
 

 

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2010 nr. 1673 om 

gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a 

(forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med 

jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 

1191/69 og nr. 1107/70 

Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2020 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 

100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. § 

7 d og lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 8 og § 35. 

 

I 

 

I forskrift 17. desember 2010 nr. 1673 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen 

vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med 

jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 1 i forskriften skal lyde: 

§ 1. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007 som endret ved 

forordning (EU) 2016/2338) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 gjelder som forskrift med de 

tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig . 

 

Ny § 1 a skal lyde: 

§ 1 a. Vedkommende myndighet som tildeler en kontrakt om offetnlig tjenesteyting for 

offentlig persontransport med jernbane direkte i medhold av forordning (EF) nr. 

1370/2007 artikkel 5 nr. 4a og 4b, må straks offentliggjøre sin begrunnede beslutning.  

Den som har eller har hatt interesse av å få en bestemt kontrakt og som har lidd skade eller 

risikerer å lide skade som følge av en uriktig beslutning om å tildele en kontrakt om 

offentlig tjenesteyting direkte, kan innen tre uker etter offentliggjøring av 

tildelingsbeslutningen anmode Statens jernbanetilsyn om en vurdering av beslutningen.  

Statens jernbanetilsyns vurdering må foreligge innen en måned etter at anmodningen er 

innkommet, og skal straks offentliggjøres.  

En vurdering etter denne bestemmelsen påvirker ikke de ordinære vilkårene og fristene 

som gjelder for domstolsprøving.  
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Forskriften trer i kraft straks. 

 


