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Transportstyrelsens föreskrifter  
om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet; 
(konsoliderad elektronisk utgåva) 

beslutade den 8 juni 2015. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:32. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 

att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

Inledande bestämmelser och definitioner 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd 

enligt 3 kap. 24 och 7 §§ järnvägslagen (2004:519).  

2 § Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen. 

3 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 

som i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526). 

Ansökan om tillstånd 

Licens 

4 § Ansökan om licens ska lämnas i det formulär som Transportstyrelsen 

har anvisat och ska, utöver de uppgifter som avses i 3 kap. 5 a § järnvägs-

förordningen (2004:526), innehålla 

1. uppgifter om företagets namn, organisationsnummer eller i före-

kommande fall personnummer samt momsregistreringsnummer, postadress, 

e-postadress, telefonnummer och eventuell webbadress,  

2. uppgifter om organisationens säte, organisationsform, ägarstruktur och 

i förekommande fall koncerntillhörighet, 

3. uppgifter om typ av trafik: persontrafik, godstrafik eller enbart 

dragkraft, 

4. en beskrivning av organisationen och ett organisationsschema för 

järnvägsverksamheten, 

5. uppgifter om namn, personnummer eller motsvarande, titel, e-post-

adress och telefonnummer för de personer i ledningen som ansvarar för 

företaget, 

6. uppgifter om namn, titel, e-postadress, telefonnummer och handlingar 

som visar yrkeskunnande för de personer som ansvarar för en lednings-

organisation i järnvägsverksamheten som påverkar trafiksäkerheten, 
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7. handlingar som visar att ansvarsskyldigheten vid olyckor för passage-

rare, bagage, gods, post samt tredje part har omhändertagits genom 

tillräcklig försäkring eller tillräcklig garanti, och 

8. en budget med resultat- och balansräkning och på begäran en kopia av 

företagets årsredovisning. 

När svenskt personnummer enligt första stycket 5 saknas ska handlingar 

som visar gott anseende bifogas. 

Av handlingarna om ansvarskyldigheten i första stycket 7 ska den geo-

grafiska täckningen och giltighetstid framgå. 

Säkerhetsintyg del A 

5 § Blankett och riktlinjer för ansökan om säkerhetsintyg del A finns i 

kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 av den 13 juni 2007 om 

användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och 

ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som 

utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG, i 

lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 445/2011. 

Säkerhetsintyg del B 

6 § Blankett och riktlinjer för ansökan om säkerhetsintyg del B finns i 

kommissionens förordning (EG) nr 653/2007, i lydelsen enligt kommissio-

nens förordning (EU) nr 445/2011.  

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 

7 § Ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska lämnas i det formu-

lär som Transportstyrelsen har anvisat och ska innehålla 

1. uppgifter om sökandens namn, postadress, telefonnummer, organisa-

tionsnummer eller motsvarande, 

2. uppgifter om organisationsform och ägarstruktur samt organisation och 

befogenhetsfördelning,  

3. kontaktuppgifter för personer med ansvar för järnvägsverksamheten, 

4. uppgifter om trafikomfattning samt resurser i form av antal personal 

som anställts eller anlitats för järnvägsverksamheten, 

5. uppgifter om typ av trafik och rörelseformer, 

6. uppgift om vilket eller vilka järnvägsnät som ska trafikeras, 

7. en förteckning över de olika typer av järnvägsfordon som avses ingå i 

driften, 

8. en förteckning över de olika personalkategorier med arbetsuppgifter av 

betydelse för trafiksäkerheten som anställts eller anlitats för järnvägsverk-

samheten, 

9. en kopia av försäkringsbrev eller uppgift om annat likvärdigt arran-

gemang, 

10. verksamhetens säkerhetsstyrningssystem, och 

11. verksamhetens övriga säkerhetsbestämmelser. 
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Säkerhetstillstånd 

8 § Ansökan om säkerhetstillstånd ska lämnas i det formulär som 

Transportstyrelsen har anvisat och ska innehålla  

1. uppgifter om sökandens namn, postadress, telefonnummer, organisa-

tionsnummer eller motsvarande, 

2. uppgifter om organisationsform och ägarstruktur samt organisation och 

befogenhetsfördelning, 

3. kontakt- och personuppgifter för personer med ansvarar för järnvägs-

verksamheten, 

4. handlingar som visar yrkeskunnande för de personer som ansvarar för 

järnvägsverksamheten, 

5. uppgift om tillståndet ska begränsas till endast trafikledning, 

6. resurser i form av antal personal (inklusive inhyrd) för drift av järn-

vägsverksamheten, 

7. en förteckning över vilken typ av egna järnvägsfordon (inklusive 

inhyrda) som ska användas för underhåll av järnvägsinfrastrukturen, 

8. uppgifter om inköpta tjänster för underhåll av järnvägsinfrastrukturen, 

9. uppgifter om ekonomisk förmåga, 

10. verksamhetens säkerhetsstyrningssystem, och 

11. verksamhetens övriga säkerhetsbestämmelser. 

Ansökan om säkerhetstillstånd avseende infrastrukturförvaltare av 

industrispår, enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:29) om 

säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infra-

strukturförvaltare av industrispår, behöver inte innehålla det som anges i 

första stycket 5. (TSFS 2016:32) 

Undantag  

9 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2015.  

2. Genom författningen upphävs Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 

2007:3) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet. 
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Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016. 

 

 


