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Høring - forslag til nye forskrifter for jernbanekjøretøy
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet forbereder Statens jernbanetilsyn en mulig
gjennomføring av fjerde jernbanepakke i norsk rett, med forbehold om Stortingets samtykke til
at pakken innlemmes i EØS-avtalen. Tilsynet har blant annet utarbeidet forslag til ny
samtrafikkforskrift som har vært på ordinær høring. Dersom samtrafikkforskriften vedtas som
foreslått, vil det kreve endringer i andre forskrifter tilsynet har ansvaret for, blant annet
kjøretøyforskriften1. Denne høringen gjelder både endringer som følger av en eventuell
innlemming av fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen, og andre endringer som ved praktiseringen
av nasjonale forskrifter har vist seg nødvendig.
Statens jernbanetilsyn foreslår i denne høringen å dele opp dagens kjøretøyforskrift i to nye
forskrifter. Disse forskriftene bygger i hovedsak på gjeldende forskrift og praksis, med
nødvendige tilpasninger til fjerde jernbanepakke og den nye systematikken som følger av
oppdelingen. Det stilles ingen nye tekniske krav til kjøretøyene, og endringene er i hovedsak av
praktisk og formell art. Gjeldende praksis rundt testtillatelser og transporttillatelser
forskriftsfestes, og bestemmelsene om test og transport er delt opp for å synliggjøre at det er
forskjellige dokumentasjonskrav basert på om kjøretøyet er helt nytt eller om det har en tillatelse
fra et annet europeisk land. I skinne-/veimaskinforskriften er det tatt inn prosessuelle regler og
hjemler for å utstede tillatelse, da denne forskriften foreslås som en rent nasjonal forskrift uten
hjemmel i europeiske regelverk.
Norge er underlagt felleseuropeiske regler om EØS-høring av nasjonale tekniske regler. Det vil
derfor bli gjennomført en EØS-høring etter EØS-høringsloven parallelt med denne nasjonale
høringen.
Høringsfristen er 15. mai 2020.
Vi ber om at høringsinnspill sendes til post@sjt.no og merkes med saksnummer 20/181.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-191846?q=jernbane%20kj%C3%B8ret%C3%B8y

Med hilsen

Kristoffer Johansen Eikeland
Avdelingsdirektør, Tillatelser
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