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Ny forskrift om beregning av direkte kostnader - høringsbrev
Statens jernbanetilsyn har utarbeidet et forslag til nasjonal forskrift om kostnadsberegning mv.
hvor reglene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/909 av 12. juni 2015 om
nærmere regler for beregning av kostnader som oppstår som en direkte følge av driften av
togtjenesten (forordningen) er inntatt.
Vi sender med dette forslaget på høring og inviterer dere til å gi innspill til forskriften. Et
høringsnotat og utkast til forskrift ligger ved dette brevet. Dokumentene er også tilgjengelige på
våre nettsider www.sjt.no.
Frist for å komme med merknader til forskriftsutkastet er 5. mars 2020.
Kort om bakgrunnen for forslaget
Den någjeldende jernbaneforskriften er utformet med henblikk på å gjennomføre relevante deler
av direktiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om etablering av et felles europeisk
jernbaneområde (direktivet) i Norge.
Forordningen angir nærmere regler for beregning av avgifter med grunnlag i kostnader som
oppstår som en direkte følge av togtjenesten etter direktivet artikkel 31 nr. 3. Denne
direktivbestemmelsen er ment gjennomført gjennom jernbaneforskriften § 6-2 (3).1 Tilsynet
vurderer at det på det nåværende tidspunkt også er behov for å innføre reglene i forordningen
som en tilpasset nasjonal forskrift. Forskriftsforslaget vil bidra til viktige avklaringer av
rettstilstanden, og er for øvrig i tråd med hensynene bak gjennomføringen av direktivet i norsk
rett forut for at det er inntatt i EØS-avtalen.
Forordningen utgjør videre en såkalt gjennomføringsforordning («implementing regulation»)
som begrenser seg til å utdype og presisere en allerede gjennomført direktivbestemmelse.
Tilsynet vurderer at jernbaneforskriften § 1-2 (6) gir hjemmel for å innta forordningens regler i en
utfyllende nasjonal forskrift.
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Forskriftsspeil – Fra utkast til ny jernbaneforskrift til direktivet og tidligere bestemmelser side 4, vedlagt.

Det presiseres at forslaget ikke omfatter regler som inngår i den såkalte fjerde jernbanepakken.
Høringssvar
Høringssvar kan sendes med post til Statens jernbanetilsyn, postboks 7113 St. Olavs plass,
0130 OSLO, på e-post til post@sjt.no eller elektronisk på https://eskjema.no/sjt_sd/skjema/SJT076/?lang=undefined.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler om dere har spørsmål til høringen.

Med hilsen
Mona Ljunggren
Avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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