och checksummor för i taxametern och 
tillsatsanordningen ingående programvaror,  


6. taxifordonets registreringsnummer,  
7. taxiförarens förarkod eller särskiljande nummer, 
8. inställd taxameterkonstant (Tk),  
9. uppmätt vägtal (Vt), 
10. Tk dividerat med Vt uttryckt i procent,  
11. datum och tidpunkt för framställningen (åå.mm.dd, tt.mm),  
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12. utrymme för kontrollerande myndighets stämpel och tjänstemans 
underskrift, och 


13. utrymme för underskrift av taxiföraren eller annan representant för 
taxiföretaget. 
 
17. Vid framställning av uppgifter i pappersform eller elektronisk form ska 
följande måttenheter användas för tillryggalagd sträcka och den tid som 
förflutit: 


1. tillryggalagd sträcka: kilometer, och 
2. tid som förflutit: sekunder, minuter eller timmar som det kan vara 


lämpligt att beakta med hänsyn till den upplösning som krävs och behovet 
av att undvika missförstånd. 
 
18. Uppgifter som framställs i pappersform eller elektronisk form, ska när 
tillämpligt överensstämma med taxameterns ackumuleringsregister eller 
med de värden som lagts till taxameterns ackumuleringsregister samt i 
övrigt finns lagrade i taxametern. 
 
19. Om strömförsörjningen till en tillsatsanordning kopplas bort ska de 
uppgifter som ska kunna framställas i pappersform eller elektronisk form, 
finnas lagrade i minst två år. 








Bestämmelser i ny STAFS 2022:Y med angivande av helt eller delvis motsvarande bestämmelser i 


STAFS 2016:8 
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3 §  3 § 


4 §  3 § 


5 §  4 §  
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7 §  7-10 §§  


8 §  11 §  


   


 


punkterna 1-23 i bilagan punkterna 1-23 i bilagan  


 





