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Ny forskrift om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester - 

høringsbrev 

 

Statens jernbanetilsyn har utarbeidet et forslag til forskrift om tilgang til serviceanlegg og 

jernbanerelaterte tjenester. Forslaget går ut på å innta reglene i Forordning (EU) 2017/2177 av 

22. november 2017 om adgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester (forordningen) i 

en utfyllende forskrift til jernbaneforskriften. Det er også innarbeidet fristbestemmelser om 

besvarelse av jernbaneforetaks anmodninger om tilgang til og tilbud om tjenester i 

serviceanlegg. 

 

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. Direktivbestemmelsene som skal sikre tilgang til 

serviceanlegg og tjenester i disse er altså ment gjennomført gjennom jernbaneforskriften.  

 

Tilsynet vurderer på det nåværende tidspunkt at det også er behov for å innta forordningens 

regler i en nasjonal forskrift. Bakgrunnen for dette er at tilsynet gjennom markedsovervåking og 

klagebehandling har erfart at det behov for utdypende bestemmelser til reglene som er inntatt i 

jernbaneforskriften § 4-2 flg. Forordningen stiller blant annet klarere krav til publisering av 

informasjon fra drivere av serviceanlegg om hvilke tjenester som ytes i de ulike anleggene, 

priser, rabatter etc. Transparens om tilbudet og vilkår er viktig for å ivarete direktivets formål om 

ikke-diskriminerende tilgang. Forordningen etablerer videre mer presise regler om behandling 

av søknader og kapasitetskonflikter mv. Tilsynet vurderer på denne bakgrunn også at en 

fastsettelse av forordningens regler som nasjonal forskrift vil bidra til å ivareta formålene bak at 

norske myndigheter vedtok å gjennomføre direktivet i norsk rett forut for at det er inntatt i EØS-
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avtalen. I lys av at godsmarkedene og markedene for internasjonal passasjertransport er åpnet 

for tilgang, jf. jernbaneforskriften § 2-1 bokstav c) og d), og at det også for innenlands 

passasjertrafikk vil etablere seg foretak med utenlandske morselskap som følge av 

konkurranseutsettingen, fremstår det videre som bedre begrunnet å innta fororordningens regler 

enn å utarbeide et særnorsk regelverk.  

 

Forskriftsutkastet legger som nevnt opp til at det fastsettes fristbestemmelser om besvarelse av 

anmodninger fra jernbaneforetak om tilgang til og tilbud om tjenester i serviceanlegg. Tilsynet 

anser at det vil være vesentlige fordeler knyttet til å fastsette fristbestemmelsene i samme 

forskrift som forordningens regler.  

 

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://e-

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

 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler om dere har spørsmål til høringen. 

 

Med hilsen 

 

 

Mona Ljunggren 

Avdelingsdirektør, Markedsovervåking 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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