Transportstyrelsens föreskrifter
om registrering och märkning av järnvägsfordon;

TSFS 2014:[XX]
Utkom från trycket
den [DATUM ÅR]

beslutade den [DATUM ÅR].
Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 1 kap. 2 § andra
stycket, 2 kap. 26 § och 6 kap. 10 a § järnvägsförordningen (2004:526).

JÄRNVÄG

Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lämnande av uppgifter
för det register över järnvägsfordon som avses i 8 kap. 8 a § järnvägslagen
(2004:519) samt om märkning av järnvägsfordon med europeiska
fordonsnummer och beteckningar enligt 2 kap. 22 § järnvägslagen.
2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526).
3 § Bestämmelserna om registrering i 8 kap. 8 a § och om märkning i 2
kap. 22 § järnvägslagen (2004:519) samt bestämmelserna i dessa föreskrifter
gäller inte för järnvägsfordon som undantas från kravet på godkännande
enligt 4 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:116) om
godkännande av delsystem för järnväg.
4 § Bestämmelserna om registrering i 8 kap. 8 a § och om märkning i 2
kap. 22 § järnvägslagen (2004:519) samt bestämmelserna i dessa föreskrifter
gäller inte för järnvägsfordon som har godkänts i en annan stat inom EES
eller i Schweiz i de fall något kompletterande godkännande enligt 2 kap. 13
§ järnvägslagen inte behövs.
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om
driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191,
18.7.2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2013/9/EU (EUT L 68, 12.3.2013, s. 55–56, Celex 32013L0009).
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Registrering av järnvägsfordon
5 § I samband med ansökan om godkännande eller kompletterande
godkännande av järnvägsfordon enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519)
ska sökanden för registreringsändamål ge in uppgifter till Transportstyrelsen
1. dels i enlighet med det standardformulär för registrering som
Transportstyrelsen har fastställt och
2. dels i enlighet med den blankett avseende fordonets tekniska
egenskaper som Transportstyrelsen har fastställt.
6 § I det fall ett fordon är godkänt för att tas i bruk men inte finns
registrerat i det nationella register över järnvägsfordon som förs av
Transportstyrelsen, ska fordonsinnehavaren för registreringsändamål ge in
uppgifter till Transportstyrelsen
1. dels i enlighet med det standardformulär för registrering som
Transportstyrelsen har fastställt och
2. dels i enlighet med den blankett avseende fordonets tekniska
egenskaper som Transportstyrelsen har fastställt.
7 § Om någon av de uppgifter som lämnats till Transportstyrelsen enligt
5–6 §§ ändras ska fordonsinnehavaren genast anmäla detta till
Transportstyrelsen.

Märkning av järnvägsfordon
8 § Ett fordon ska märkas med det fordonsnummer, den
innehavarbeteckning och de övriga beteckningar som Järnvägsstyrelsen,
eller från och med den 1 januari 2009 Transportstyrelsen, tilldelat. Det är
fordonsinnehavaren som ansvarar för att märka fordonet förutom vid
godkännande att ta ett fordon i bruk, då det enligt 2 kap. 22 § järnvägslagen
(2004:519) är den som ansöker om godkännande som ansvarar för att märka
fordonet.
Märkningen ska ske i enlighet med tillägg P till Europeiska
gemenskapernas kommissions beslut 2012/757/EU av den 14 november
2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet
”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om
ändring av beslut 2007/756/EG2.
Ett fordon ska märkas inom sex år från det att fordonsnummer och
beteckningar har tilldelats.
Vid byte av fordonsinnehavare ska fordonet märkas om med den nya
innehavarbeteckningen inom tre månader efter registreringen av bytet av
innehavare.
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EUT L 345, 15.12.2012, s. 1 (Celex 32013D0710).
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Undantag från krav på märkning av järnvägsfordon
9 § Bestämmelserna om märkning i 2 kap. 22 § järnvägslagen och i dessa
föreskrifter gäller inte, vad avser märkning utvändigt på ett fordon, för
museijärnvägsfordon eller fordon som är avsedda att användas uteslutande
på lokala eller regionala järnvägsnät som är fristående.

Förbud att bruka fordonet
10 § Om skyldigheten att lämna uppgifter om fordonet till
Transportstyrelsen enligt 5–7 §§ eller märka fordonet enligt 8 § inte
uppfyllts får fordonet inte brukas. Fordonet får inte heller brukas om
registreringen blivit återkallad eller tillfälligt upphävd.
___________
Denna författning träder i kraft den ….augusti 2014, då
Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:7) om registrering och
märkning av järnvägsfordon ska upphöra att gälla.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Carina Larsson
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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