
Forskrift om endring  i forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for godkjenning av og tilsyn 

med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker 

 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. xx 2016 med hjemmel i lov 7. juni 1991 nr. 24 om 

godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker § 2 tredje ledd.  

  

       I 

 

 I forskrift 19. januar 2012 nr. 82 om gebyr til Statens jernbanetilsyn for godkjenning av og tilsyn med 

innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 2 andre ledd skal lyde: 

 

Faktisk saksbehandlingstid med en timesats på kr 1 400,- skal legges til grunn. 

 

§ 3 skal lyde: 

Alle innretninger med sikkerhetsmessig godkjenning plikter å betale årsgebyr. 

Følgende satser gjelder: 

 

Kategori 0  

Faste innretninger, herunder hoppeslott, oppblåsbare sklier, hoppeputer,  skytebaner kr 2 700,-  

 

Kategori 1  

Faste innretninger bl.a. beregnet for små barn, med bevegelse langs  bakkeplan eller 

tilnærmet parallelt med dette og med minimal risiko for skade,  herunder skinnegående 

biler og minitog, saktegående kjøretøy,  bungytrampoliner, rodeo okser, simulatorer for 

en person, spøkelseshus,  fornøyelseshus, båter, kanoer 

kr 3 700,-  

 

 

Kategori 2 

 

Faste innretninger/karuseller beregnet for større barn, bevegelse langs  både horisontal- 

og vertikalplanet og hvor fall kan medføre risiko for  skade, herunder mindre 

gravitetstårn, liten pendel, parishjul lavere enn 8 m,  radiobilbaner, bungykatapult, zip-

lines (enkle)/taubaner, høydeparker inntil  9 elementer, mindre vannopplevelser, 

simulatorer for 2 personer 

kr  5 050,-  

 

 

Kategori 3 

 

Faste innretninger, herunder karuseller med bevegelse i vertikalplanet,  mindre berg- og 

dalbaner, pariserhjul med høyde mellom 8 m og 15 m, middels  store gravitetstårn, litt 

større pendel, simulatorer for flere enn 2 personer,  høydeparker med 10 til 49 elementer, 

zip-lines (multiple), større  vannopplevelser 

kr 8 650,-  

 

 

Kategori 4 

 

Faste innretninger, herunder karuseller med bevegelse i flere plan, større  berg- og 

dalbaner, parishjul med høyde > 15 m, store gravitetstårn,  større pendel, flyvende teppe, 

høydeparker med 50 eller flere elementer,  katapulting, store vannopplevelser 

kr 12 250,-  

 

 

Kategori 5 

 

Faste innretninger, herunder store berg- og dalbaner (parkmodeller), stor  pendel, 

tømmerrenner, bobaktiviteter 

kr 17 950,-  

 

 

Kategori 6 

 

Vannrutsjeanlegg, herunder anlegg med samlet banelengde ≤ 50 m og fall  mellom 2 m 

og 10 m 

kr 4 200,-  
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Kategori 7 

Vannrutsjeanlegg, herunder baner med lengde > 5 m og/eller  høydeforskjell mellom 

banens høyeste punkt og vannoverflaten ved utløpet ≥  10 m. Anlegg med flere baner 

med utløp i samme basseng/område og samlet lengde  > 50 m 

kr 6 200,-  

 

 

Kategori 8 

 

Gokartbaner, herunder innendørs og utendørs gokartbaner med 1 kjørebane.   

Midlertidige ikke-kommersielle gokartbaner med kjørebane omfattes av kategori 2 

kr 8 150,-  

 

 

Kategori 9 

 

Komplekse gokartbaner, herunder anlegg med flere kjørebaner kr  12 100,-  

 

Kategori 10  

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 0 kr  2 700,-   

 

Kategori 11  

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 1 kr 3 700,-   

 

Kategori 12  

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 2 kr 5 050,-   

 

Kategori 13  

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 3 kr 8 650,-   

 

Kategori 14  

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 4 kr 12 250,-   

 

 

  

       II 

 

Endringene trer i kraft straks. 

 


