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Forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger - Høring
Statens jernbanetilsyn sender med dette forslag til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger på
alminnelig høring.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 25.02.2016 forslag til ny tivolilov på
høring. Statens jernbanetilsyn vil bli delegert myndighet til å fastsette ny forskrift. Det
foreliggende forskriftsutkastet bygger på de forutsetningene som følger av utkastet til ny
tivolilov. Det har vært en målsetting å utarbeide et enklere og mer funksjonelt regelverk.
Forslaget innebærer at gjeldende forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i
tivoli og fornøyelsesparker, forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker,
forskrift om utleiegokart og forskrift om vannrutsjebane oppheves. Forskriftene erstattes med én
ny forskrift.
Høringsnotatet kapittel 1 og 2 gir en kort redegjørelse for bakgrunnen for arbeidet,
målsettingene, arbeidsmetodikk og hvilke overordnede prinsipper som er lagt til grunn for
arbeidet. Kapittel 3 beskriver nærmere hvordan forskriften er bygget opp og redegjør for de
viktigste endringene i utkastet. Økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt nærmere
i kapittel 4, mens merknader til de enkelte bestemmelsene er inntatt i kapittel 5. Selve
forskriftsutkastet ligger ved dette brevet som eget vedlegg sammen med høringsnotatet og en
oversikt over høringsinstansene.
Sentrale forslag i utkastet til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger er bestemmelser om
- ansvaret for virksomheten
- at ordningen med årlig sikkerhetsmessig godkjenning erstattes med krav om driftstillatelse
- fjerning av fornøyelsesinnretning
- krav til forsikring og sikkerhetsstillelse
- varslings og rapporteringsplikt
- krav til sikkerhetsstyringssystem
- krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan

- generelle tekniske krav.
Videre er det inntatt drifts- og vedlikeholdskrav for fornøyelsesinnretninger.
Statens jernbanetilsyn ber spesielt om at høringsinstansene gir kommentarer til forslaget om
krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan i forskriftsutkastets § 2-13.
Statens jernbanetilsyn ber om eventuelle kommentarer til forslaget innen fredag 15.07.2016.
Kommentarer kan sendes med post til Statens jernbanetilsyn, postboks 7113 St. Olavs plass,
0130 OSLO eller elektronisk på https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT076/?lang=1.
Svaret kan også sendes på e-post til post@sjt.no.

Med hilsen

Karianne N. Brønlund
Avdelingsdirektør, Juridisk
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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