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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:97) om redovisning av 
järnvägsverksamhet; 

beslutade den 13 maj 2022. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 kap. 5 § och 5 kap. 9 § 
järnvägsmarknadsförordningen (2022:416) att 1–3, 5, 8, 11, 12 och 16–
18 §§ styrelsens föreskrifter (TSFS 2016:97) om redovisning av järnvägs-
verksamhet ska ha följande lydelse. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särredovisning av verk-
samheter enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365), om 
offentliggörande av redovisning enligt 3 kap. 4 § samma lag samt om 
separata räkenskaper och oberoende beslutsfattande enligt 9 kap. 7 § samma 
lag. 

2 § Balans- och resultaträkningarna enligt dessa föreskrifter ska upprättas i 
enlighet med principerna i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovis-
ningslagen (1995:1554) samt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag eller Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncern-
redovisning. Rapporten ska även i övrigt upprättas i enlighet med god 
redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. 

3 § Den som omfattas av 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen 
(2022:365) ska upprätta en särredovisningsrapport över verksamheterna. 
Särredovisningsrapporten ska bestå av 

1. resultaträkning och balansräkning för respektive särredovisad
verksamhet, 

2. ett särskilt redovisningsunderlag, och
3. särredovisningen för offentliggörande.

5 § För de verksamhetsutövare som omfattas av 3 kap. 1 § järnvägs-
marknadslagen (2022:365) ska dessutom mottagna allmänna medel framgå i 
särredovisningens resultaträkning. 

8 § Det särskilda redovisningsunderlaget för de verksamhetsutövare som 
omfattas av 3 kap. 1 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska innehålla 
uppgifter om  

1. vilken typ av allmänna medel som de har mottagit,
2. vem som har betalat ut dessa,
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3. vad de utbetalade allmänna medlen är avsedda för, 
4. respektive belopp, samt 
5. en beskrivning av hur de allmänna medlen har använts. 

11 § Den som är skyldig att särredovisa verksamhet fullgör sin skyldighet 
att offentliggöra sin särredovisning enligt 3 kap. 4 § järnvägsmarknadslagen 
(2022:365) genom att skicka särredovisningsrapporten till Transport-
styrelsen enligt 15 §. 

Transportstyrelsen publicerar särredovisningen för offentliggörande på 
sin hemsida. 

12 § Den som omfattas av 9 kap. 7 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) 
ska upprätta en separat rapport för sina verksamheter som ska bestå av 

1. en separat resultaträkning och en separat balansräkning för tjänste-
tillhandahållandet respektive transporttjänsterna, och 

2. ett skriftligt underlag som visar hur verksamheten har organiserats 
avseende beslutsfattandet för tillträde till grundläggande tjänster. 

16 § Den som omfattas av 3 kap. 1 § eller 9 kap. 7 § järnvägsmarknads-
lagen (2022:365) ska på Transportstyrelsens begäran och på anvisat sätt 
komma in med följande uppgifter: 

1. Kostnadskategorier med information om marginalkostnader och 
direkta kostnader för de olika tjänsterna eller grupperna av tjänster. 

2. Information om enskilda avgifter som betalats för tjänster eller grupper 
av tjänster. 

3. Information om kostnader och intäkter för enskilda tjänster eller 
grupper av tjänster. 

4. En redogörelse för finansiellt resultat, en sammanfattning av 
underhållskostnader och driftskostnader samt en kostnadssammanfattning, 
en resultaträkning samt noter som ger relevant information om och förklarar 
redovisningen. 

Med tjänster ovan avses grundläggande tjänster enligt 9 kap. 1 § andra 
stycket järnvägsmarknadslagen (2022:365). 

17 § Den som omfattas av 3 kap. 1 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) 
ska på Transportstyrelsens begäran och på anvisat sätt dessutom komma in 
med följande uppgifter: 

1. En kassaflödesanalys för de olika verksamheterna. 
2. Kostnads- och vinstkategorier för respektive verksamhet. 
3. Uppgift om betalningar till och från det särredovisningsskyldiga 

företaget i en gruppstruktur. 

18 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 

___________ 
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Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Marie Viberg Sjödèn 
 (Väg och järnväg) 
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