
Ansökan om att få betraktas 
som museiorganisation  
i avgiftshänseende 
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Transportstyrelsen 
Väg och järnväg 
Box 267 
781 23 Borlänge 
Besöksadress 
Jussi Björlingsväg 19, Borlänge 

transportstyrelsen.se 
jarnvag@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 0243-152 74 
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Ansökan skickas till adressen i sidfoten 

Avgiftsföreskrifterna finns på Transportstyrelsens webbplats, transportstyrelsen.se/avgifter

Skicka gärna ansökan via e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se 

I Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet regleras avgifter för bland annat tillsyn och 
tillstånd. De som kan styrka att de uteslutande bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnväg eller spårväg,
saknar vinstsyfte samt inte bedriver trafik i mer än begränsad omfattning är att anse som museiorganisation i
avgiftshänseende. Genom denna ansökan har sökanden möjlighet att lämna sådan information att organisationen
ska betraktas som en museiorganisation vid kommande avgiftsdebiteringar. 

Uppgifter om sökanden 
Verksamhetsutövarens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson för ansökan Telefonnummer 

E-postadress

Ansökan avser juridisk/fysisk person
 Ekonomisk förening  Myndighet 
 Stiftelse   Kommun 

Aktiebolag 

 Ideell förening  Landsting 
 Annat 

Följande bör bifogas ansökan 
 Beskrivning av verksamheten, verksamhetsidén och de aktiviteter som bedrivs 
 Resultaträkning från senaste bokslut samt senaste budget 
 Redogörelse för antalet fordonsrörelser med syfte att transportera resande, gods eller visa upp fordon och 
hur de fördelar sig över året. Ska inklusive sådana som utförs på uppdrag av andra (det ska framgå vilka 
som utförs på uppdrag av andra) 
 Stadgar, bolagsordning eller motsvarande information 

Handelsbolag
Kommanditbolag

http://www.transportstyrelsen.se/avgifter
mailto:jarnvag@transportstyrelsen.se
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