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Vedtak om fortsatt sikkerhetsmessig godkjenning for 2017

Som kjent er ny lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) oversendt Stortinget for vedtakelse. 
Loven blir ikke vedtatt før jul og den kommer da ikke til å tre i kraft 1. januar 2017 som det har 
vært forventninger om.

Statens jernbanetilsyn forventer at loven trer i kraft i løpet av 2017, men vet ennå ikke når.

Vi vil derfor forlenge eksisterende sikkerhetsmessige godkjenninger for 2016 inn i 2017.

Innretninger det er sendt inn grunnlag for beregning av gebyr for
For innretninger som det er sendt inn grunnlag for beregning av gebyr i henhold til ny 
gebyrmodell som har vært på høring i brev av 25. oktober 2016
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-nye-gebyrforskrifter-for-tilsyn-
med-taubaner-og-fornoyelsesinnretninger/id2517457/ , vil Statens jernbanetilsyn forlenge 
sikkerhetsgodkjenningen til ny lov om fornøyelsesinnretninger trer i kraft, men ikke lengre enn til 
31. desember 2017. På denne bakgrunn fatter Statens jernbanetilsyn følgende vedtak med 
hjemmel i forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og 
fornøyelsesparker pkt. 3.1:

For de innretninger som har sikkerhetsmessig godkjenning for 2016, og som det er 
sendt inn grunnlag for gebyrberegning for 2017, forlenges den sikkerhetsmessige 
godkjenningen til ny lov om fornøyelsesinnretninger trer i kraft, men ikke lengre enn til 
31. desember 2017.

Innretninger det ikke er sendt inn grunnlag for beregning av gebyr for
For innretninger som det ikke er sendt inn grunnlag for beregning av gebyr i henhold til ny 
gebyrmodell for, vil Statens jernbanetilsyn forlenge sikkerhetsgodkjenningen inntil 31. januar 
2017, og fatter på denne bakgrunn følgende vedtak med hjemmel i forskrift til lov om 
godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker pkt. 3.1:

Telefaks: 22 99 59 03
post@sjt.no 
www.sjt.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-nye-gebyrforskrifter-for-tilsyn-med-taubaner-og-fornoyelsesinnretninger/id2517457/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-nye-gebyrforskrifter-for-tilsyn-med-taubaner-og-fornoyelsesinnretninger/id2517457/


For de innretninger som har sikkerhetsmessig godkjenning for 2016, og som det er ikke
sendt inn grunnlag for gebyrberegning for 2017, forlenges den sikkerhetsmessige 
godkjenningen inntil 31. januar 2017.

For innretninger Statens jernbanetilsyn ikke har mottatt grunnlag for gebyrberegning for 2017
innen fristen 31. januar 2017, vil den sikkerhetsmessige godkjenningen bortfalle. Dette medfører
at fortsatt drift vil kreve en ny søknad. Ved ny søknad påløper det gebyr.

Vi gjør oppmerksom på at ved ikrafttredelse av ny lov, vil innretninger som har en
sikkerhetsgodkjenning automatisk bli omgjort til en driftstillatelse. Driftstillatelser skal ikke
fornyes.

Vedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg.
En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn.
Klagefrist er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter
forvaltningsloven § 18 jf. § 19 til å se sakens dokumenter. Skjema X-0037B (Klage på
forvaltningsvedtak) gir nærmere opplysninger om klagerett og ligge på våre nettsider www.sjt.no

Med hilsen

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør, taubane og fornøyelsesinnretning
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