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Høring - forslag til ny forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet
(samtrafikkforskriften) og ny forskrift om meldermyndighet og
samsvarsvurderingsorganer for jernbanen mv.
Statens jernbanetilsyn har utarbeidet et forslag til samtrafikkforskrift, forskrift om
meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen og endringer i forskrift om TSI
CCS, og sender med dette forslagene til forskrifter på høring. I denne høringen inviterer vi dere
til å gi innspill til forskriftene. Et høringsnotat og utkastene til forskrifter ligger ved dette brevet,
og dokumentene ligger også tilgjengelig på våre nettsider www.sjt.no.
Frist for å komme med merknader til forskriftsutkastene er 30. november 2018.
Samferdselsdepartementet har gitt Statens jernbanetilsyn i oppdrag å gjennomføre det nye
samtrafikkdirektivet i norsk rett. Samtrafikkforskriften og forskrift om meldemyndighet og
samsvarsvurderingsorganer for jernbanen er en del av denne gjennomføringen, og vil erstatte
dagens samtrafikkforskrift som samtidig oppheves.
Jernbaneloven har per i dag ikke tilstrekkelige hjemler for å gjennomføre alle bestemmelsene i
forskriftsutkastet, men Samferdselsdepartementet har sendt forslag til lovendringer på høring.
Stortinget må vedta lovendringene og de må ha trådt i kraft før dette forslaget til forskrift kan
vedtas.
Informasjonsmøte
Tilsynet har hatt god erfaring med informasjonsmøter underveis i høringsprosesser og ønsker
også å gjennomføre et slikt i forbindelse med denne høringen. Vi inviterer derfor samtidig til et
møte i våre lokaler 10. oktober 2018, kl. 09.00-11.00. Dette møtet vil også omfatte pågående
høring av ny sikkerhetsforskrift. Vennligst gi beskjed om du kommer innen 1. oktober 2018 på epost til aki@sjt.no.
Særlige ønsker om innspill
Forslaget til forskrift medfører flere nye prosesser som virksomhetene vil bli omfattet av, blant
annet at søknader om tillatelse skal sendes til Det europeiske jernbanebyrået (Byrået) og

obligatorisk bruk av en felles elektronisk nettportal. Dette vil kunne ha både økonomiske og
administrative konsekvenser for virksomhetene, og vi ber om deres vurdering av disse
ordningene.
Det foreslås videre å velge akkreditering som grunnlag for utpeking av meldte organer. Vi ber
særlig om innspill til konsekvenser av den foreslåtte løsningen.
Vedrørende høring om endring i jernbaneloven m.fl.
Samferdselsdepartementet sendte 3. juli 2018 endringer i jernbaneloven,
jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven (fjerde jernbanepakke mv.) på høring.
Departementets høringsnotat datert 2. juli 2018 gir til dels utdypende informasjon om
rettsaktene i fjerde jernbanepakke, og samtrafikkdirektivets bestemmelser. Vi viser også enkelte
steder i det vedlagte høringsnotatet til departementets høringsnotat, som kan finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-jernbanelovenjernbaneundersokelsesloven-og-yrkestransportloven-fjerde-jernbanepakke-mv/id2606692/

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

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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