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Överklagandet av Transport‐
styrelsens debitering av for‐
donsregisterhållningsavgifter
Som tidigare har rapporterats har Jan‐
Mikael Bexhed som ombud för Munkedals
Jernväg, Skånska Järnvägar och Östra
Södermanlands Järnväg överklagat Tran‐
sportstyrelsens (TS) debitering av avgifter
för registerhållning. Överklagandena
hand‐läggs av Förvaltningsrätten i Falun.
Skrift‐växlingen i målet har hållit på ett tag
och det går därför inte för närvarande att
be‐döma när förvaltningsrätten kommer
att döma i målen. Senaste steget är att en
ny inlaga sändes in från TS till rätten 15
mars. Denna innehöll egentligen inget nytt
i ärendet. Bexhed svarade på denna inlaga
den 5 april och redde då ut en del miss‐
förstånd från TS sida.

Regeringens regleringsbrev till
TS ‐ delrapport på uppdrag nr 6
Strax före 1 mars inlämnade TS en delrap‐
port på det uppdrag – omnämnt i förra
MRO‐Akt – som TS fick i regleringsbrevet.
Arbetsgruppen har granskat och analyse‐
rat innehållet i delrapporten. De siffror på
avgifter som planeras från 1 januari 2013
för museijärnvägar som presenteras där är
förfärliga och innebär en kraftig ökning för
museiverksamhet. Arbetsgruppen har ar‐
betat intensivt sedan delrapporten blev
känd och den 9 april sände arbetsgruppen
ett brev till Näringsdepartementet med
omfattande synpunkter på innehållet i
TS:s delrapport. Kopior distribuerades
också till ett antal riksdagsledamöter från
olika partier som under de senaste åren
visat intresse för vår verksamhet. Detta

PM finns på MRO‐hemsida (direktlänk
http://www.museibanorna.se/mro_biblotek
/03_remisser.html ).

TS remiss – avgifter från 1
januari 2013
För några dagar sedan kom TS remiss an‐
gående avgifter från 1 januari 2013. Detta
är det tredje och sista avgiftssteget för
järnvägssidan. Avgiftsnivåerna som pre‐
senteras i remissen är i paritet med de
som finns i TS:s delsvaret som nämns
ovan. Remissen finns på TS:s hemsida. Ar‐
betsgruppen kommer att utarbeta ett
remissvar. Det kommer sannolikt att vara i
linje med det dokument som nyligen sän‐
des till Näringsdepartementet.
Får jag be de föreningar som eventuellt
lämnar egna remissvar att sända en kopia
till mig. Likaså om du har några synpunk‐
ter som du tror att arbetsgruppen kan ha
glädje av under arbetet med remissvaret,
sänd dem till mig.

TS ‐ handläggningstider
Från mer än en förening har jag fått infor‐
mation om handläggningstider hos TS som
varar många månader, både då det gäller
dispensansökningar om hälsotillstånd och
tillståndshandläggning. Om din förening
nyligen har råkat ut för långa handlägg‐
ningstider meddela mig inom den allra
närmsta tiden. Uppgifter som du bör sän‐
da mig är: ärendets art, tid när det sändes
in, eventuella delsvar från myndigheten,
etc.
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Tågsläpp och Almedalen

MRO:s höstmöte 2012

Anders Svensson rapporterar att Tågsläpp
genomfördes i söndags (22 april) med 30
föreningar som deltagande ‐ 16 JHRF‐före‐
ningar, 12 MRO‐föreningar och 5 övriga
föreningar (några dubbelmedlemskap för‐
klarar att summan inte stämmer). Inför
Tågsläpp utsändes en mall till pressmed‐
delande som förhoppningsvis kom till
nytta för flera arrangörer. Dessutom sän‐
des Tågsommarbuntar ut som troligen
nådde de flesta innan arrangemanget.
Vädret var inte lika strålande som 2011,
men det tycks ha fungerat ändå. Nässjö
Järnvägsmuseum meddelade att för dem
var det ett toppenarrangemang. ‐ God
mediatäckning med stort reportage (en
helsida i Smålandstidningen med "puff" på
första‐sidan!) innan och reporter på plats
under arrangemanget samt ca 350 besö‐
kare. Roslagsbanans Veterantågsförening,
som Anders själv besökte alldeles i inled‐
ningen av arrangemanget, hade redan då
ca fem besökare i småregnet.
Angående Almedalen är det nu klart att
MRO/JHRF deltar måndag‐torsdag (2‐5
juli), att det inte blir någon samordning
med övrig transporthistoria (annat än
kanske hänvisning till varandra) samt att
ett seminarium, som liksom deltagandet
har temat "Museijärnvägar och veterantåg
i samhället", är tänkt att äga rum måndag
morgon. För närvarande arbetas det vida‐
re med seminariets inriktning, innehåll
och deltagare samt med bokning av resor
för funktionärer mm.

MRO:s höstmöte kommer att anordnas av
Museisällskapet Jädraås ‐ Tallås järnväg
helgen 6‐7 oktober. Fler detaljer i kom‐
mande nummer

Branschmöte
Järnvägsmuseum bjuder in till årets
branschmöte lördagen 17 november. Plat‐
sen blir liksom i fjor Gävle. Fler detaljer
om mötet kommer efter sommaren

MRO‐Aktuellt
Om du letar efter uppgifter i äldre MRO‐
Aktuellt, så finns samtliga exemplar av
MRO‐Aktuellt från de senaste åren på
föreningens hemsida (direktlänken är
http://www.museibanorna.se/mro_biblotek
/07_mroaktuellt.html )

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande

MRO-AKTUELLT (4/2012)

