9. marts 2017

OVERGANGSBESTEMMELSER
Nærværende overgangsbestemmelser er udarbejdet i forbindelse med, at Banedanmark med virkning
fra 1. januar 2018 stiller krav om, at virksomheder på jernbaneområdet, der i forbindelse med anlægsog vedligeholdelsesarbejde for Banedanmark, skal være i besiddelse af et sikkerhedscertifikat udstedt
af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når virksomheden kører for egen kraft uden for sporspærringer.
Overgangsbestemmelserne regulerer forholdet ved eksisterende og kommende kontrakter mellem
Banedanmark og virksomheden.
§1
Stk. 1. Ved virkning fra 1. januar 2018 skal virksomheder, der udfører opgaver i forbindelse med
anlægs- og vedligeholdelsesarbejde for Banedanmark og ved egen kraft udfører kørsel med
trækkraftenheder og transport af materialer, mandskab og udstyr uden for sporspærringer, være i
besiddelse af et sikkerhedscertifikat udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. BEK 147 af
30.1.2017, § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra tilfælde, hvor pågældende virksomhed gør brug af trækkraft fra
en virksomhed med et gyldigt sikkerhedscertifikat.
Stk. 2. Fra 1. januar 2018 vil det ikke længere være muligt at køre under Banedanmarks
sikkerhedsgodkendelse under udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver.

§2
Stk. 1. Det i § 1 nævnte krav gælder ikke for kontrakter, der er indgået før den 1. april 2017.
Stk. 2. Konkurrenceudsatte kontrakter er ikke omfattet af det i § 1 nævnte krav, såfremt den
konkurrenceudsatte kontrakt har været offentliggjort før 1. april 2017. For konkurrenceudsatte
kontrakter, der offentliggøres i tidsrummet 1. april 2017 til 31. december 2017, vil kravet være
gældende, i det omfang Banedanmark i forbindelse med konkurrenceudsættelsen tydeligt har
informeret virksomheden om, at certificeringskravet er gældende på den konkurrenceudsatte kontrakt
fra 1. januar 2018.

§3
Ændringer i medfør af kontrakter omfattet af § 2 og ændringer af kontrakter inden for de tilladte
udbudsretlige regler, hvor ændringen ikke medfører fornyet udbudspligt, er ikke omfattet af kravet.

§4
Udover ovenstående gælder det i § 1 nævnte krav kontrakter, der indgås eller konkurrenceudsættes
efter den 1. januar 2018.
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