
                

Luftfartstilsynet
Flyplassavdelingen
Postboks 243
8001 BODØ

Sandefjord, 2012-03-12

Moss lufthavn, Rygge (MLR) – forholdende for GA.

VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004 til Oslo 
Lufthavn, Gardermoen:

 1. Alle luftfartøy som teknisk/operativt kan bruke Oslo Lufthavn, Gardermoen skal gis 
anledning til det på ikkediskriminerende vilkår.

 2. Den allmenne flyging med mindre luftfartøy skal gis sikkerhetsmessig forsvarlige 
muligheter til å operere i samsvar med gjeldende forskrifter, herunder tilgang til bl.a.: 
 a) oppstillingsplass
 b) fylling av drivstoff
 c) vedlikehold
 d) værtjeneste
 e) NOTAM-tjeneste
 f) immigrasjon og tollklarering

 3. Alle eiere eller brukere av luftfartøy og medfølgende personer skal gis hensiktsmessig 
adgang til der luftfartøyet står oppstilt med mindre sikkerhetshensyn skulle tilsi noe 
annet.

 4. Den allmenne flyging med mindre luftfartøy skal gis nødvendigvis mulighet til trening i 
flyging på en så komplisert flyplass som Oslo lufthavn, Gardermoen under forutsetning av 
at det er kapasitet.

 5. Avgifter og grunnleie må ikke under noen omstendighet benyttes for å begrense 
almennflygingens adgang til flyplassen.

 6. Inn- og utflygingsprosedyrer må legges til rette for fleksibel bruk av luftrommet, dog i 
samsvar med gjeldende regler for støyforebygging.

 7. Intet i disse bestemmelser er ment å begrense flyplassoperatørens og lufttrafikktjenestens 
ansvar for og myndighet til å regulere aktiviteten i luften og på bakken slik at 
flysikkerheten ivaretas og driften er i samsvar med gjeldende forskrifter.
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Moss lufthavn, Rygge (MLR) har hatt konsesjon som sivil flyplass siden 2004, og det 
har vært drevet kommersiell trafikk siden 2008. Gjeldende konsesjon løper til 
2014.  Det er satt et tak på antall kommersielle flybevegelser på 21 000 pr. år, 
men ingen restriksjoner på GA. Tall fra Avinor viser ca. 22 000 flybevegelser totalt, 
hvorav annen sivil flying utgjør 259. Det siste tallet er ca 10% av Torps tilsvarende 
trafikk.

Forholdene for GA har hele tiden vært meget problematiske på MLR, og AOPA Norge 
tok dette opp med  Rygge Sivile Lufthavn (RSL) i et møte høsten 2009. RSL valgte å 
forholde seg helt tause etter dette, det kom ikke engang et svar, og senere 
henvendelser, bl.a. om parkeringsavgifter er ubesvart. 

Faktura for landing/parkering av en Cessna P210 (single engine) var  svimlende NOK 
3 423.  Bl.a. var det tatt med tvungen handling, og parkering utover 45 min.   Det 
var ingen andre fly parkert på sivil del.

Avgiftene

MLR skiller seg ut svært negativt når man sammenligner med tilsvarende flyplasser 
i Norge og Europa.  Både Torp og Gardermoen har vesentlig lavere avgifter. 
Flyplasser  som Roskilde (EKRK) og Cannes/Mandelieu (LFMD),  ligger på en brøkdel 
av Rygge, rundt 100 NOK pr. døgn.

MLR's posisjon

MLR er Oslos flyplass nummer 2, og en avlastingsplass for GA for Gardermoen. 
Plassen har presisjonsinnflyging (ILS CAT 2), og er velegnet som destinasjon eller 
alternativ plass IFR. Hvis man  ikke kan bruke MLR, må man til Sverige (Karlstad 
eller Säve), evt. til Torp på den andre siden av fjorden, dog 120 km fra Oslo. Vi har 
hørt historier om fly som har avbrutt innflyging   til MLR da de fikk høre om de 
skyhøye avgiftene. Dette berører flysikkerheten.

For noen uker siden ble det, som ledd i forberedelse til Proficiency Check IR, 
foretatt approachtrening, MLR ligger 10 minutters flying fra Torp, og det er nyttig å 
trene approacher på en annen flyplass enn hjemmebasen. Dette var på en søndag 
formiddag, eneste mulighet på mange  dager for en treningstur. Av tårnet fikk vi 
beskjed om at det ikke kunne flys approacher før kl 1300 LT ( klokken var ca 1230). 
Vi ba da om å lande, og vente en halv time, det ble nektet med begrunnelse: 

IKKE SENDT PPR!

Vi hadde, som angitt i NOTAM, sendt IFR flighplan,  og angitt STAY over Rygge,
 allikevel var  det ikke mulig å fly, og heller ikke lande. Tårnet oppga av vi måtte 
regne med parkeringsavgift og handling, vi understreket at vi ikke skulle ut av 
flyet, kun sitte og vente til klokken slo 13. Været var CAVOK, og de-ice ikke i bruk. 
Anmodning om parkering på de-ice ble avslått. Tårnet hadde tydeligvis ikke hørt 
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om ordningen for 2011 som Luftoperativ Inspektorat (LOI) hadde innført, se 
vedlegg.

Dette viser hvor meningsløst og tøvete det har blitt! Man kan ikke akseptere at 
offentlige flyplasser ihjelreguleres og blir utilgjengelige for fly og piloter!

Saken er forsøkt tatt opp med flyplassjefen på MLR,  oberst Lars Aamodt, men han 
har ikke besvart telefonhenvendelse  (6 forsøk), ei heller svart på epost av 
15.2.2012, som  vedlegges.

Det er svært få  treningsflyplasser og flyplasser for  GA på Østlandet, og det bør 
være en selvfølge at de som finnes kan brukes til formålet. Rygge inngår i løsningen 
for GA etter nedleggelsen av Fornebu. 

I definisjonen for landingsplass for offentlig bruk heter det i BSL E 1-1 §2:

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

Konsesjonsvilkårene fra 2004 foreskriver at det utarbeides trafikkbestemmelser 
innen 8 måneder etter at konsesjon ble gitt, disse ble først vedtatt av LT i 
november 2009, bestemmelsene vedlegges.  Det viser seg at gjeldende AIP for  MLR 
har andre og utvidede bestemmelser som ytterligere innskrenker bruksmulighetene. 

Vi hitsetter reglene I AIP:

4 PPR
4.1 Besøkende almennflyginger må ha forhåndstillatelse fra Norport
Handling TEL 69 23 01 00, for parkering, tanking og handling.

4.2 ....

4.3 PPR for sivile IFR/VFR treningsflyginger hver lørdag,
TEL 69260278.

2 Øvelsesflyging og fallskjerm-hopping
2.1 Øvelsesflyging (touch and go, low approach etc.) er kun tillatt
MON-FRI 0700-2100 og SAT-SUN 0900-1800 lokaltid.

Anm. Ikke tillatt 1100-1300 lokaltid på SUN og HOL og heller
ikke tillatt 1. Nyttårsdag, Langfredag, 1. Påskedag, 1.
Pinsedag og 1. Juledag.

2.2 Fallskjermhopping er ikke tillatt.

I forhold til vedtatte bestemmelser er begrensningene i AIP gjort helårlig, og alle 
treningsflyging er slått sammen. Vi stiller spørsmål ved formuleringen om at 
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kommersiell og militær trafikk skal prioriteres, og tviler på at det er lovhjemmel 
for en slik bestemmelse.

GA-platting 

Det ble i 2003 opparbeidet en GA-platting, ved  bruk av 2,5 mill NOK fra Fornebu-
potten, den har imidlertid aldri vært  tatt i bruk, flyfoto vedlegges. Dette forhold 
behandles separat, bl.a. pga. reguleringsmessige hindringer  fra Fylkesmannen i 
Østfold.

CSRA

MLR har en uhensiktsmessig arrondering av CSRA, se vedlegg, ved at det  inkluderer 
de-ice, som så ikke kan brukes av GA-piloter uten geleiding. Dermed påløper 
handling, og firmaet som håndterer det (Norport Handling)  slenger i tillegg på et 
fakturagebyr  på 200 kr + mva.  En stopp for å slippe av pax, koster dermed langt 
over 1000 kr. Selve flyturen fra Kjeller eller Torp kommer på noen hundre kr.

GA-plattingen (fra 2003) ligger utenfor CSRA, men kan visstnok ikke brukes, fordi 
dette er militært område.  Det er ikke mer militært enn at det ble benyttet il 
bilparkering sommeren 2011, se vedlagte foto.

Andre flyplasser håndterer dette med CSRA på en fleksibel måte, og det er 
overhodet ikke problemer med avvikling av rutetrafikk og GA-trafikk samtidig. Et 
eksempel er Visby på  Gotland, se vedlegg.

Oppsummering

1. MLR diskriminerer GA, ved at de avgiftsmessig og operativt legger så store 
hindringer i veien at plassen for alle praktiske formål er stengt for GA

2. MLR bryter konsesjonvilkårene og bestemmelsene  i BSL E 1-1

3. CSRA er så håpløst arrondert, at det hindrer formålstjenlig bruk av plassen.  

4. Det er svært få treningsflyplasser  for  landingstrening og approachtrening i 
Østlandsområdet. Det må, av hensyn til flysikkerheten, gis anledning til 
trening, herunder også mørkeflyging i sommerhalvåret.

5. GA-platting, opparbeidet  i 2003 må tas i bruk til parkering for  GA, og 
legges utenfor CSRA. Vi viser til vårt forslag i brev av 10. februar 2011 
(vedlagt), om løsning for GA, med port ved tårnet, og bruk av MM-kort 
og/eller videokamera.

Vi forutsetter nå at Luftfartstilsynet raskt tar affære, dette kan ikke fortsette. 
Sommerseongen 2012 står for døren.
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Vi har jobbet med saken i snart 3 år, uten synlige resultater. Det bør foretas 
inspeksjon, og kreves at MLR følger BSL E, og tillater GA-trafikk på ikke-
diskriminerende vilkår, herunder legge til rette for å ta i bruk GA-plattingen, betalt 
av offentlige midler.

Med hilsen

Torkel Hasle

president 

AOPA Norge

Vedlegg
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