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Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:41) om ansökan om tillstånd för 
järnvägsverksamhet 
 

Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Uddevalla kommun - Inga synpunkter  

Sysav - Inga synpunkter (avstår från att lämna)  

Sveriges kommuner och 
landsting 

- Inga synpunkter (avstår från att lämna)  

Lindesbergs kommun - Inga synpunkter (avstår från att lämna)  

Timrå kommun - Inga synpunkter (inget att erinra)  

Lycksele kommun - Inga synpunkter (avstår från yttrande)  

Elsäkerhetsverket - Inga synpunkter   

Stockholms Stad - Inget att erinra. Ser inte att förslaget innebär några stora 
förändringar för Stockholms Stad som 
infrastrukturförvaltare. Ställer sig positiva till förslaget och 
tycker det är bra att anpassa reglerna för att skapa en 
effektiv och likvärdig tillståndsprocess. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Trafikverket 8-10 §§ Vi ser positivt på att ansökningsföreskriften anpassas till 
kommissionens rekommendation. Vi delar också 
uppfattningen om att de uppgifter som ska lämnas vid 
ansökan om säkerhetstillstånd är snarlika de som angetts 
i tidigare föreskrifter, men noterar samtidigt att 10 § är en 
utökning sedan tidigare. Vi skulle med fördel se en 
skillnad i de uppgifter som ska lämnas vid en helt ny 
ansökan och en omprövning av ett befintligt 
säkerhetstillstånd. En omprövning av ett befintligt tillstånd 
skulle kunna begränsas till just 10 §. 

Bakgrunden till föreskriftsförslagets 8-10 §§ är att 
Transportstyrelsen har ambitionen att följa strukturen i 
kommissionens rekommendation (EU) 2019/780 (punkt 
12). Där framgår att en ansökan om uppdatering eller 
förnyelse bör innehålla uppgifterna i bilaga 1, samt en 
beskrivning av de ändringar som gjorts av den sökandes 
sms sedan det befintliga tillståndet utfärdades. Detta 
överensstämmer med nuvarande tillämpning av dagens 
regelverk. Samma förfarande finns reglerat i 
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 
om utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till 
järnvägsföretag. Transportstyrelsens bedömning är att 
föreskrifterna i det här fallet bör vara i enlighet med det 
förfarande som beskrivs i de europeiska rättsakterna. 
Möjlighet för TS att pröva undantag från föreskrifterna 
finns enligt föreskriftsförslaget i 13 §.  

Trafikverket 
Trafikledningsområde Nord 

- Inga synpunkter  

Statens Haverikommission - Inga synpunkter  

Nykvarns kommun - Inga synpunkter  

Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) 
Museibanornas 
Riksorganisation (MRO) 

Generell Förbunden har i huvudsak inget att erinra mot 
Transportstyrelsens konsekvensutredning och 
föreskriftsförslag, men lämnar följande synpunkter (se 
nedan): 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) 
Museibanornas 
Riksorganisation (MRO) 

Generell Ett generellt problem är att denna föreskrift, liksom många 
andra remitterade föreskrifter föranledda av införandet av 
fjärde järnvägspaketet, hänvisar till tilltänkta nya lagar och 
förordningar. De nya lagarna har 
infrastrukturdepartementet nu sänt ut på remiss 
(Promemoria Fjärde järnvägspaketet 2019-07-22) 
men ännu saknas information om hur de nya 
järnvägsförordningarna ska se ut. I denna remiss finns 
konkreta hänvisningar till kapitel och paragrafer i de nya 
järnvägsförordningarna som varken förbunden eller andra 
remissinstanser har tillgång till. 

Transportstyrelsen har förståelse för synpunkterna och de 
problem som förbunden beskriver. Det är en situation som 
har uppstått då lagar, förordningar och föreskrifter 
behöver träda i kraft samtidigt. Föreskriftsförslaget är 
utarbetat efter ett tidigt utkast som myndigheten fått ta del 
av 2017. I arbetet med föreskrifterna har avvägningar 
gjorts om hänvisningar ska göras till kapitel och paragrafer 
i kommande förordningar eller inte. I och med att utkastet 
till förordning innehållit krav på vad en ansökan om 
tillstånd ska innehålla har vi gjort bedömningen att 
föreskriften om ansökan bör vara tydlig med var i 
förordningen det finns ytterligare krav på ansökan, för att 
förenkla för en sökande. Vi förstår att det är svårt för 
remissinstanserna som inte tagit del av 
förordningsförslagen. Vi har därför i paragraferna försökt 
beskriva vad de paragrafer vi hänvisar till handlar om. 

Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) 
Museibanornas 
Riksorganisation (MRO) 

Konsekvensutredn
ing, avsnitt 4.4 

I avsnitt 4.4 Nationellt infrastrukturtillstånd informeras att 
denna tillståndsform bl a avses gälla sådant som 
förbunden bedömer är det som brukar kallas industrispår. 
Här har förbunden två funderingar: 
• Avses detta även gälla depåspår, åtminstone de mindre 
anläggningar med gles trafik som behövs för underhåll av 
museitågens fordon? 
• Som detta är skrivet verkar det vara möjligt med 
persontrafik på industri(- och depå-)spår vid enstaka 
tillfällen, t ex för studiebesök, vid jubileer, invigningar 
o dyl. Detta går inte med dagens regelverk, vilket såväl 
infrastrukturförvaltarna själva som förbundens medlemmar 
beklagar. Det är alltså i så fall en positiv förändring. 

Vilka som omfattas av tillståndsformen nationellt 
infrastrukturtillstånd kommer att styras av kommande lag 
om nationella järnvägssystem. Som vi uppfattar det är 
förbundets frågor kopplade till lagen. I detta sammanhang 
kan vi inte med någon säkerhet svara på frågorna i och 
med att lagarna inte beslutats.  
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) 
Museibanornas 
Riksorganisation (MRO) 

Konsekvensutredn
ing, avsnitt 4.5 

I avsnitt 4.5 Nationellt trafiksäkerhetstillstånd omnämns att 
möjligheten att söka denna form av tillstånd ska kunna 
göras av den som använder privatägda järnvägsnät för 
godstrafik eller icke-kommersiell persontrafik. JHRF och 
MRO passar här på att peka på möjligheten att sådana 
tillstånd ska kunna sökas för de som kombinerar 
godstrafik för ägarnas räkning på vardagar med 
museitrafik på helger, något som är vanligt i vissa andra 
länder, t ex Tyskland, men som även kan vara aktuellt i 
Sverige. 

Samma som ovan.  

Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) 
Museibanornas 
Riksorganisation (MRO) 

Konsekvensutredn
ing, avsnitt 7 

Avsnitt 7 Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? hänvisar till konkreta kapitel och 
paragrafer i de föreslagna nya järnvägsförordningarna, 
vilket är svårt att ta ställning till utan möjlighet att själva 
kunna studera dessa – jämför även ovan. 

Transportstyrelsen har förståelse för synpunkterna och de 
problem som förbunden beskriver (se resonemanget ovan 
gällande förbundens generella synpunkt). 
Transportstyrelsen kommer att få bemyndiganden att 
meddela föreskrifter i de kommande förordningarna. I och 
med att lagar, förordningar och föreskrifter behöver träda i 
kraft samtidigt har föreskriftsförslaget utarbetats efter ett 
utkast som myndigheten fått ta del av 2017.   
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Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) 
Museibanornas 
Riksorganisation (MRO) 

5 och 8 §§ Angående 5 och 8 §§ i föreskriftsförslaget önskar JHRF 
och MRO framhålla att många, men inte alla, föreningar 
som kör museitåg är momsregistrerade. Somliga 
föreningar är alltså inte momsregistrerade och saknar 
alltså momsregistreringsnummer. 

Licens (5 § i föreskriftsförslaget) kommer enligt förslaget 
till järnvägsmarknadslag krävas endast för järnvägsföretag 
vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla gods- 
eller persontrafik på järnväg, inklusive dragkraft, eller att 
enbart tillhandahålla dragkraft. Det innebär att färre 
företag kommer att behöva licens jämfört med nuvarande 
lagstiftning. Licens riktar sig till de företag som konkurrerar 
med andra järnvägsföretag. Dessa företag kan ha ett 
affärsmässigt syfte med sin verksamhet och  troligtvis har 
de ett momsregistreringsnummer. I de fall sökande inte 
har ett  momsregistreringsnummer kan annat  
registreringsnummer godtas så som till exempel 
organisationsnummer eller personnummer. 
Föreskriftsförslaget förtydligas så att det framgår att 
momsregistreringsnummer ska lämnas i förekommande 
fall. 
 Noterbart i detta sammanhang är att lagstiftaren i 
promemorian fjärde järnvägspaketet anger att exempel på 
sådan verksamhet som kan komma att undantas från 
licenskravet kan vara museiföreningar vars huvudsakliga 
syfte är att bedriva kulturhistorisk verksamhet. 
Transportstyrelsen delar lagstiftarens mening i detta och 
utifrån det kommer vissa av de museiföreningar som idag 
har licens inte längre behöver en sådan.  
För säkerhetstillstånd (8 §) är momsregistreringsnummer 
en frivillig uppgift i kommissionens rekommendation. 
Kravet på ekonomiska förutsättningar ska (enligt utkast till 
järnvägssäkerhetsförordningen) inte anses vara uppfyllt 
av den som har betydande skulder för bland annat skatt 
(tex moms).  
TS har därför bedömt att momsregistrering i 
förekommande fall ska uppges i ansökan. Möjlighet för TS 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

att pröva undantag från föreskrifterna finns enligt 
föreskriftsförslaget i 13 §. 

 


