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Järnvägsstyrelsen föreskriver1 med stöd av 1 kap. 2 § och 3 kap. 12 § 
järnvägsförordningen (2004:526) följande. 
 
1 §    Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökningar om 
tillstånd enligt 3 kap. 1, 5 och 7 §§ järnvägslagen (2004:519). 
 
2 §    Ansökan ska innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten 
samt de uppgifter som i övrigt framgår av dessa föreskrifter. 

Ansökan ska ges in elektroniskt eller på papper i av Järnvägsstyrelsen 
anvisat formulär. 
 
Licens 
3 §    Ansökan om licens ska innehålla uppgifter om 

1. sökandens namn, organisationsnummer eller i förekommande fall 
personnummer, postadress och telefonnummer, 

2. organisationsform och ägarstruktur, 
3. namn och personnummer för ansvarig chef, samt 
4. ekonomisk förmåga och försäkringar. 

 
Säkerhetsintyg 
4 §    Bestämmelser om ansökan om säkerhetsintyg finns i Europeiska 
gemenskapernas kommissions 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/EG2. 

 
 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om 
säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om 
tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och 
utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet). EUT L 220, 21.6.2004, 
s. 16, Celex 32004L0049R(01). 
2 EUT L 153, 14.6.2007, s. 9, Celex 32007R0653.
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Särskilt tillstånd 
5 §    Ansökan om särskilt tillstånd ska innehålla uppgifter om 

1. sökandens namn, organisationsnummer eller i förekommande fall 
personnummer, postadress och telefonnummer, 

2. organisationsform och ägarstruktur samt organisation och befogenhets-
fördelning, 

3. namn och personnummer för ansvarig chef, 
4. verksamhetens säkerhetsstyrningssystem, 
5. trafikslag och rörelseformer, 
6. den järnvägsinfrastruktur som ska trafikeras och vilka regler för 

bedrivande av trafik och arbeten på spåret som gäller där, 
7. trafikomfattning och produktion, inklusive uppgifter om farligt gods, 
8. resurser som disponeras i form av ekonomisk förmåga, försäkringar, 

egen järnvägsinfrastruktur, personal, rullande materiel, verkstad, och 
inköpta tjänster, samt 

9. verksamhetens övriga säkerhetsbestämmelser enligt 12 § 
Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:1) om säkerhetsstyrningssystem 
och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag. 
 
Auktorisation 
6 §    Ansökan om att få organisera men inte själv utföra järnvägstrafik ska 
innehålla uppgifter om 

1. sökandens namn, organisationsnummer eller i förekommande fall 
personnummer, postadress och telefonnummer, 

2. organisationsform och ägarstruktur samt organisation och befogenhets-
fördelning, 

3. namn och personnummer för ansvarig chef, 
4. järnvägsinfrastruktur som ska trafikeras, 
5. resurser som disponeras i form av ekonomisk förmåga, personal, och 

inköpta tjänster, 
6. trafikomfattning och produktion, samt 
7. det allmännyttiga eller kommersiella intresset av att organisera 

järnvägstrafik. 
 
Säkerhetstillstånd 
7 §    Ansökan om att få förvalta järnvägsinfrastruktur och driva tillhörande 
anläggningar ska innehålla uppgifter om  

1. sökandens namn, organisationsnummer eller i förekommande fall 
personnummer, postadress och telefonnummer, 

2. organisationsform, 
3. namn och personnummer för den som närmast ansvarar för 

infrastrukturen, 
4. namn och personnummer för ansvarig chef för verksamheten, 
5. verksamhetens säkerhetsstyrningssystem (A-del), 
6. järnvägsinfrastrukturen (B-del), 
7. resurser som disponeras i form av ekonomisk förmåga, rullande 

materiel, personal, och inköpta tjänster (B-del), 
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8. typ av trafik på infrastrukturen, inklusive uppgift om farligt gods (B-
del), 
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9. tillståndet ska begränsas till trafikledning (B-del), samt 
10. verksamhetens övriga säkerhetsbestämmelser enligt 12 § 

Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:2) om säkerhetsstyrningssystem 
och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare (B-del).  
 
Övrigt 
8 §    Till ansökan om licens, särskilt tillstånd, auktorisation eller 
säkerhetstillstånd ska bifogas handlingar som visar yrkeskunnande. För 
sökande som saknar svenskt organisations- eller personnummer ska även 
bifogas handlingar som styrker gott anseende. 
 
9 §    Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsstyrelsen. 
 
 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 september 2007. 
 
 

ULF LUNDIN 
 

Jan Stålhandske 
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