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Rygge Sivile Lufthavn As (RSL)  - mulig brudd på konsesjonsvilkår

I konsesjonsvilkårerene gitt av Samferdselsdepartementet ved kgl. res. 19.11.2004 heter 
det  (§6):

Konsesjonshaver er i konsesjonsperioden forpliktet til å holde lufthavnen 
åpen til allmenn bruk og til å forestå driften av  plassen. Luftfartsmyndigheten 
kan når særlige grunner tilsier det dispensere fra dette vilkåret. 

Bruksmuligheter som tilbys den allmenne flygingen med mindre fly, hensyn 
tatt til blant annet sikkerhet og den ervervsmessige og regelbundne trafikk,  
må håndheves etter Luftfartstilsynets nærmere bestemmelser. 

Vi har forespurt Luftfartstilsynet om det er gitt bestemmelser i tilknytning til 2. ledd, 
men ikke fått svar.

I tillegg er det av Samferdselsdepartementet godkjent et takstregulativ for RSL 27. 
november 2007 (vedlegges). 

RSL utarbeidet et eget takstregulativ for GA-flygninger, som ikke er godkjent av 
Samferdselsdepartementet (vedlegges). Vi stiller spørsmål ved om de har 
anledning til det, og ber Samferdselsdepartementet vurdere dette spørsmålet. Etter 
vår oppfatning må takstregulativ godkjennes av departementet, og være 



kostnadsbasert. GA-regulativet overlater innkreving av avgiftene til et 
handlingselskap, dette synes å være i strid med godkjent takstregulativ.

Taksene for GA på Rygge er dramatisk høyere enn andre sammenlignbare 
flyplasser, f.eks. Torp og Gardermoen.  Dette skyldes dels at Rygge beregner avgift 
for parkering allerede etter 45 min, og med en svært høy sats, i tillegg til at det er 
tvungen handling for all GA, uansett vekt.  Vi vedlegger en sammenstilling av 
avgiftene, som viser at nivået på Rygge ligger vesentlig over Torp/Gardermoen.

Så godt som ingen andre trafikkflyplasser i Europa har tvungen handling for  fly 
under 2000 kg. Det eneste eksempel vi kommer på er Poznan i Polen, hvor 
avgiften er 200 kr.  Ved ankomst er det kun bistand til å bli fulgt fra flyet til 
terminalbygningen og opplåsing av en dør som kreves ( med mindre piloten har 
MM-kort aktivert på plassen).

Vi mener at det høye avgiftsnivået  fra RSL's side er bevisst for å holde GA-trafikk 
unna flyplassen. Adm.dir. Pål Tandberg uttaler til Moss Avis (11. november, se 
vedlegg):

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.

Vår oppfatning er at en driver av en flyplass som er åpen for almen trafikk ikke kan 
diskriminere på denne måten, og at dette er et brudd på konsesjonsvilkårene. Vi ber 
Samferdselsdepartementet vurdere dette.

Forøvrig bemerkes til Tandbergs kommentar om at GA-fly opptar plass som er tiltenkt 
Boeing-fly, at det en ordinær hverdag  i periode  08-17 aldri er mer enn et fly parkert av 
gangen, om natten to, og en kort periode om kvelden tre fly.  Flyplassen har 7 
oppstillingplasser for store fly.

Rygge er en del av et nettverk av flyplasser, og på Østlandet en av 3 flyplasser med 
instrumentinnflyging.  Det kan være svært aktuelt  for fly som har Torp eller Gardermoen 
som destinasjon å bruke Rygge som alternativ plass.  Vi har hørt om et tilfelle der en pilot 
på vei fra Danmark under innflyging til Rygge fikk greie på de høye avgiftene, og avbrøt 
innflygingen og i stedet landet på Gardermoen. Nærmeste alternative flyplasser er 
Karlstad og Landvetter/Säve ved Göteborg. Rakkestad er kun VFR-plass.

For øvrig viser vi til at det av den potten på 50 mill kr. som ble avsatt til alternative 
løsninger for GA ved nedleggelse av Fornebu er brukt midler til opparbeidelse av en 
oppstillingsplass for GA-fly nord for tårnet.  Denne var ferdig i 2004-2005, men er ikke tatt i 
bruk. Vi mener at denne oppstillingsplassen med enkle midler kan tas i bruk, f.eks. ved at 



det installeres en port med nøkkelkort for MM-kort og lokale kort.

Våre ankepunkter oppsummert:
• Avgiftene for GA på Rygge er ikke kostnadsbasert
• Det er innført tvungen handling uten hjemmel
• Det er innført et eget GA-regulativ som ikke er godkjent.
• RSL's holdning til GA-trafikk er i strid med konsesjonsvilkårene for lufthavn som er 

åpen for almen trafikk.
• Det skal ikke gjøres store tiltak for å få til et tilbud for GA-trafikk.

Krav til oppstillingsplasser er ikke kostbare, GA-fly kan om nødvendig parkere på 
gress.

Vi imøteser svar.
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