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Transportstyrelsen    
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 
Besöksadress 
Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

transportstyrelsen.se 
jarnvag@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 0243-152 74 TS
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Ansökan om undantag från krav 
på tjänsteleverantörer  

Uppgifter om sökanden 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Kontaktperson (frivilligt) Fakturareferens 

Grund för undantag (ett eller fler av alternativen nedan måste väljas) 
Regleringsorgan får besluta att undanta tjänsteleverantörer som driver följande anläggningar för 
tjänster eller tillhandahåller följande tjänster från vissa krav i förordningen (EU) 2017/2177 

☐ Anläggningar för tjänster eller tjänster som inte har någon strategisk betydelse för funktionen
hos marknaden för järnvägstransporttjänster, i synnerhet vad gäller anläggningens
användningsgrad, typ och volym av trafik som potentiellt påverkas och typen av tjänster som
erbjuds i anläggningen.

☐ Anläggningar för tjänster eller tjänster som drivs eller tillhandahålls på en konkurrensutsatt
marknad med en mångfald konkurrenter som tillhandahåller jämförbara tjänster.

☐ Anläggningar för tjänster eller tjänster för vilka tillämpningen av förordning (EU) 2017/2177 kan
ha en negativ inverkan på funktionen hos marknaden för anläggningar för tjänster.

Beskrivning av anläggning för tjänster och/eller tjänsterna (verksamheten) samt 
omständigheter som talar för undantag (enligt den grund som du angivit ovan) 
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på tjänsteleverantörer 

2 (2)  

 
 

Ange vilka bestämmelser i förordning 2017/2177 som du ansöker om undantag från 
(observera att undantag endast kan medges från vissa av bestämmelserna, se art. 2.1) 
 

  

Skicka blanketten till 
 

Skicka eller mejla blanketten till: 
Transportstyrelsen 
Box 267 
781 23  Borlänge 
jarnvag@transportstyrelsen.se 
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