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Rygge Sivile Lufthavn (RSL) - brudd på konsesjonsvilkårene

AOPA Norge er en organisasjon for flyvere og flyeiere i Norge, og har ca. 170 medlemmer. 
Vi er norsk avdeling av en internasjonal organisasjon (IAOPA) med tilsammen 400.000 
medlemmer på verdensbasis.

Den 16. november 2009 tilskrev vi Samferdselsdepartementet som vedlagte brevkopi 
viser. Brevet tok opp to forhold:

1. Mulig brudd på konsesjonsvilkårene som flyplass åpen for almen trafikk.

2. Iverksetting av lokalt avgiftsregulativ som ikke er godkjent av departementet.

Brevet er så langt ikke besvart. Det har vært purret muntlig.

Vi har heller ikke mottatt svar på vår epost til Luftfartstilsynet ang. Konsesjonsvilkårenes 2. 
ledd.

Vi legger også ved de vedleggene som fulgte forsendelsen til departementet. Dessuten 
vedlegges konsesjonen fra 19. november 2004.  Taket på antall passasjerer er senere 
fjernet, og det er satt et tak på 21.000 kommersielle flybevegelser.  Det er intet tak på 
flybevegelser fra almentrafikk.
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På bakgrunn av at departementet ikke  har besvart vår henvendelse overhodet, noe vi 
finner meget oppsiktsvekkende,  ser vi ingen annen utvei enn  å be Sivilombudsmannen ta 
opp saken.

Det sentrale etter vårt syn er at Rygge Sivile Lufthavn er tildelt konsesjon som 
landingsplass til offentlig bruk. Det følger av Forskrift om konsesjon for  
landingsplasser (BSL E 1-1) § 2.f  – definisjoner at 

Landingsplass til offentlig bruk: Landingsplass som kan benyttes av enhver innenfor 
kunngjort åpningstid uten særskilt tillatelse fra konsesjonshaver. 

Etter vår oppfatning kan ikke flyplassen forskjellsbehandle almenfly og kommersiell 
flytrafikk ved f.eks. å legge hindringer i veien for den første gruppen.  I dette tilfelle er det 
helt klart at det er gjort, ved ikke å tilby adekvat parkering, og å sette avgiftsnivået så høyt 
at det blir økonomisk håpløst å lande der. Vi viser forøvrig til adm. dir. Pål Tandbergs 
uttalelse til Moss Avis, gjengitt i brevet til Samferdselsdepartementet der han klart gir 
uttrykk for at flyplassen ikke vil ha almenfly, kun store støysvake fly.  Dette mener vi er i 
direkte strid med konsesjonsvilkårene. 

De offentlige flyplasser er en del av en infrastruktur for transport i Norge, i likhet med veier, 
og man kan si at en flyplass har en form for geografisk monopol.  Det gir liten mening å si 
at man i stedet kan lande på f.eks. Torp eller Karlstad hvis man skal til Moss, Sarpsborg 
eller Fredrikstad. Som det er nevnt i brevet til Samferdselsdepartementet, er det kun 
flyplassene Gardermoen, Torp og Rygge som tilbyr fullverdig instrumentinnflyging i Øst-
Norge.  Notodden og Geiteryggen har meget begrenset åpningstid, og foreldete 
innflygingshjelpemidler.

Almenflyging omfatter ikke  bare småfly i klubb eller privat regi, men også taxi-flyging og 
charter. For avvikling av slik trafikk er det krav til medbringelse av driftstoff til destinasjon + 
alternativ flyplass.  Det er selvsagt at tilgjengelighet på instrumentflyplasser er viktig for 
sikkerheten , ikke mist når været av og til ikke blir som meldt på forhånd.

Vi er forsåvidt klar over at at konsesjonen er gitt til Generalinspektøren for Luftforsvaret 
(som eier flyplassen), men det er RSL som utøver konsesjonen, har bekostet anleggene 
på sivil  side, og som innkrever avgiftene.  Hvem som sørger for at også almenfly får 
tilgang til flyplassen er underordnet, bare det blir gjort, slik at konsesjonsvilkårene kan 
oppfylles.

Vi står selvsagt klar til å gi ytterligere opplysninger, og håper behandlingen kan gå raskt.

Med hilsen

for AOPA Norge

Torkel Hasle

Sivilombudsmannen 2 av 2


	Rygge Sivile Lufthavn (RSL) - brudd på konsesjonsvilkårene

