
                

Samferselsdepartementet
Luft-, post- og teleavdelingen 
Oslo dep 
OSLO 

Sandefjord, 2011-08-03

Ang.: Mulig brudd på konsesjonsbestemmelsene Moss lufthavn, Rygge 

Det ser ut til at Rygge har snublet, og laget nye avgifter for GA som er høyere enn de satser som er 
godkjent av Luftfartstilsynet.

Det godkjente regulativet lyder:

§ 4-1 Parkeringsavgift
(1) For luftfartøy som benytter seg av oppstillingsplass I lufthavnens åpningstid betales det  
parkeringsavgift med følgende satser for den tiden luftfartøyet står på oppstillingsplass:
(a) Ingen  avgift for parkering I 0-45 minutter,
(b) 560 kr. for parkering I 45-90 minutter, eller
(c) 1120 kr for parkering I mer enn 90 minutter.
(2) Det betales ikke parkeringsavgift etter denne forskriften for fly som ikke parkerer på  
oppstillingsplassene ved terminalbygning.

Takstregulativet for GA  fra 1. juni 2011 lyder:
3. Parkering

Alle fly i kategorien GA som benytter sivil terminal til parkering skal betale en  
parkeringsavgift. Transport til og fra parkeringsområdet og inn til terminal  
besørges av Norport Handling AS. Tilgjengelige parkeringsplasser er  
innenfor lufthavnens sikkerhetsområde og pilot/passasjerer blir gjenstand for  
sikkerhetskontroll i forbindelse med både ankomst og avgang.  
Sikkerhetskontrollen på flyside utøves av Airport Patrol som er en mobil  
tjeneste med mange oppgaver. Besøkende GA må derfor påregne noe  
ventetid før kontrollen blir gjennomført. Ingen har lov til å forlate flyet før  
sikkerhetskontrolløren er tilstede. 
Parkeringsavgift
0 - 24  timer Kr 0.-
Ved parkering mer enn 24 timer tilkommer det parkeringsavgift lik kr 800,- pr  
påbegynte døgn.
Parkering i mer enn ett døgn må avtales særskilt med lufthavnen. 
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Det endrede GA-regulativet er klart i strid med det forslaget som ble presentert i brev av  20.5.2011 fra 
Luftoperativt inspektorat. Der heter det:

Parkering utover et døgn vil ivaretas iht. vanlige takster regulert i takstregulativ.

Takstregulativet er det som er fastsatt av Samferdselsdepartementet 27. november 2007.  RSL kan 
ikke på egen hånd gå ut over det.  Her heter det at det skal betales 1 125 kr pr. døgn for parkering 
foran terminal, ellers ikke.  Dette gjelder f.eks. for en Boeing 737. Man lager nå en  ny parkeringsavgift 
for mindre fly utenfor terminalområdet, på kr 800, satsen er i seg selv drøy, men altså i strid med 
godkjent regulativ. Forøvrig skulle det vært meget interessant å vite hva Ryanair betaler for parkering. 
Vi går ut fra at SD  skaffer til veie disse tallene.

Det hele kunne meget vel vært unngått hvis vi hadde blitt forelagt de nye formuleringer i GA-
regulativet. Vi var og er aldeles klar over, og det er jo hele poenget, at når parkeringen er utenfor 
terminaloppstillingsplassene, skal det ikke betales parkeringsavgift.

Den nye ordningen er forøvrig ingen gavepakke, det vil allikevel koste nesten kr. 1.000 å besøke RSL 
innenfor ett døgn, mens det på Roskilde ved København, vil koste DKK 120, og Cannes/Mandelieu 
12 €, dvs. ca. 10% av Rygge.

Forøvrig  heter det i punkt 2 at regulativet gjelder ut 2008....

AOPA Norge vil tilrå sine medlemmer ikke å betale for parkering på de-ice,  siden det ikke er hjemlet i 
godkjent takstregulativ.

-----------------

Vi har nå passert august, og den midlertidige ordningen løper ut om mindre enn 2 måneder, 1. 
oktober, uten at det foreligger noe forslag til permanent løsning. På den annen side er GA-plattingen, 
som er betalt med midler fra Fornebupotten igjen brukt til bilparkering.  Det er en ren provokasjon!

Vi krever nå at det innkalles til møte hos SD med AOPA Norge  og konsesjonshaver, gjerne også 
RSL, i løpet av august for å drøfte permanent løsning.  

Forøvrig vises til vårt brev av 10.2.2011, med forslag til løsning.

Saken vil bli tett fulgt opp.  Vi ber om forslag til datoer for møtet innen 10. august.

Med hilsen

Torkel Hasle

AOPA Norge
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