
Dyrt for småfly på Rygge

Rådyrt Det er mye dyrere å komme med et lite
privatfly til Rygge enn til andre flyplasser. foto
geir hansen

Kjøp bilde

Pilot Torkel Halse fra Sandefjord er sjokkert over å ha blitt forelagt en regning på 3423

kroner for landing og et drøyt halvannen times opphold på Moss Lufthavn Rygge.

Jon Gran

– Rygge opererer med priser som ligger det 10-dobbelte over andre flyplasser, sier Hasle og
viser til at en tilsvarende operasjon på Gardermoen ville ha kostet 342 kroner.

Hasle som er en svært ivrig privatpilot og flyr mye i eget fly både i Norge og utlandet, henviser
også til flyplasser i Roskilde og Cannes hvor dette ville ha kostet fra 91 til 228 kroner.
– Selv om jeg var alene i flyet på Rygge, måtte jeg betale 800 kroner i tvungen handlingsavgift
og 1100 kroner i parkering. Det er uhørt. Jeg hadde ikke bagasje, og bare en av flyplassens
syv oppstillingsplasser var opptatt da jeg landet. Jeg tviler på om jeg vil betale regningen, sier
Hasle som har kranglet med Rygge før.

I fjor skal flyplassen ha krevd hele 3200 kroner i tvungen handlingsgebyr, en avgift som i år er
redusert til 800 kroner.
– Rygge er en åpen flyplass som utgjør en del av infrastrukturen for Østfold. Flyplassen er
bygget for felles midler. Selv om den er privateid behøver man vel ikke å bli flådd når man
lander der med et lite fly, sier en opprørt Torkel Hasle.
Saken er blitt tatt opp med flyplassledelsen, men uten at det har hjulpet.

Ønsker ikke småfly

Til Moss Avis sier administrerende direktør Pål Tandberg i driftsselskapet RSL at flyplassen
ikke har et eget mottak for ikke-kommersielle flyginger av denne typen.
– Flyginger som ikke er kommersielle har ikke gjennomgått sikkerhetskontroll der de kommer
fra. Lander de her hos oss, er de “urene”. Derfor møter vi de på flyplassen og følger de
igjennom. Vi har ikke egne områder for GA-trafikk, og heller ikke egne oppstillingsplasser for
den typen fly. Vi kan ikke la et lite privatfly bunnlegge en plass som er tiltenkt et Boeing-fly,
sier Tandberg og legger til at Rygge er en kommersiell flyplass.
– Vi ønsker store støysvake fly, og ikke en haug med småfly, sier Pål Tandberg.
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