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JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER
OM ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT DRIVA
SPÅRANLÄGGNING, SPÅRTRAFIK ELLER
SÄRSKILD TRAFIKLEDNINGSVERKSAMHET

Beslutade den 14 november 1996

Järnvägsinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 § för-
ordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana
och spårväg.

1 § Ansökan om tillstånd att driva spåranläggning, spårtrafik
eller särskild trafikledningsverksamhet liksom ansökan om licens
eller säkerhetsintyg skall vara skriftlig. All relevant information
skall vara Järnvägsinspektionen tillhanda senast tre månader före
start av verksamheten.

2 § Ansökan skall innehålla beskrivning av den planerade verk-
samheten vad gäller trafikslag, geografisk utsträckning, omfatt-
ning samt resurser i form av personer och materiel.

3 § Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om
1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer,
postadress och telefonnummer,
2. verksamhetens organisation och befogenhetsfördelning,
3. ekonomiska förutsättningar och försäkringar,
4. informations- och samverkanssystem samt
5. säkerhetsordning.

4 § Ansökan om säkerhetsintyg skall innehålla uppgifter om
1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer,
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postadress och telefonnummer,
2. verksamhetens organisation och befogenhetsfördelning,
3. licens,
4. informations- och samverkanssystem samt
5. säkerhetsordning.

5 § Ansökan om licens skall innehålla uppgifter om
1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnum-
mer, postadress och telefonnummer,
2. verksamhetens organisation och befogenhetsfördelning,
3. ekonomiska förutsättningar och försäkringar.

6 § Uppgifter enligt 3 § 1 och 5 § 1 skall, vad gäller ansökan
om tillstånd eller licens och om sökanden är aktiebolag eller
ekonomisk förening, även inges för verkställande direktören
och annan som genom ledande ställning har ett bestämmande
inflytande över verksamheten, om sökanden är handelsbolag
för bolagsmännen samt om sökanden är ideell förening för
styrelsen.

I förekommande fall skall uppgifter enligt 3 § 1, 4 § 1 och 5 §
1 inges för trafikchef och teknisk chef.

7 § Till ansökan om tillstånd eller licens skall bifogas
1. registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag eller
ekonomisk förening,
2. handlingar som styrker att de i 6 § första stycket angivna
personerna inte är försatta i konkurs eller underkastade
näringsförbud,
3. handlingar som visar branscherfarenhet samt administra-
tivt och ekonomiskt kunnande samt
4. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållan-
den.

8 § Om någon av de personer som anmälts i ansökan enligt 3
§ 1, 4 § 1, 5 § 1 eller 6 § byts ut skall anmälan om ändringen
snarast göras till Järnvägsinspektionen.

Uppgifter om nya personer skall då lämnas enligt 3 § 1, 4 § 1
eller 5 § 1 och styrkas med handlingar enligt 7 § 2 och i
förekommande fall enligt 7 § 3.
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9 § Den som avser driva en eller flera mindre spår-
anläggningar avsedda för växling (s.k. industrispår) och inte
själv är trafikutövare behöver inte lämna uppgifter enligt 6, 7
och 8 §§ under förutsättning att spårinnehavet inte är den
sökandes huvudsakliga verksamhet.

10 § Undantag från dessa föreskrifter i övrigt meddelas av
Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1997 då Järnvägs-
inspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:1) om ansökan om
tillstånd att driva spåranläggning, spårtrafik eller särskild
trafikledningsverksamhet upphör att gälla.

Dick Ivarsson
Lars-Erik Janby
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