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Svar på remiss gällande promemorian Tillfällig
nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19
Trafikverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Tillfällig nedsättning av
banavgifter med anledning av covid-19.
I promemorian föreslås en ändring av järnvägslagen (2004:519) som innebär att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om undantag från järnvägslagens regler om
avgifter, för att tillfälligt stödja järnvägsföretag under utbrottet av covid-19.
Trafikverket har inga synpunkter på lagförslaget men noterar att bemyndigandet, enligt promemorian, bör
träda i kraft så snart som möjligt efter det att höständringsbudgeten har beslutats. Samtidigt upphör den
referensperiod under vilken undantagsreglerna skulle få tillämpas redan den 31 december 2021, enligt de nu
gällande reglerna i förordning (EU) 2020/1429. Det innebär i praktiken att en nedsättning av banavgifterna
enligt dessa regler måste tillämpas med retroaktivitet.
Vidare konstaterar Trafikverket att förslaget inte rymmer några ställningstaganden till vilka järnvägsnät eller
typer av järnvägsföretag som ska omfattas, utan detta blir föremål för kommande föreskriftsarbete.
Trafikverket vill här framhålla vikten av att stödordningar har tydlig koppling till ett bestämt syfte eller
förhållande, för att undvika snedvridning. I det här fallet är det effekterna av pandemin och de därmed
sammanhängande ekonomiska förlusterna för järnvägsföretag som utgör de relevanta förhållandena.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Bo Netz. Föredragande har varit
Pär-Erik Westin, strategisk planerare, avdelning Nationell planering. Samråd har skett med Susanne Blom,
tillförordnad chef, avdelning Trafikplanering. I den slutliga handläggningen har deltagit Håkan Persson,
enhetschef Strategisk planering och Einar Schuch, tjänsteförrättande chef för verksamhetsområde Planering.
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