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Konsekvensutredning av Transportstyrelsens 
föreskrifter om ansökan om tillstånd för 
järnvägsverksamhet 

Transportstyrelsens förslag: 

Att nya föreskrifter för ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet ska 

beslutas och att Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:35) om 

ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet ska upphävas. De nya 

föreskrifterna ska vara anpassade till EU-rättsakter samt kommande lagar 

och förordningar som tas fram med anledning av det fjärde järnvägspaketet 

och möjliggöra effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser för de olika 

tillståndstyperna. 

A.  Allmänt 

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? 

Bakgrund  

Fyra järnvägspaket har beslutats inom EU. I och med det fjärde 

järnvägspaketet har EU tagit fram ett nytt driftkompatibilitetsdirektiv1 och 

säkerhetsdirektiv2 samt genomförandeförordningar till dessa direktiv. Med 

detta följer att nuvarande järnvägslag (2004:519) och järnvägsförordning 

(2004:526) kommer ersättas av fyra nya lagar och fyra nya förordningar. 

Transportstyrelsens föreskrifter behöver som en följd anpassas både till ny 

svensk lagstiftning och till EU-rättsakter som tagits fram inom fjärde 

järnvägspaketet.  

Problem med nuvarande föreskrifter 

1.1 Licens 

I samband med genomförandet av fjärde järnvägspaketet har 

Transportstyrelsen analyserat hur SERA-direktivets3 bestämmelser om 

ansökan om licens har genomförts i det svenska regelverket. Vår bedömning 

är att de nuvarande kraven på vad som ska skickas in i ansökan om licens 

                                                 
1 Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 

driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen.   
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om 

järnvägssäkerhet.   
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om 

inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. 
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för att styrka kraven på gott anseende och yrkeskunnande inte är fullt ut 

formulerade i enlighet med SERA-direktivet. Risken är därmed att företag 

som ansöker om licens i Sverige inte får en likartad ansökningsprocess som 

i andra medlemsstater. Kraven på vad som ska bifogas ansökan om licens 

för att styrka ekonomisk förmåga är otydliga och inte tillräckliga för att 

kunna avgöra när kravet är uppfyllt. Detta riskerar leda till en mindre 

effektiv ansökningsprocess.  

1.2 Gemensamt säkerhetsintyg 

Då fjärde järnvägspaketet genomförs kommer tillståndstypen säkerhetsintyg 

del A och del B ersättas med ett så kallat gemensamt säkerhetsintyg. Enligt 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 om fastställande 

av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg4 

ska ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg lämnas in via det 

gemensamma ansökningssystemet, one stop shop. Inom ramen för systemet 

och utifrån förordningens krav fördelas sedan ansökningarna mellan 

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och de nationella myndigheterna. 

I och med att kraven på ett gemensamt säkerhetsintyg träder i kraft så 

försvinner den tidigare möjligheten att ansöka om ett säkerhetsintyg del A 

och del B. Nuvarande föreskrifter om ansökan innehåller därmed en  

beskrivning av hur man ansöker om ett säkerhetsintyg som kommer att vara 

felaktig.  

1.3 Säkerhetstillstånd 

I samband med fjärde järnvägspaketet har kommissionen tagit fram en 

rekommendation om hur en ansökan om säkerhetstillstånd ska göras5. I 

nuvarande föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet är 

reglerna för ansökan om säkerhetstillstånd inte utformade i enlighet med de 

europeiska riktlinjerna. Detta riskerar att medföra att andra villkor gäller för 

svenska företag vid ansökan, vilket inte ger en likvärdig ansökningsprocess 

som sökande i andra medlemsstater. När det gäller gränsöverskridande 

infrastruktur ska de behöriga säkerhetsmyndigheterna samarbeta då 

säkerhetstillstånden utfärdas. Detta samarbete riskerar att försvåras med 

nuvarande föreskrifter om ansökan, där reglerna inte är harmoniserade med 

det europeiska regelverket.  

                                                 
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om 

fastställande av praktiska arrangemang 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. 
5 Kommissionens rekommendation (EU) 2019/780 av den 16 maj 2019 om praktiska 

arrangemang för utfärdande av säkerhetstillstånd till infrastrukturförvaltare. 
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1.4 Nationellt infrastrukturtillstånd 

I den nya lagen (2020:x) om nationella järnvägssystem införs den nya 

tillståndsformen ”nationellt infrastrukturtillstånd”. Kraven för att kunna 

beviljas ett nationellt infrastrukturtillstånd kommer att framgå av lagen om 

nationella järnvägssystem och förordningen (2020:x) om nationella 

järnvägssystem. Vilka krav som ställs på ett säkerhetsstyrningssystem 

kommer även framgå av Transportstyrelsens föreskrifter om 

säkerhetsstyrningssystem som tas fram parallellt med denna föreskrift. I 

nuvarande föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet 

saknas tillståndsformen nationellt infrastrukturtillstånd.   

1.5 Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

Transportstyrelsen föreslår dessutom att föreskrifterna om ansökan anpassas 

till de nya föreskrifterna om säkerhetsstyrningssystem för järnvägsföretag 

med nationellt trafiksäkerhetstillstånd som håller på att arbetas fram 

parallellt med denna föreskrift. Anpassningarna är redaktionella och syftar 

till att uppgifter som ska ingå i företagets säkerhetsstyrningssystem inte ska 

begäras in separat med stöd av ansökningsföreskriften. Eftersom 

säkerhetsstyrningssystemet ska bifogas ansökan skulle det annars bli frågan 

om att begära in samma uppgift två gånger.  

2. Vad ska uppnås? 

Syftet med fjärde järnvägspaketet är att skapa ett järnvägssystem utan 

tekniska och administrativa hinder i Europa, och på så sätt stärka järnvägens 

konkurrenskraft. Paketets tekniska pelare (driftskompatibilitetsdirektivet 

och säkerhetsdirektivet) har som huvudsyfte att effektivisera och snabba upp 

olika administrativa beslutsprocesser.  

Ett led för att uppnå detta är att ha en effektiv och likvärdig tillståndsprocess 

för att bedriva järnvägsverksamhet.  

Genom att ändra föreskrifterna om ansökan om tillstånd för 

järnvägsverksamhet har Transportstyrelsen för avsikt att bidra till detta 

syfte, genom att möjliggöra en effektiv tillståndsprocess där svenska 

järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ges villkor för tillståndsprövning 

som är likvärdiga andra medlemsstaters krav. En uppdaterad och tydlig bild 

av vad en ansökan ska innehålla och där den sökande inte betungas med 

onödig administration ska göra det enklare för verksamhetsutövarna att 

etablera sig på marknaden.  
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3. Vilka är lösningsalternativen? 

Effekter om ingenting görs? 

För samtliga befintliga tillståndsformer gäller att ett felaktigt lagstöd 

kommer att finnas i föreskrifterna om ingenting görs. Föreskrifterna 

kommer heller inte att ge en korrekt beskrivning av hur man ansöker om de 

olika tillståndsformerna, vilket påverkar verksamhetsutövarna negativt. 

Regler för ansökan om nationellt infrastrukturtillstånd saknas helt i 

nuvarande föreskrifter. Nuvarande föreskrifter innehåller regler om ansökan 

om säkerhetsintyg del A och del B, vilka i den nya lagen kommer att 

ersättas med ett gemensamt säkerhetsintyg. 

Alternativ som inte innebär reglering 

Vilka krav som ställs på en ansökan om tillstånd för järnvägsföretag och 

infrastrukturförvaltare framgår till viss del av de nya lagarna och 

förordningarna. Det framgår dock inte fullt ut vilka handlingar en sökande 

ska skicka in. Utan reglering i föreskriftsform skulle en sökande utifrån lag 

och förordning själva få komma fram till vilken dokumentation som krävs 

för att styrka att företaget uppfyller kraven.  

Då ett företag ansöker om tillstånd lämnas viss information och stöd till den 

sökande i det IT-system som ska användas för att skickas in ansökan. Även 

om den information som lämnas på detta sätt kan förklara och förtydliga vad 

som ska lämnas in vid ansökan så ersätter det inte bindande regler. Detta 

kan leda till att verksamhetsutövarnas ansökningar innehåller 

dokumentation av olika omfattning, vilket riskerar förlänga och försvåra 

ansökningsprocessen. För att samma krav ska ställas på alla sökande, och 

därmed ge samtliga sökande en rättvis och likartad ansökningsprocess och 

prövning av ansökan, och där kraven är kända på förhand, bedöms inte 

finnas några alternativ till reglering.  

Regleringsalternativ 

Transportstyrelsen har bedömt att det i sak endast finns ett realistiskt 

regleringsalternativ. Effekterna av denna reglering beskrivs därför vidare i 

detta dokument.  

4. Vilka är berörda? 

4.1 Licens 

I enlighet med den nya järnvägsmarknadslagen ska ett järnvägsföretag vars 

huvudsakliga verksamhet6 är att tillhandahålla gods- eller persontrafik på 

                                                 
6 Skrivningen om huvudsaklig verksamhet, innebär att företag som har annan huvudsaklig 

verksamhet än att tillhandahålla tjänster för transport av gods- eller persontrafik, 
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järnväg (inklusive dragkraft, eller att enbart tillhandahålla dragkraft) ha en 

licens för att få utföra järnvägstrafik. En licens krävs även utifrån den idag 

gällande järnvägslagen (2004:519), dock utan begränsningen huvudsaklig 

verksamhet.  

Idag har 58 företag en licens utfärdad av Transportstyrelsen, enligt uppgifter 

hämtade från European Railway Agency Database of Interoperability and 

Safety (ERADIS)7. En licens gäller dock tillsvidare, och därmed omfattas 

inte de befintliga företagen av föreskrifterna om ansökan. De företag som 

berörs av de föreslagna ändringarna är därför företag som avser ansöka om 

en licens i Sverige efter den 16 juni 2020. Att den nya 

järnvägsmarknadslagen begränsar licenskravet till företag vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla gods- eller persontrafik på järnväg innebär 

att det blir färre företag som behöver licens än tidigare då denna 

begränsning inte fanns.  

4.2 Gemensamt säkerhetsintyg 

Efter att fjärde järnvägspaketet genomförts ersätts nuvarande säkerhetsintyg 

del A och del B med ett så kallat gemensamt säkerhetsintyg. Idag finns cirka 

60 järnvägsföretag med säkerhetsintyg del A och del B, enligt uppgifter från 

ERADIS8. Ett sådant tillstånd är giltigt i som längst fem år från och med 

datum för utfärdande. Dessa cirka 60 företag påverkas därmed av den nya 

föreskriften då deras nuvarande tillstånd löper ut, om de vill fortsätta 

bedriva verksamhet. Först då behöver de ansöka om ett gemensamt 

säkerhetsintyg i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2018/7639. För nya järnvägsföretag som vill ansöka om tillstånd att 

bedriva verksamhet gäller dock från och med den 16 juni 2020 de nya 

reglerna om gemensamt säkerhetsintyg.  

4.3 Säkerhetstillstånd 

Infrastrukturförvaltare som vill driva eller förvalta infrastruktur behöver ett 

säkerhetstillstånd. I dagsläget finns cirka 300 infrastrukturförvaltare med 

säkerhetstillstånd, enligt uppgifter hämtade från Transportstyrelsens register 

                                                 
exempelvis företag som utför underhåll på infrastrukturen eller bygger järnvägsfordon 

(provkörning) etc, inte kommer att omfattas av kravet på licens. Detta beskrivs närmare i 

Remiss av promemorian Fjärde järnvägspaketet; 

https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-av-promemorian-fjarde-

jarnvagspaketet/  
7 https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/licences/search_results.aspx  
8 https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx  
9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om 

fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till 

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

om upphävandet av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 

https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-av-promemorian-fjarde-jarnvagspaketet/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-av-promemorian-fjarde-jarnvagspaketet/
https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/licences/search_results.aspx
https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx
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över giltiga tillstånd10. Dessa tillstånd omprövas i allmänhet vart femte år. 

För infrastrukturförvaltare med befintliga säkerhetstillstånd gäller därför de 

nya föreskrifterna om ansökan först då det blir aktuellt att ansöka om 

omprövning.  

Vissa infrastrukturförvaltare som idag omfattas av kravet på 

säkerhetstillstånd kommer i och med den nya nationella 

järnvägssäkerhetslagen istället kunna ansöka om den nya tillståndsformen 

nationellt infrastrukturtillstånd. Detta gäller  

 

- järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av 

Europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för 

persontransport i lokal-, stads- eller förortstrafik samt fordon som 

enbart används på sådana järnvägsnät, 

- privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren 

använder för godstrafik eller för icke-kommersiell persontrafik samt 

fordon som enbart används på sådana järnvägsnät, som har möjlighet 

att ansöka om en ny tillståndstyp i enlighet med de nya 

ansökningsföreskrifterna, och 

- järnvägsnät som är avsedda att uteslutande användas för lokala-, 

historiska- eller turiständamål och fordon som enbart används på 

sådana nät. 
 

Uppskattningsvis rör det sig om cirka 240 verksamheter som idag omfattas 

av kravet på säkerhetstillstånd men som efter den 16 juni 2020 kommer 

kunna ansöka om nationellt infrastrukturtillstånd. Därmed kommer cirka 60 

att beröras av kraven för säkerhetstillstånd. 

  

4.4 Nationellt infrastrukturtillstånd 

För de infrastrukturförvaltare som inte omfattas av den nya 

järnvägssäkerhetslagen skapas en ny tillståndsform när det gäller att förvalta 

järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar som hör till infrastrukturen. 

Den nya tillståndsformen nationellt infrastrukturtillstånd regleras i den nya 

lagen och förordningen om nationella järnvägssystem. Ett nationellt 

infrastrukturtillstånd kommer kunna sökas av den som förvaltar 

 

- järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av 

Europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för 

persontransport i lokal-, stads- eller förortstrafik samt fordon som 

enbart används på sådana järnvägsnät, 

                                                 
10Transportstyrelsens administrativa processtöd, TRAP; 

https://jvportalen.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/infrastructure  

https://jvportalen.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/infrastructure
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- privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren 

använder för godstrafik eller för icke-kommersiell persontrafik samt 

fordon som enbart används på sådana järnvägsnät, som har möjlighet 

att ansöka om en ny tillståndstyp i enlighet med de nya 

ansökningsföreskrifterna, och 

- järnvägsnät som är avsedda att uteslutande användas för lokala-, 

historiska- eller turiständamål och fordon som enbart används på 

sådana nät. 

 

Störst påverkan kommer det troligtvis att bli för de infrastrukturförvaltare 

som idag har ett säkerhetstillstånd som inte avser industrispår, och som i och 

med den nya lagstiftningen kommer kunna ansöka om ett nationellt tillstånd. 

För industrispårsförvaltare gäller redan idag andra krav för tillstånd än det 

europeiska regelverket. 

Uppskattningsvis rör det sig om cirka 240 verksamheter som idag omfattas 

av kravet på säkerhetstillstånd men som efter den 16 juni 2020 kommer 

kunna ansöka om nationellt infrastrukturtillstånd. 

4.5 Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

Järnvägsföretag som undantas från järnvägssäkerhetslagen kommer kunna 

ansöka om ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd i enlighet med den nya 

lagen om nationella järnvägssystem. Det gäller järnvägsföretag som 

uteslutande bedriver verksamhet på  

- järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av 

europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för 

persontransport i lokal-, stads- eller förortstrafik, 

- privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren, 

använder enbart för godstrafik eller icke-kommersiell persontrafik, 

eller 

- järnvägsnät som är avsedda att uteslutande användas för musei- eller 

turisttrafik. 

Möjligheten att ansöka om nationellt trafiksäkerhetstillstånd gäller redan 

idag, i den befintliga järnvägslagen. Ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

som har meddelats enligt den lagen kommer att gälla som ett nationellt 

trafiksäkerhetstillstånd även enligt den nya lagen. 

Det finns idag knappt 30 järnvägsföretag med denna tillståndsform, enligt 

med Transportstyrelsens register över giltiga tillstånd11. Tillstånden gäller 

                                                 
11 Transportstyrelsens administrativa processtöd, TRAP; 

https://jvportalen.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/CurrentRailway  

https://jvportalen.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/CurrentRailway
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tillsvidare, och dessa befintliga företag påverkas därför inte av de ändrade 

ansökningsföreskrifterna.  

De företag som kommer att vilja ansöka om tillstånd att bedriva denna typ 

av verksamhet kommer att ansöka i enlighet med de nya föreskrifterna från 

och med den 16 juni 2020. 

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 

( x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt 3. 

5.1.1 Licens 

De föreslagna föreskrifterna förtydligar vad den sökande ska skicka in för 

att styrka ekonomisk förmåga. Detta påverkar företagen i viss mån, vilket 

redovisas nedan. I och med att föreskrifterna rör ansökan så kommer 

konsekvenserna inte leda till några återkommande kostnader. Antalet 

företag som berörs kan inte uppskattas, i och med att det handlar om nya 

ansökningar och inte ett befintligt kollektiv. Därför redovisas vilka 

konsekvenser föreskrifterna bedöms kunna få för ett (1) företag. 

Utgångspunkten i ändringarna som beskrivs nedan har varit att den sökande 

inte ska belastas med att manuellt behöva skapa underlag utan istället ska 

kunna skicka in dokument som redan finns hos företaget eller rapporter som 

kan genereras ur deras redovisningssystem. Olika krav riktar sig mot tre 

olika kategorier av företag; de som omfattas respektive inte omfattas av 

årsredovisningslagen samt de som är helt nystartade. 

Årsredovisning 

Grunden till krav på ekonomisk förmåga och vad som ska granskas för att 

bedöma denna beskrivs i SERA-direktivet12 artikel 20 samt bilaga III. Enligt 

nuvarande föreskrift ska en sökande skicka in budget med resultat- och 

balansräkning och på begäran en årsredovisning. Genom att ändra 

skrivningen i föreskrifterna behöver företag som omfattas av 

årsredovisningslagen inte omfattas av kravet att skicka in både 

årsredovisning och budget. Kravet preciseras även så att det alltid är den 

                                                 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om 

inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. 
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senaste beslutade årsredovisningen som ska skickas in. Genom att precisera 

kravet bedömer vi även att vi redan vid ansökningstillfället får de uppgifter 

som behövs för att bedöma den ekonomiska förmågan.  

Transportstyrelsen har tidigare valt att själva vid behov hämta in 

årsredovisning via Bolagsverket, i syfte att underlätta administrationen för 

företaget. Nu inför vi istället krav på att företaget självt ska skicka in 

handlingen. Vi bedömer dock att denna administrativa åtgärd innebär en 

ringa uppgift för företaget, i och med att företagen redan tagit fram 

årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen, samt sannolikt har 

tillgång till den som elektronisk fil eller inskannat dokument.  

Föreskrifternas påverkan på företagets administrativa kostnad beräknas 

utifrån formeln tidsåtgång*(lönekostnad*1,841). Faktorn 1,84 används i 

Tillväxtverkets modell för beräkning av administrativa kostnader, och avser 

täcka exempelvis arbetsgivaravgifter, semesterersättning samt 

overheadkostnader. Faktorer som frekvens och population, som vanligtvis 

används vid beräkning av administrativa kostnader, används inte i detta 

exempel, i och med att kollektivet är okänt och effekten endast gäller vid 

ansökningstillfället.  

Lönekostnad beräknas utifrån anställd i företaget som hanterar bokföring 

och redovisning. Genomsnittliga lönenivåer baseras på Statistiska 

centralbyråns statistikdatabas (SSYK 1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 

2, privat sektor). De nyckeltal som använts är genomsnittlig månadslön 

oberoende av kön i enlighet med 2018 års lönestatistik, vilket uppgår till 

63100 kronor per månad. Månadslönen räknas om till timkostnad utifrån 

uppskattningen att en månad har 160 arbetstimmar (förutsatt att 

arbetsveckan är 40 timmar). Detta ger en timkostnad på cirka 394 kronor. 

Om uppgiften att bifoga en årsredovisning till ansökan tar 10 minuter ger  

detta 0,167*(394*1,84)=121 kronor. 

Vi bedömer att de ändringar som föreslås i föreskriften sammantaget uppnår 

syftet att underlätta och ge företagen en effektivare ansökningsprocess. 

Resultat- och balansräkning 

I den nya järnvägsmarknadsförordningen anges att Transportstyrelsen ska 

kontrollera den ekonomiska förmågan särskilt genom granskning av 

årsredovisning eller, i de fall en årsredovisning inte finns, innevarande års 

balansräkning. Vi har dock erfarenhetsmässigt sett att en granskning av 

endast balansräkningen ger ett ofullständigt underlag för att bedöma både 

betalningsförmåga och lönsamhet i det fall en årsredovisning inte kan tas 

fram. Transportstyrelsen har därför bedömt att det behövs både den 

sökandes resultat- och balansräkning för en viss period. Det innebär att vi 

vidgar den ordagranna lydelsen i artikel 20 samt bilaga III i SERA-
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direktivet något, genom att vi lägger till intäktssidan i resultaträkningen som 

ett krav, samt att vi preciserar vilken tidsrymd som avses med årets 

balansräkning. Vi bedömer dock att kravet ryms i SERA-direktivets 

formulering av vad ett företag åtminstone ska lämna in vid ansökan om 

licens. En resultat- och balansräkning kan tas fram ur företagens befintliga 

redovisningssystem.   

Den administrativa bördan för att ta fram och bifoga en resultat- och 

balansräkning till ansökan är grovt skattat 30 minuter. Denna tidsåtgång 

motsvarar den tid som idag behövs för att generera underlag enligt 

nuvarande föreskrift, det vill säga att ta fram en budget med resultat- och 

balansräkning. Transportstyrelsen bedömer därför att den administrativa 

bördan inte påverkas med anledning av den föreslagna ändringen, enligt 

resonemanget nedan.  

Föreskrifternas påverkan på företagets administrativa kostnad beräknas 

utifrån samma formel och lönekostnad som under avsnittet Årsredovisning. 

Om uppgiften att bifoga en resultat- och balansräkning ökar tidsåtgången 

med 30 minuter ger detta 0,5*(394*1,84)=362 kronor i ökad administrativ 

kostnad. Att uppgiften att bifoga en budget med resultat- och balansräkning 

försvinner minskar tidsåtgången med 30 minuter, dvs 0,5*(394*1,84)=362 

kronor i minskad administrativ kostnad. 

Företag som inte omfattas av årsredovisningslagen 

I utformningen av kraven har Transportstyrelsen utgått från underlag som 

företagen kan ta fram ur sina redovisningssystem. 

En nystartad verksamhet kan inte skapa en årsredovisning och inte heller 

alltid skapa en relevant balansräkning. Transportstyrelsen har gjort 

bedömningen att det behövs en resultat- och balansbudget för att få 

information om företagets förväntade intäkter, kostnader samt budgeterat 

resultat. Det önskvärda är att budgetarna är för ett helt år. Att endast bedöma 

ekonomisk förmåga utifrån budget innebär en stor osäkerhet. Med anledning 

av detta bedömer vi att i de fall företaget bedrivit verksamhet (under 

uppstartsfasen) ska även en resultat- och balansräkning bifogas ansökan.  

Den administrativa bördan för företagen att leverera en resultat- och 

balansbudget samt resultat- och balansräkning i vissa fall bedöms som ringa 

i de fall företaget utifrån egna behov redan skapat dessa budgetar. 

Transportstyrelsen skattar att det tar cirka 30–60 minuter. I de fall företaget 

inte har någon resultat- och balansbudget framtagen och istället behöver 

skapa dessa tar det uppskattningsvis mellan fyra till åtta timmar i anspråk. 

Ändringen i föreskriftstexten medför dock inte någon ändring i vad som ska 

levereras för den här kretsen av företag, eftersom det redan idag finns en 

regel om att företagen ska skicka in en budget med resultat- och 
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balansräkning. Den nya punkten som föreslås i föreskrifterna är med andra 

ord i princip samma sak, dock uttryckt på ett annat sätt för att förenkla och 

precisera kravet. Den administrativa bördan och kostnaden bedöms därför 

oförändrad, trots att en ny punkt läggs till i föreskriften. 

Gott anseende 

För att styrka att företaget uppfyller kravet på gott anseende ska den 

sökande enligt nuvarande föreskrifter bifoga personnummer eller 

motsvarande för de personer i ledningen som ansvarar för företaget. 

Transportstyrelsen kontrollerar sedan att kraven på gott anseende i 

nuvarande järnvägsförordning är uppfyllda genom att kontrollera 

belastningsregistret och näringslivsregistret. Om personer i ledningen saknar 

svenskt personnummer eller samordningsnummer kan Transportstyrelsen 

inte själva göra dessa kontroller. De sökande får då själva bifoga de 

handlingar som styrker uppfyllnad av kraven.  

Samma krav på gott anseende kommer att finnas i den nya 

järnvägsmarknadsförordningen, och samma förfarande kommer att tillämpas 

i kontroll av kravuppfyllnaden. I nuvarande föreskrifter saknas dock krav på 

hur personer som har svenskt personnummer men som bott utomlands en 

längre tid ska styrka att man uppfyller kraven på gott anseende.  

I framtagandet av de nya föreskrifterna har Transportstyrelsen jämfört 

kraven på licens med de krav som ställs för att få tillstånd enligt 

yrkestrafiklagen (2012:100) att bedriva yrkesmässig trafik med 

godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss. 

Kraven på gott anseende för att få yrkestrafiktillstånd liknar de som ställs 

för att beviljas licens. För yrkestrafiktillstånd ingår dock kravet på att 

personer som bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de 

senaste fem åren behöver skicka in registerutdrag från det eller de länder 

personen vistats i under dessa år. Transportstyrelsen har bedömt det rimligt 

att det görs en likvärdig prövning på personer i ett företags ledning, oavsett 

om de bott i Sverige eller utomlands. I de nya föreskrifterna har vi därför 

lagt till kravet på att gott anseende för personer i ledningen som vistats 

utomlands de senaste fem åren ska styrkas med handlingar som motsvarar 

de kontroller som kan göras i svenska register.  

Detta är ett nytt krav som skulle kunna medföra en viss ökad administration 

i de fall som avses. Erfarenhetsmässigt kan vi dock se att det inte rör sig om 

någon stor andel sökande som påverkas. Den ökade administrationen 

bedöms dock rimlig och nödvändig för att kunna göra en likvärdig prövning 

av gott anseende. 
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Yrkeskunnande 

Kravet på yrkeskunnande ska enligt den nya järnvägsmarknadsförordningen 

anses uppfyllt av den som förfogar över en ledningsorganisation som har 

den kunskap eller erfarenhet som krävs för att utöva en säker och pålitlig 

operativ kontroll över den typ av verksamhet som ansökan om licensen 

gäller. Samma krav finns i den nu gällande järnvägsförordningen. I de 

nuvarande föreskrifterna om ansökan om licens krävs att den sökande 

bifogar handlingar som visar yrkeskunnande för de personer som ansvarar 

för en ledningsorganisation i järnvägsverksamheten som påverkar 

trafiksäkerheten. De handlingar som bifogats har därför i princip bestått av 

CV för de personer som ingått i ledningen för järnvägsverksamheten.  

 

Transportstyrelsen har erfarenhetsmässigt sett att granskning av CV är ett 

ineffektivt sätt att kontrollera att företaget uppfyller kravet på 

yrkeskunnande. I SERA-direktivet artikel 21 beskrivs att kravet på 

yrkesmässig kompetens är uppfylld då det företag som ansöker om tillstånd 

kan visa att det förfogar över eller kommer att förfoga över en 

ledningsorganisation som har den kunskap eller den erfarenhet som har den 

kunskap eller erfarenhet som är nödvändig för att utöva en säker och pålitlig 

operativ kontroll och tillsyn över den typ av verksamhet som specificeras i 

tillståndet. Att kontrollera yrkesmässig kompetens genom granskning av CV 

gör det svårt att kontrollera om en sökande kommer att förfoga över den 

yrkesmässiga kompetens som krävs. I de nya föreskrifterna har 

Transportstyrelsen därför valt att fokusera på själva ledningsorganisationen, 

och hur företaget genom denna uppfyller kraven på yrkeskunnande. Den 

sökande behöver därför enligt de nya föreskrifterna bifoga en redogörelse 

för hur ledningsorganisationen är uppbyggd och på vilket sätt man 

därigenom uppfyller kraven. Att ta fram denna beskrivning innebär en ökad 

administration för företaget. Å andra sidan försvinner den administration 

som krävdes då företaget skulle bifoga CV för de enskilda personerna i 

ledningen. Den totala administrativa bördan bör på detta sätt bli oförändrad.  

5.1.2 Gemensamt säkerhetsintyg 

Förfaranden som ska tillämpas vid ansökan om gemensamt säkerhetsintyg 

regleras inte i Transportstyrelsens föreskrifter, utan på europeisk nivå i 

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/76313.  

I och med att ändringen gällande ansökan om gemensamt säkerhetsintyg 

inte föranleds av Transportstyrelsens föreskrifter, utan av de europeiska 

                                                 
13 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om 

fastställande av praktiska arrangemang 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. 
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genomförandeakterna, så gör Transportstyrelsen heller ingen utredning av 

konsekvenser för företagen i detta föreskriftsarbete. Dessa konsekvenser har 

istället utretts av kommissionen i samband med framtagandet av de 

europeiska rättsakterna. 

5.1.3 Säkerhetstillstånd 

De ändringar som görs gällande vad en ansökan om säkerhetstillstånd ska 

innehålla bedöms inte få någon stor konsekvens för företagen. Själva 

ansökningsprocessen är oförändrad, och de uppgifter som ska lämnas vid 

ansökan är till sitt innehåll snarlika de som angetts i tidigare föreskrifter. 

Fördelen med att ansökningsföreskriften anpassas till kommissionens 

rekommendation är att innehållet är harmoniserat på en europeisk nivå och 

liknande de krav som gäller för gemensamt säkerhetsintyg.  

I nuvarande föreskrifter om ansökan anges att den sökande ska lämna 

uppgifter om tillståndet ska begränsas till endast trafikledning. I förslaget till 

ny järnvägssäkerhetslag finns dock inte stöd för att ge tillstånd till delar av 

verksamheten, utan endast ett tillstånd för hela verksamheten. Som en följd 

av detta innehåller föreskriftsförslaget inte heller den tidigare formuleringen 

om säkerhetstillstånd begränsat till trafikledning.   

5.1.4 Nationellt infrastrukturtillstånd 

Vissa infrastrukturförvaltare som tidigare omfattats av kravet på 

säkerhetstillstånd kommer då de nya lagarna träder i kraft att kunna ansöka 

om den nya tillståndsformen nationellt infrastrukturtillstånd. Kravbilden är 

anpassad efter den typ av verksamhet man bedriver, och kan därmed vara 

mer förenklad jämfört med den för säkerhetstillstånd. Den stora 

förändringen för verksamhetsutövaren blir därför i framtagandet av 

säkerhetsstyrningssystemet, vilket inte är en del i denna 

konsekvensutredning. Den nya tillståndsformen innebär också att tillståndet 

inte kommer att behöva omprövas vart femte år. Detta är inte heller en 

konsekvens av just dessa föreskrifter, och beräknas därför inte nedan.   

När det gäller effekten av att den nya tillståndsformen förs in i 

ansökningsföreskriften bedöms detta endast få marginell påverkan för 

företagen. Förfarandet för att ansöka, det vill säga att ansökan sker via 

Transportstyrelsens webb, är densamma som för övriga typer av tillstånd för 

järnvägsverksamhet (med undantag för gemensamt säkerhetsintyg). 

Omfattningen av den administrativa bördan påverkas av hur omfattande det 

underlag som ska tas fram och skickas in är. Eftersom utvecklingen av 

systemstöd för att skicka in ansökan inte är utvecklad ännu är det inte klart 

hur många uppgifter som ska fyllas i vid ansökan. I ansökningsföreskriften 

anges dock att ansökan ska bestå av grunduppgifter om den sökande samt 

ett bifogat säkerhetsstyrningssystem. Även om säkerhetsstyrningssystemet 

som sådant kan skilja sig åt i omfattning jämfört med infrastrukturförvaltare 
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som omfattas av kravet på säkerhetstillstånd så bedöms inte själva 

förfarandet för ansökan påverkas i någon större utsträckning. Som nämnts 

ovan är det istället arbetet med att skapa och upprätthålla sitt anpassade 

säkerhetsstyrningssystem som får den stora konsekvensen för de företag 

som omfattas av denna tillståndstyp. 

På samma sätt som för säkerhetstillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen 

saknas stöd i den nya lagen om nationella järnvägssystem för att dela upp 

tillståndet när det gäller infrastruktur och trafikledning.  

5.1.5 Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

De ändringar som görs gällande ansökan om nationellt 

trafiksäkerhetstillstånd bedöms inte få någon konsekvens för företagen. 

Själva ansökningsprocessen är oförändrad, och de uppgifter som ska lämnas 

vid ansökan är till sitt innehåll snarlika de som angetts i tidigare föreskrifter.  

5.2 Medborgare 

Föreskrifterna riktar sig mot företag och den föreslagna regleringen bedöms 

inte påverka medborgare. 

5.3 Staten, regioner eller landsting och kommuner 

5.3.1 Licens 

Ändringen i föreskrifterna innebär bland annat att en årsredovisning skickas 

in av den sökande vid ansökningstillfället, istället för att Transportstyrelsen 

hämtar in underlaget från Bolagsverket eller Upplysningscentralen. Detta 

innebär att Transportstyrelsens inköpskostnad för en årsredovisning från 

Bolagsverket om cirka 40 kronor exklusive moms per utdrag försvinner. 

Även den tidsåtgång som krävs för inhämtandet av uppgiften försvinner. 

Om tidsåtgången minskar med tio minuter ger det en minskad administrativ 

kostnad på cirka 40 kronor14 per gång.  

En indirekt effekt av att Transportstyrelsen vid ansökningstillfället får in 

tillräcklig och aktuell information om ekonomisk förmåga är att ett 

                                                 
14 Föreskrifternas påverkan på Transportstyrelsens administrativa kostnad beräknas utifrån 

formeln tidsåtgång*(lönekostnad*1,84). Faktorn 1,84 används i Tillväxtverkets modell för 

beräkning av administrativa kostnader, och avser täcka in exempelvis arbetsgivaravgifter 

etc, som tillkommer lönekostnad som månadslön. Genomsnittliga lönenivåer baseras på 

Statistiska centralbyråns statistikdatabas (SSYK 2422, utredare/handläggare offentlig 

sektor). De nyckeltal som använts är genomsnittlig månadslön oberoende av kön i enlighet 

med 2018 års lönestatistik, vilket uppgår till 39600 kronor per månad. Månadslönen räknas 

om till timkostnad utifrån uppskattningen att en månad har 160 arbetstimmar (förutsatt att 

arbetsveckan är 40 timmar). Detta ger en timkostnad på cirka 248 kronor. 
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eventuellt behov av ekonomisk tillsyn i anslutning till utfärdande av licens 

minskar. 

5.3.2 Nationellt infrastrukturtillstånd 

Trots att föreskrifterna inför möjligheten att ansöka om ytterligare en ny 

tillståndstyp bedömer Transportstyrelsen inte att det kommer att leda till 

någon egentlig ökning av antalet tillståndsansökningar till myndigheten. 

Infrastrukturförvaltare som tidigare omfattades av kravet på 

säkerhetstillstånd har nu möjlighet att istället ansöka om en tillståndsform 

som är bättre anpassad till den verksamhet man bedriver. Den nya 

tillståndsformen innebär också att tillståndet inte kommer att behöva 

omprövas vart femte år.   

En indirekt effekt tillkommer för myndigheten, då den praktiska 

möjligheten att ansöka om den nya tillståndsformen på samma sätt som 

övriga tillståndstyper måste skapas och anpassas till föreskriften. I och med 

att ansökningar om tillstånd för järnvägsverksamhet skickas in till 

Transportstyrelsen via ett webbgränssnitt medför detta ett behov av teknisk 

utveckling.  

Kostnaden består främst av den utvecklingskostnad som genereras av den 

tekniska utvecklingen. En grov uppskattning av den kostnaden är cirka 100 

timmar till en konsultkostnad om 600 kronor timmen. Detta ger en 

ungefärlig effekt för Transportstyrelsen i form av en engångskostnad på 

60000 kronor i teknisk utveckling.  

Därutöver tillkommer en administrativ kostnad för de handläggare som ska 

kravställa och acceptanstesta funktionen. Om tidsåtgången för arbetet 

uppskattas till arbetsvecka (40 timmar) ger det en administrativ 

engångskostnad på cirka 9920 kronor15.  

5.4 Externa effekter 

Inga externa effekter har identifierats. 

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Endast ett regleringsalternativ har bedömts finnas. Konsekvenserna av detta 

redovisas under punkten 5. 

                                                 
15 Den administrativa kostnaden har tagits fram genom att beräkna tidsåtgång* 

lönekostnad*1,8415*frekvens. Lönekostnaden utgår från SCB:s lönestatistik för 2018 för 

kategorin Utredare, handläggare, staten (SSYK 2422), och uppgår till en genomsnittlig 

månadslön om 39600 kronor per månad. Månadslönen räknas om till timkostnad utifrån 

uppskattningen att en månad har 160 arbetstimmar (förutsatt att arbetsveckan är 40 

timmar). Detta ger en timkostnad på cirka 248 kronor. 
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7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

I och med att de nya lagarna och förordningarna ännu inte finns på plats har 

dessa föreskrifter tagits fram utifrån de bemyndiganden som framgår av de 

utkast till lagar och förordningar som Transporstyrelsen har tagit del av. 

De aktuella bemyndigandena framgår av 2 kap. 4 § järnvägsmarknadslagen 

(2020:x),  3 kap. 18 § järnvägssäkerhetslagen (2020:x), 4 kap. 8 § lagen 

(2020:x) om nationella järnvägssystem, 1 kap. 7 § och 2 kap. 15 

§  järnvägsmarknadsförordningen (2020:x), 1 kap. 4 § och 3 kap. 14 § 

järnvägssäkerhetsförordningen (2020:x) samt 1 kap. 5 § och 4 kap. 7 

§  förordningen (2020:x) om nationella järnvägssystem. 

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de 
skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra 
internationella regler? 

Regelverken för tillståndstyperna licens, gemensamt säkerhetsintyg och 

säkerhetstillstånd utgår från den EU-rättsliga regleringen i form av 

säkerhetsdirektivet16, SERA-direktivet17, ändringsdirektiv till SERA-

direktivet18 samt Kommissionens genomförandeförordning19. Därtill 

kommer den europeiska förordning som styr praktiska arrangemang för 

utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag20 samt 

Kommissionens rekommendation om praktiska arrangemang för utfärdande 

av säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare21. 

Föreskrifterna ska överensstämma med principerna i fördraget om 

europeiska unionens funktionssätt22 och de EU-rättsliga förhållanden som 

följer av att Sverige är en del av EU:s inre marknad. Reglerna ska därför 

                                                 
16 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om 

järnvägssäkerhet. 
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om 

inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om 

ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik 

på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen. 
19 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/171 av den 4 februari 2015 om 

vissa aspekter av förfarandet för tillståndsgivning för järnvägsföretag.  
20 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om 

fastställande av praktiska arrangemang 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. 
21 Kommissionens rekommendation (EU) 2019/780 av den 16 maj 2019 om praktiska 

arrangemang för utfärdande av säkerhetstillstånd till infrastrukturförvaltare. 
22 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, EUT C 202, 7.6.2016, s. 1-388 
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utformas så att de inte i onödan inskränker friheten att tillhandahålla tjänster 

inom unionen. 

Ansökan om gemensamt säkerhetsintyg regleras av den europeiska 

förordningen, och där saknas nationellt handlingsutrymme. 

Föreskriftsförslaget innebär därför enbart en hänvisningsparagraf till den 

styrande förordningen, och några nationella särbestämmelser föreslås inte.  

I och med att processen för ansökan om säkerhetstillstånd beskrivs i en 

rekommendation som ej är bindande finns ett visst nationellt 

handlingsutrymme i framtagandet av dessa föreskrifter. Transportstyrelsen 

har valt att föra in de delar av rekommendationen som riktar sig mot den 

sökande i föreskriften, för att på så sätt bidra till att regelverket 

harmoniserar med det rekommenderade europeiska förfarandet. Vi har inte 

sett att rekommendationens förfaranden ställer högre krav på svenska 

infrastrukturförvaltare än vad som är motiverat och att det därför heller inte 

ger dem sämre villkor än tillståndshavare i andra medlemsstater. Ett 

harmoniserat regelverk ger också bättre förutsättningar om kommissionens 

rekommendation i framtiden kommer att ges ut som en bindande europeisk 

rättsakt. 

När det gäller krav för att ansöka om licens så innebär föreskriftsförslaget 

en precisering av hur den sökande ska styrka att de uppfyller SERA-

direktivets krav på ekonomisk förmåga, tillräcklig försäkring, gott anseende 

och yrkeskunnande. Preciseringen innebär att föreskriftsförslaget i viss mån 

avviker från den ordagranna lydelsen i artikel 20 samt bilaga III i SERA-

direktivet. Som beskrivits under avsnitt 5.1 gör vi dock bedömningen att det 

ligger i linje med SERA-direktivets formulering av vad ett företag 

åtminstone ska lämna in vid ansökan om licens. Föreskriften är dessutom 

utformad för att göra det enklare för företagen, genom att vi begär in en 

resultat- och balansräkning istället för de specifika uppgifter som står i 

bilaga III. Direktivets syfte om att företaget ska styrka ekonomisk förmåga 

uppnås därmed enligt vår bedömning, och det på ett sätt som belastar 

sökande företag mindre.  

 Nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd ingår 

inte i någon EU-rättslig reglering. Regler för ansökan om dessa tillstånd är 

därmed ett nationellt initiativ som grundar sig i förslagen till lag och 

förordning om nationella järnvägssystem. Behovet av regler för ansökan 

motiveras i avsnitt 3. Transportstyrelsen anser att regler om att den sökande 

ska bifoga uppgifter om företaget och dess säkerhetsstyrningssystem är 

proportionerligt och nödvändigt för att kunna granska att den sökande 

uppfyller kraven för att kunna bedriva en säker verksamhet. Även om 

föreskriftsförslaget gällande nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt 
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trafiksäkerhetstillstånd inte följer av EU-rätt så är förslaget enligt vår 

bedömning förenligt med EU-rättsliga principer. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Sverige har beslutat att genomföra det fjärde järnvägspaketet 2020. Därmed 

ska både nationell lagstiftning och Transportstyrelsens föreskrifter träda i 

kraft den 16 juni 2020.   

Vi bedömer att det finns ett behov av speciella informationssatser, 

framförallt med anledning av det fjärde järnvägspaketet. En separat 

kommunikationsplan har tagits fram för det. 

 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 

Dessa föreskrifter är av en praktisk och vägledande karaktär (det vill säga 

reglerar hur en ansökan ska göras och vad som ska skickas in för att undvika 

att Transportstyrelsen behöver begära kompletteringar under ärendets gång), 

och har i sig själv en begränsad påverkan på funktionsmålet. De kan dock 

ses som en del i helheten för att skapa ett tillgängligt transportsystem. 

Genom att så långt som möjligt förtydliga och effektivisera 

ansökningsprocessen genom denna föreskrift är ambitionen att göra det 

enklare och smidigare för företagen att komma ut på marknaden. 
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11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 

Föreskrifterna bedöms inte ha någon påverkan av betydelse på 

hänsynsmålet. 

C. Företag 

Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga 

konsekvenser för företagen beskrivs därför under 5.1. 

D. Sammanställning av konsekvenser 
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Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 

Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Effektivare 

handläggning av 

ansökan, utan 

onödiga 

administrativa 

hinder att 

komma ut på 

marknaden. 

 

Minskat behov 
av ekonomisk 
tillsyn i 
anslutning till 
utfärdande av 
licens. 

 

 Licens:  

Ökning med 

cirka 121 kr 

per ansökan 

för att bifoga 

årsredovisning

. 

Ökning med 

cirka 362 

kronor per 

ansökan för 

att ta fram och 

bifoga 

resultat- och 

balansräkning, 

samtidigt som 

det blir en 

minskning 

med samma 

summa per 

ansökan då 

budget med 

resultat- och 

balansräkning 

inte ska 

bifogas. 

 

Medborgare - - -  

Staten m.fl.   Effektivare 

handläggning i 

och med att 

relevant 

underlag finns 

direkt i ansökan. 

 

Minskat behov 
av ekonomisk 
tillsyn i 
anslutning till 
utfärdande av 
licens. 

 Licens: 

Minskning 

med cirka 80 

kr per inköpt 

årsredovisning

.  

NIT23: 

Kostnad om 

cirka 70000 kr 

tillkommer. 

 

Externa effekter  - - -  

                                                 
23 Nationellt infrastrukturtillstånd. 
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Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 

Kommentar 

Totalt    Sammantaget bedöms de 

positiva effekterna 

överväga de negativa, i 

och med att de 

identifierade negativa 

effekterna består av 

relativt små 

engångskostnader som 

troligtvis vägs upp av 

fördelarna med en effektiv 

handläggningsprocess. 

 

E. Samråd 

Transportstyrelsen har inte haft något externt samråd under arbetets gång. 

 

 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 

synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 

 

Ellinor Öjefelt 

ellinor.ojefelt@transportstyrelsen.se 

 

Ulrika Bergman 

ulrika.bergman@transportstyrelsen.se 

 

Jonas Malmstig 

jonas.malmstig@transportstyrelsen.se 

 

Carina Gyll 

carina.gyll@transportstyrelsen.se 

 

 

 


