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Begäran om utlåtande: Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken  

 
Kommunikationsministeriet bereder regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för 
flygtrafiken. 
 
Det föreslås i propositionen att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 
ändras så att tillsynsavgiften för flygtrafiken sänks från 1,00 euro till 0,90 
euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående 
kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell 
lufttransport. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och 
avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft vid 
ingången av år 2020. 
 
Tillsynsavgiften för flygtrafiken tas ut till staten för tillsyn över 
flygsäkerheten och för of-fentliga förvaltningsuppgifter inom luftfarten. 
Tillsynsavgiften är avsedd att täcka kostnaden för sådana 
luftfartsmyndighetsuppgifter som inte finansieras ur statsbudgeten och som 
inte kan finansieras i form av prestationsavgifter med stöd av lagen om 
grunderna för avgifter till staten. Målet har varit att avgiftsintäkterna ska 
täcka kostnaderna för tillsynsuppgifterna. 
 
Passagerarantalet inom flygtrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. År 
2018 var passagerarantalet på Finavias flygfält 10,1 % större än året 
innan. Transport- och kommunikationsverkets kostnader som motsvarar 
tillsynsavgiften för flygtrafiken har de senaste åren rört sig kring 10,5–11,5 
miljoner euro. Med ökade intäkter har kostnadsmotsvarigheten stigit 
ordentligt och uppgick 2018 till 123 %. Enligt Transport och 
kommunikationsverkets prognoser kommer de kostnader som motsvarar 
tillsynsavgiften för flygtrafiken de kommande åren att uppgå till cirka 12 
miljoner euro. 
 
Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om det ovan nämnda  
utkastet till regeringsproposition. 
 
Utlåtanden lämnas vänligen in senast den 6 september 2019. 
 
Ni kan lämna ett utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande 
som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden behöver inte skickas 
separat per e-post eller post. 
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och 
logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på 
utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man 
använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. 
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Ytterligare upplysningar ger överinspektör Emmi Nykänen, 050 311 2394.  
 
 
 
 
Juhapekka Ristola  
Avdelningschef, överdirektör 
 
 
 
Emmi Nykänen 
Överinspektör 
 
 
 
 

Bilagor Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 

 
Sändlista Finansministeriet 

Arbets- och näringsministeriet 
Försvarsministeriet 
Trafiksäkerhetsverket 
Finavia Abp 
Finnair Abp 
Nordic Regional Airlines OY(Norra) 
Board of Airline Representatives in Finland (Barif) 
Konsumentförbundet 
Centralhandelskammaren 

 
För kännedom Registratorskontoret, Kommunikationsministeriet 
 


