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Datum Dnr/Beteckning 
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 Enligt sändlista 

Transportstyrelsen     
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 

Besöksadress 

Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

Telefon 0771-503 503 Carina Gyll 
Spårtrafik 
Spårtrafikregler 
carina.gyll@transportstyrelsen.se 
010-495 55 32

Telefax 0243-152 74 

transportstyrelsen.se 
jarnvag@transportstyrelsen.se 
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Remiss 

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2020:x) om ansökan om tillstånd för 
järnvägsverksamhet. 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 

Fyra järnvägspaket har beslutats inom EU i syfte att liberalisera och reformera 

Europas järnvägar och öka konkurrenskraften inom järnvägssektorn. I och med 

fjärde järnvägspaketet har EU tagit fram ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv1 

och säkerhetsdirektiv2 samt genomförandeförordningar till dessa direktiv.  

Med detta följer att nuvarande järnvägslag (SFS 2004:519) och 

järnvägsförordning (SFS 2004:526) kommer att ersättas av fyra nya lagar och 

fyra förordningar. Transportstyrelsens föreskrifter behöver som en följd 

anpassas både till ny svensk lagstiftning och till EU-rättsakter som tagits 

fram inom fjärde järnvägspaketet. 

Förslagets innehåll i korthet 

Transportstyrelsens föreslår att nuvarande föreskrifter om ansökan om 

tillstånd för järnvägsverksamhet (TSFS 2015:35) ska upphävas och ersättas 

av nya föreskrifter om ansökan. 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.  

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

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

järnvägssäkerhet. 
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De nya föreskrifterna om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet omfattar 

tillståndstyperna licens, säkerhetstillstånd, nationellt infrastrukturtillstånd samt 

nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Bestämmelser om ansökan om tillståndstypen 

gemensamt säkerhetsintyg kommer i och med fjärde järnvägspaketet att finnas i 

kommissionens genomförandeförordning3. 

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 16 juni 2020 och innebär att 

nuvarande föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet (TSFS 

2015:35) upphävs.  

Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 

tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 

konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 

senast den 8 december 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 

2018-150 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

jarnvag@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 

Box 267, 781 23 Borlänge 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 

remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 

och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 

sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 

publiceras.  

Kontaktpersoner 

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Ellinor Öjefelt 

ellinor.ojefelt@transportstyrelsen.se 

Ulrika Bergman 

ulrika.bergman@transportstyrelsen.se 

3 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. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:ulrika.bergman@transportstyrelsen.se
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Jonas Malmstig 

jonas.malmstig@transportstyrelsen.se 

Carina Gyll 

carina.gyll@transportstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning 

Nenne Åman 

Föreskriftsansvarig 

Sändlista 

Se bilaga 1 


