
 

Transportstyrelsens föreskrifter 
om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet; 

beslutade den [DATUM ÅR]. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 15 § järnvägs-

marknadsförordningen (2020:x), 3 kap. 14 § järnvägssäkerhetsförordningen 

(2020:x) och 4 kap. 7 § förordningen (2020:x) om nationella järnvägssystem.  

Inledande bestämmelser 

1 §  Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om  

1. licens enligt 2 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen (2020:x), 

2. säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 12 § järnvägssäkerhetslagen (2020:x), 

3. nationellt infrastrukturtillstånd enligt 4 kap. 5 § lagen (2020:x) om nat-

ionella järnvägssystem, och 

4. nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt 4 kap. 3 § lagen om nationella 

järnvägssystem. 

2 § De ord och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betyd-

else som i järnvägsmarknadslagen (2020:x), järnvägssäkerhetslagen (2020:x), 

lagen om nationella järnvägssystem (2020:x), järnvägsmarknadsförordningen 

(2020:x), järnvägssäkerhetsförordningen (2020:x) samt förordningen om nat-

ionella järnvägssystem (2020:x). 

3 § Ansökan om licens, säkerhetstillstånd, nationellt infrastrukturtillstånd 

och nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska göras med de formulär som 

Transportstyrelsen har fastställt.  

4 § Bestämmelser om ansökan om gemensamt säkerhetsintyg enligt 3 kap. 

4 § järnvägssäkerhetslagen finns i kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om fastställande av praktiska arrange-

mang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om 

upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om 
järnvägssäkerhet (omarbetning) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde (omarbetning). 

TSFS 20[YY]:[XX] 

Utkom från trycket 

den [DATUM ÅR] 

[SERIE] 

[Underserie] 



 

 

 

TSFS 20: 

Licens 

5 § Ansökan om licens ska innehålla följande, utöver uppgifter om den 

ekonomiska förmågan enligt 2 kap. 7 § järnvägsmarknadsförordningen 

(2020:x): 

1. Företagets namn och organisations- eller personnummer samt 

momsregistreringsnummer, postadress, faktureringsadress, e-postadress och 

telefonnummer. 

2. Företagets säte, associationsform och ägarstruktur samt eventuell 

koncerntillhörighet. 

3. Typ av trafik: persontrafik, godstrafik eller enbart tillhandahållande av 

dragkraft. 

4. Namn och person- eller samordningsnummer för personer som ingår i 

företagets ledning. Om ett sådant nummer saknas ska handlingar som visar 

gott anseende i enlighet med 2 kap. 11 § järnvägsmarknadsförordningen 

bifogas. För den som har vistats i ett annat land under de senaste fem åren 

ska motsvarande handlingar från det landet bifogas.  

5. En beskrivning av organisationen och ett organisationsschema för 

verksamheten. Beskrivningen ska även innehålla en redogörelse för hur 

ledningsorganisationen är uppbyggd och hur företaget genom den uppfyller 

kraven i 2 kap. 5 § järnvägsmarknadsförordningen. 

6. Handlingar som visar att företaget har försäkring eller annan tillräcklig 

garanti som täcker ansvarsskyldigheten vid olyckor som drabbar passager-

are, bagage, gods, post samt tredje part. Av handlingarna ska den 

geografiska täckningen och giltighetstiden framgå. 

6 § Ett företag som omfattas av krav på att upprätta årsredovisning ska 

bifoga  

1. en kopia av den senaste beslutade årsredovisningen, och 

2. en resultat- och balansräkning för tid från den senaste årsredovisningen 

fram till ansökningsdagen. 

Om företaget inte har bedrivit verksamhet så pass länge att det har 

upprättat en årsredovisning ska det i stället bifoga  

1. en resultat- och balansbudget för de kommande tolv månaderna, och 

2. en resultat- och balansräkning för den tid som verksamheten har 

bedrivits. 

Om företaget inte har påbörjat sin verksamhet ska det istället bifoga 

resultat- ooch balansbudget för de kommande tolv månaderna. 

 

7 § Ett företag som inte omfattas av krav på att upprätta årsredovisning 

och som har bedrivit verksamhet ska bifoga resultat- och balansräkning för 

de föregående tolv månaderna.  

Om företaget har bedrivit verksamhet under kortare tid än tolv månader 

ska det bifoga en resultat- och balansräkning för den aktuella tiden.  

Om företaget inte har påbörjat verksamheten ska det i stället bifoga 

resultat- och balansbudget för de kommande tolv månaderna. 



  

 

 

TSFS 20: 

Säkerhetstillstånd 

8 § Ansökan om säkerhetstillstånd ska innehålla följande, utöver uppgifter 

om verksamhetens ekonomiska förutsättningar enligt 3 kap. 7 § järnvägs-

säkerhetsförordningen (2020:x): 

1. Den sökandes namn och organisations- eller personnummer samt 

momsregistreringsnummer, postadress, faktureringsadress, e-postadress och 

telefonnummer. 

2. Uppgifter om huruvida ansökan gäller nytt tillstånd, förnyat tillstånd 

eller uppdatering av ett tillstånd.  

3. En beskrivning av infrastrukturen. 

4. Förväntat startdatum för verksamheten. 

5. Uppgifter om associationsform och ägarstruktur. 

6. Kontaktuppgifter för personer med ansvar för järnvägsverksamheten 

och för personer som ansvarar för ansökan. 

9 § Verksamhetens säkerhetsstyrningssystem ska bifogas ansökan. Det 

gäller även andra handlingar som visar att verksamheten uppfyller kraven i 

3 kap. 12 § järnvägssäkerhetslagen (2020:x) och i bilaga II till kommission-

ens delegerade förordning (EU) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upp-

rättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrnings-

system i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 

1158/2010 och (EU) nr 1169/2010. 

10 § Utöver uppgifterna i 8 och 9 §§ ska en ansökan om förnyelse eller   

uppdatering av ett säkerhetstillstånd innehålla 

1. en beskrivning av de ändringar som gjorts sedan det tidigare eller 

befintliga säkerhetstillståndet utfärdades, 

2. samtliga handlingsplaner för korrigerande åtgärder vilka infrastruktur-

förvaltaren har upprättat för att åtgärda eventuella allvarliga avvikelser och 

andra problemområden som konstaterats vid tillsyn sedan Transport-

styrelsens bedömning när det befintliga eller tidigare säkerhetstillståndet 

utfärdades, samt 

3. samtliga handlingsplaner som infrastrukturförvaltaren har upprättat för 

att åtgärda eventuella kvarstående anmärkningar från Transportstyrelsens 

bedömning när det befintliga eller tidigare säkerhetstillståndet utfärdades. 

Nationellt infrastrukturtillstånd 

11 § Ansökan om nationellt infrastrukturtillstånd ska innehålla följande, 

utöver uppgifter om verksamhetens ekonomiska förutsättningar enligt 4 kap. 

3 § förordningen om nationella järnvägssystem (2020:x): 

1. Den sökandes namn, postadress, faktureringsadress, e-postadress, 

telefonnummer och organisationsnummer eller motsvarande nummer. 

2. Uppgifter om associationsform. 

3. Kontaktuppgifter för personer med ansvar för järnvägsverksamheten. 

4. En beskrivning av infrastrukturen. 

5. Dokumentation av verksamhetens säkerhetsstyrningssystem. 



 

 

 

TSFS 20: 

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

12 § Ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska innehålla 

1. den sökandes namn, postadress, faktureringsadress, e-postadress, 

telefonnummer och organisationsnummer eller motsvarande nummer, 

2. uppgifter om associationsform och ägarstruktur, 

3. kontaktuppgifter för personer med ansvar för järnvägsverksamheten, 

4. ett försäkringsbevis eller bevis om annat likvärdigt arrangemang, och 

5. dokumentation av verksamhetens säkerhetsstyrningssystem. 

Undantag 

13 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 16 juni 2020. 

2. Genom författningen upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2015:35) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Carina Gyll 

 Väg och järnväg 


