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Ny forskrift om internasjonale jernbanepassasjertjenester - høringsbrev 

 

Statens jernbanetilsyn har utarbeidet et forslag til forskrift om nye internasjonale 

jernbanepassasjertjenester. Forslaget går ut på å innta reglene i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 869/2014 av 11. august 2014 om nye 

jernbanepassasjertjenester (forordningen) i en nasjonal forskrift. 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 

Det følger av jernbaneforskriften § 2-6 at Statens jernbanetilsyn er tillagt avgjørelsesmyndighet  

knyttet til jernbaneforetaks tilgang til å drive internasjonal passasjertransport på det norske 

jernbanenettet, jf. jernbaneforskriften § 2-1 (1) bokstav d), samt retten til å ta med og sette av 

passasjerer innenlands ved slik transport, jf. jernbaneforskriften § 2-6 (1) første punktum. 

Avgjørelsesmyndigheten er betinget av en forutgående anmodning og gjelder: 

  

 Hvorvidt hovedformålet med en ny persontransporttjeneste er å transportere 

passasjerer mellom stasjoner i ulike EØS-stater, jf. jernbaneforskriften § 2-6 (1) andre 

punktum. 

 

 Hvorvidt den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteytelse vil kunne 

skades av en ny internasjonal persontransporttjeneste, jf. jernbaneforskriften § 2-6 (2) 

andre punktum. 

 

For at tilsynet skal kunne ivareta sine oppgaver etter jernbaneforskriften § 2-6 (1) og (2) på en 

hensiktsmessig måte, er det viktig at det gjelder tydelige regler om plikt for søkere til å sende 

melding til tilsynet om nye planlagte internasjonale persontransporttjenester, og plikt for tilsynet 

til å håndtere og videreformidle denne informasjonen til relevante interessenter. Det er også 

viktig med fristregler som sikrer at avgjørelsene som det kan anmodes om fattes før den 

eventuelle nye internasjonale persontransporttjenestens oppstart. Slike regler mangler i 
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jernbaneforskriften § 2-6, og Statens jernbanetilsyn vurderer derfor at det er nødvendig å 

fastsette en nasjonal forskrift for å rette på dette. I lys av at det norske nettet er åpnet for 

internasjonal passasjertransport, fremstår det som bedre begrunnet å innta forordningens regler 

som har vært i kraft i medlemsstatene i flere år og derigjennom er kjent for jernbaneforetakene, 

enn å lage et særnorsk regelverk. 

 

Tilsynet vurderer videre at det vil bidra til mer transparens og forutsigbarhet i markedet å 

fastsette forordningens regler i en nasjonal forskrift. Tilsynet viser i denne forbindelse også til at 

forordningen etablerer krav til innholdet i tilsynets gjennomføring av vurdering av hovedformål 

og test av økonomisk likevekt. Dette vil kunne bidra til at aktører vil være bedre i stand til på 

forhånd å forutsi utfallet av eventuelle meldinger om nye tjenester og anmodninger om de 

respektive vurderingene.   

 

Forordningen utgjør en såkalt gjennomføringsforordning (implementing regulation) som 

begrenser seg til å utdype og presisere direktivbestemmelser. Innarbeidelsen vil dermed være i 

tråd med hensynene bak gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU i norsk rett forut for at 

direktivet er inntatt i EØS-avtalen, og bidra til å avklare og harmonisere rettstilstanden. 

 

Vi presiserer at forslaget ikke omfatter regler som inngår i den såkalte fjerde jernbanepakken. 

Innarbeidelsen av forordningen i en nasjonal forskrift vil dermed ikke medføre en utvidelse av 

den begrensete markedsåpningen som er etablert i dagens jernbaneforskrift. 

 

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://e-

skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT076/?lang=undefined. 

 

Med hilsen 

 

 

Mona Ljunggren 

Avdelingsdirektør, Markedsovervåking 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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