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Transportstyrelsen 
 
601 73  NORRKÖPING 
 

Remissvar avseende förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:105) om avgifter (TSF 2017-36) 
 
1  Synpunkter 
Förbundens grundinställning är att kultur- och trafikhistorisk verksamhet som 
utövas av ideella, icke-kommersiella föreningar och företag, överhuvudtaget inte 
ska beläggas med avgifter för tillsyn, tillstånd eller kvalitetskontroll. 
 

JHRF och MRO ställer sig positiva till de i Transportstyrelsens förslag till 
föreskrifter (TSF 2017-36) framförda förslagen med nedan nämnda undantag. 

 
Eftersom förbunden enligt första stycket anser att tillstånd och tillsyn för en musei-
organisations verksamhet inte ska avgiftsbeläggas och detta oberoende hur verk-
samheten organiseras föreslås att första stycket i den befintliga 2 § i 3 kap. 
omformuleras till: 
”En museiorganisation är befriad från avgifter enligt 4 kap. 1–12 §§, 5 kap. 1–11 
§§ samt 7 kap. Om nedsättning av avgifter för en sådan organisation finns 
bestämmelser i 6 kap. 3 §.” 

 
Förbunden önskar fortsatt framhålla att tillsynsavgifterna för utbildningsanordnare 
och examinatorer slår hårt mot den i sammanhanget blygsamma verksamhet som 
förbundens medlemmar bedriver. Denna utbildning handlar dessutom, vad avser 
verksamheten med museitåg på statens spåranläggningar, endast om fortbildning 
av förare på museitågens fordon, inte grundutbildning till lokförare. 
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I Transportstyrelsen beskrivning av avgiftsförändringarna inför 2017 års avgifter 
(TSF 2016-59, punkt 3.3.1, sid 11), står det att Transportstyrelsen utreder att för 
företag som endast utbildar sin egen personal låta utbildningsverksamheten skötas 
inom ramen för deras säkerhetsintyg och inte kräva separata tillstånd för utbild-
ningsorganisation och examinator. JHRF och MRO understryker att detta fortsatt 
också i högsta grad gäller förbundsmedlemmarnas utbildningsverksamhet – denna 
handlar om att utbilda förbundsmedlemmarnas egen (ideella) personal på de egna 
fordonen och de förhållanden som gäller för museitåg. Därför undrar förbunden 
vad som hänt med denna utredning – JHRF och MRO ser inga spår av den i årets 
beskrivning av avgiftsförändringarna. 

 
Dessutom undrar förbunden fortsatt vad som avses med att ta ut avgift på musei-
trafik enligt tabellerna i 3 § i 4 kap. respektive 3 § i 5 kap.? Enligt 2 § i 3 kap. är ju 
museiorganisationer befriade från dessa avgifter så här ifrågasätter JHRF och 
MRO vilken trafik som avses – museitrafik som bedrivs av någon som inte är god-
känd som museiorganisation? Är det i så fall museitrafik? 

 
 

2  Presentation 
När det gäller den järnvägshistoriska verksamheten utförs denna i grunden av tre 
typer av organisationer: föreningar som bedriver trafik på egen infrastruktur samt 
föreningar och Sveriges Järnvägsmuseum som i huvudsak bedriver trafik på 
statens spåranläggning, förvaltad av Trafikverket. 
 

Verksamheten utövas i grunden med syftet att bevara och visa upp den historiska 
utvecklingen inom området.  

Det totala omfånget av verksamheten är ringa jämfört med motsvarande kommer-
siell verksamhet vars syften är helt andra – att utföra ett transportarbete. 

 
Riksorganisationerna JHRF och MRO deltar i Transporthistoriskt Nätverk (ThN), 
sektion av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), som samlar 10 riksor-
ganisationer inom det rörliga och industriella kulturarvet. 
 

2.1  Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) 
JHRF består av 35 medlemsorganisationer, varav 31 ideella föreningar, som 
bedriver museitågstrafik, huvudsakligen på statens spåranläggningar. Samtliga 
föreningar som bedriver trafik på statens spåranläggningar är medlemmar i JHRF. 
Totalt körs årligen ca 150 000 museitågs-km i Sverige på statens spåranläggningar 
(2015). 
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2.2  Museibanornas Riksorganisation (MRO) 
MRO är en sammanslutning av Sveriges museibanor, d v s f n 22 föreningar vars 
syfte är att restaurera, eller rekonstruera, och i drift visa en fullt fungerande äldre 
järnväg, eller spårväg. Alla MROs medlemmar har fullt ansvar för egen bana och 
trafik. Medlemsbanornas olika bakgrund och förutsättningar ger givetvis besökar-
na möjlighet att uppleva många olika typer av äldre järnväg, alltifrån normalspår 
till den smalaste spårvidden 600 mm. Även spårvägstrafik finns representerad 
bland medlemsbanorna. Museibanorna visar inte enbart upp rullande materiel från 
en förfluten tid utan bevarar och återskapar hela järnvägsmiljöer med allt från 
byggnader till uniformer på tjänstgörande personal 
 
För att bli medlem i MRO krävs att föreningen kan inlemmas i en för medlem-
marna i relevanta avseenden homogen grupp. Denna grupp karaktäriseras av: 
 Verksamheten omfattas av järnvägslagen eller av lagen om säkerhet vid tun-

nelbana och spårväg. Medlemmarna är infrastrukturförvaltare och järnvägs-
företag respektive spårinnehavare och trafikutövare enligt lagstiftningen. 

 Det övergripande målet för verksamheter är att i drift visa en i möjligaste mån 
historiskt korrekt äldre järnvägs- eller spårvägsverksamhet 

 Biljettintäkter och försäljning utgör den huvudsakliga inkomstkällan och 
verksamheten grundar sig väsentligen på ideellt, oavlönat arbete. 

 

 
För JHRF     För MRO 

 

     
Anders Johansson    Per Englund 
Ordförande     Ordförande 

 


