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Moss Lufthavn Rygge (MLR)  - brudd på konsesjonsvilkårene

Om AOPA

AOPA Norge er en organisasjon for flyvere og flyeiere i Norge, og har ca. 240 medlemmer. 
Vi er norsk avdeling av en internasjonal organisasjon (IAOPA) med tilsammen 400.000 
medlemmer på verdensbasis,  hvorav 14.000 i Europa.

Innledning

I Sivilombudsmannens årsmelding for 2011 skriver sivilombudsmann Arne Fliflet blant 
annet på side 11:

«Det er ikke bare avgjørelser i forvaltningen som ombudsmannen kan undersøke 
og overprøve, men også myndighetenes handlemåte, unnlatelser de har gjort seg 
skyldige i, og andre forhold knyttet til forvaltningens virksomhet. Når forvaltningen 
ikke svarer på skriftlige henvendelser eller når saksbehandlingen drar ut i tid, kan 
borgerne klage til ombudsmannen»
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AOPA har en slik sak vi her vil klage på, konkret Luftfartstilsynets unnlatte utøvelse av sin 
tilsynsoppgave og plikt til å gi Moss lufthavn Rygge pålegg om å følge det regelverk de er 
unnlatt. Det er redegjort for sakens fakta nedenfor.

 

Det vises til luftfartsloven § 7-2 og fra «Instruks for Luftfartstilsynet» punkt 2 hitsettes:

 

«Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk luftfart. Tilsynet skal  
være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd med overordnede 
målsetninger for regjeringens samferdselspolitikk.»

 

Samme instruks punkt 4 lyder:

 

«  4 - Arbeidsoppgaver  

Luftfartstilsynet skal blant annet:

 se til at aktørene i sivil luftfart oppfyller gjeldende regelverk,
 ha oppmerksomhet rettet mot de sikkerhetsmessige utfordringene knyttet til  

utviklingen i rammevilkårene for luftfarten, og hvilke konsekvenser disse vil få 
for tilsynsarbeidet,

 delta aktivt i internasjonale fora med særlig betydning for norsk luftfart,
 sørge for at regelverket ut fra formålet er oppdatert, oversiktlig og fullstendig,
 drive aktivt informasjonsarbeid overfor aktørene i luftfarten og samfunnet  

ellers,
 i kraft av sin fagkompetanse yte god service som sakkyndig innenfor luftfart,
 ha aktivt samarbeid og dialog med Forsvaret for å sikre en best mulig  

koordinering mellom sivil og militær luftfart,
 gi råd til Samferdselsdepartementet, på eget initiativ og på forespørsel, i  

saker vedrørende luftfartsvirksomhet,
 føre Norges Luftfartøyregister (NLR),
 forberede klagesaker for Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet  

(NLR) og Helsedirektoratet (medisinske vedtak) og
 følge opp sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon for transport.

Luftfartstilsynet skal rapportere til Samferdselsdepartementet i løpet av året og i en  
egen årsrapport om virksomhetens aktiviteter og resultater.

Virksomheten skal utøves innenfor gjeldende lover og regler.

De saker som behandles, skal behandles i samsvar med god forvaltningsskikk og 
de regler som gjelder for saksbehandlingen i offentlig sektor.»

Det vises videre til forvaltningslovens § 11 a første ledd. 

Vi klager også på behandlingen av saken i Samferdselsdepartementet, hvor saken etter 
nærmere halvannet år fortsatt står på stedet hvil, og hvor det ikke en gang har vært mulig 
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å få til møter mellom partene, bortsett fra et enkeltstående møte i september 2011.

Oversikt

Etter nedleggelsen av Fornebu i 1998 ble det av Stortinget stilt til rådighet 50 mill  kr. for 
tiltak spesielt rettet mot almenflying (=GA – general aviation). 2,5 mill kr. av disse midlene 
ble benyttet til opparbeidelse av en platting for parkering av småfly på Moss Lufthavn 
Rygge (MLR). Plattingen ble opparbeidet i 2003, i nært samarbeid med Luftforsvaret som 
eier av flyplassen  og Rygge kommune.  

Absolutt alle krav vedr. utforming, støy og regulering ble imøtekommet. Prosjektleder for 
arbeidet den gang, arkitekt Morten Haave, har uttalt følgende:

«NLF (Norges Luftsportforbund) gjorde gjennom meg de påkrevde tiltak med 
regulering, tiltak og gjennomføring av delområdet som del av utviklingen av RSL. 
Plansjef mfl. var meget standhaftige i krav til virksomheten og premisser satt for  
dimensjonering og rammebetingelser på tiltaket. Bstemmelsene til regulerings-
planen er derfor meget detaljerte og i tråd med RSL prosessen, grensesnitt og for-
ventninger. (Antall fly, tider, rutiner osv.)

Forordningene fulgte vi, til punkt og prikke for å slippe diskusjon eller hindringer 
etterpå. Støy, utslipp, miljø, grensesnitt tårn, ny E6, støyvoll, beholde skogbelte,  
RSL adkomstvei, avstand til TACAN antenne(nå borte?) ble ivaretatt på vår lo-
kalisering også.

At man da ikke slipper til i ettertid virker dermed ganske uforståelig.

Forsvaret var også involvert og hadde også kunnskap i hele denne prosessen. De 
var på det tidspunktet(også) svært opptatt av sikkerhet, gjerder og port for inn/ut-
passering. Alt dette var imidlertid løst og økonomiske midler fantes fra Avinor. Så 
dette var godt forankret etter gjeldende bestemmelser, utført etter avtaler med mid-
ler bevilget av Stortinget/Avinor.

Prosessen kan i høyste grad beskrives som problematisk, med svært mange 
aktører, ulike agenda og politiske undertoner fra RSL/Rygge Kommune.»

Problemet er at  plattingen aldri er tatt i bruk, og at det hindrer småfly å lande og bruke 
flyplassen.  Vi betrakter dette som et svik, og misbruk/underslag av offentlige midler.

I 2011 og 2012 er plattingen benyttet til parkering for privatbiler, en klar provokasjon!

Moss Lufthavn Rygge (MLR)

MLR fikk konsesjon som sivil lufthavn i november 2004.  Konsesjonen reguleres av 
Bestemmelser for luftfarten (BSL E) Luftfartsanlegg og bakketjeneste,  1-1 §2 f:

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

BSL E 1-1 inneholder detaljerte bestemmelser for konsesjonsbehandlingen og hvilke krav 
som skal være oppfylt, bl.a. om støy, regulering og eiendomsforhold. Poenget er at alle 
forhold skal være avklart når konsesjon blir gitt, slik at senere diskusjoner kan unngås.
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Det må føyes til at Rygge har hatt flyplass i mer enn 60 år, og var militær flystasjon med 
jagerflybaser fram til 2002. Flyplassen ble i sin tid bygget av NATO, er fortsatt militært eid 
og drevet, men med en sivil operatør, Rygge Sivile Lufthavn As, RSL. Gjeldende 
konsesjon, som utløper i 2014, fastsetter et øvre tak på 21 000 kommersielle 
flybevegelser, men det er intet tak på GA-trafikk. Plassen er base for noen småfly, og det 
drives flyskole i beskjedent omfang.

MLR ligger ca 50 km fra Oslo, og må betraktes som Oslo's nummer to flyplass, etter 
Gardermoen. Tilsvarende for Stockholm og København, hvor hhv. Bromma og Roskilde er 
nummer to flyplasser. MLR er eneste flyplass på Østlandet med full instrumentinnflyging, 
bortsett fra Torp, som ligger 120 km fra Oslo, på den andre siden av fjorden.

Flyplassen eies av Forsvarsbygg, konsesjonen innehas av Generalinspektøren for 
Luftforsvaret (GIL), utøves av Luftoperativ Inspektorat (LOI). Den sivile operatør er Rygge 
Sivile Lufthavn As (RSL), som igjen har engasjert Norport Handling As for å innkreve 
landingsavgifter.

MLR og forholdene for GA

Det synes åpenbart at fokus under konsesjonsbehandlingen i 2004 utelukkende ble satt på 
kommersiell trafikk, og at avgiftene ble fastsatt for det formål.

Landing og parkering for småfly er ekstremt kostbart, og i praksis ekskluderende for GA's 
bruk av plassen. Et eksempel: for tre timer parkering ble det fakturert NOK 3 500, 
tilsvarende hadde på Roskilde ved København kostet  ca DKK 100. Selve flyturen f.eks. 
fra Torp eller Kjeller vil med et småfly koste 2-300 kr.

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 brev til Samferdselsdepartementet  16.11.2009 (vedlegg 
1) 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 og forskriftene (BSL E 1-1). 

Vi har grunn til å tro at Ryanair, som den dominerende kommersielle aktøren, ikke betaler 
for parkering i det hele tatt.  Dette har vi spurt RSL om, uten å få svar.

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 brev til Samferdselsdepartementet av 10.02.2011 
(vedlegg 2), er det kun flyplassene Gardermoen, Torp og Rygge som tilbyr fullverdig 
instrumentinnflyging i Øst-Norge.  Notodden og Skien/Geiteryggen har  begrenset 
åpningstid, og foreldete innflygingshjelpemidler, og dårlig forbindelse til hovedstaden.

Almenflyging omfatter ikke  bare småfly i klubb eller privat regi, men også taxi-flyging og 
charter (business-jets). For avvikling av slik trafikk er det krav til medbringelse av driftstoff 
til destinasjon + alternativ flyplass + reserve 45 min.  Det er selvsagt at tilgjengelighet på 
instrumentflyplasser er viktig for sikkerheten , ikke minst når været av og til ikke blir som 
antatt på forhånd.

Sivilombudsmannen 1.08.2012 4 av 8



Samferdselsdepartementets (SD) rolle

Etter at saken omsider ble mottatt i SD, ble det berammet et møte i april 2011. Møtet ble 
senere utsatt en uke,  deretter  avlyst. Visstnok ønsket ikke konsesjonshaver å drøfte 
saken med oss.  Vi tok umiddelbart direkte kontakt med Luftoperativt Inspektorat (LOI), og 
fikk et møte i mai 2011 på Rygge. Det resulterte i en prøveordning for 2011, skissert i brev 
fra LOI 20.5.2011  (vedlegg 3).

Etter flere purringer innkalte SD i mars 2012 til nytt møte om saken, spesielt med sikte på 
å få til en permanent løsning. Møtet ble avlyst pga. mer presserende saker. Ny dato ble 
foreslått til 24. mai, men her var det flere forfall. Enda en ny dato ble antydet i løpet av juni, 
men SD meddeler nå at det ikke blir noe møte innenfor gjeldende konsesjonsperiode, og 
at man istedet vil starte arbeidet med ny konsesjon. Den nåværende konsesjonen utløper i 
november 2014.

SD antyder muntlig at det er liten politisk støtte for vår sak.

Fylkesmannen i Østfold (FMØ)'s rolle

Det ble i 2008 av Forsvarsbygg fremmet regulering for et område syd for rullebanen (nær 
tårnet) for oppstilling av småfly, der hvor GA-plattingen var opparbeidet i 2003. FMØ nedla 
innsigelse mot reguleringsarbeidet i brev av 11.8.2009 (se vedlegg 4), og videre arbeid 
stoppet opp.

På denne bakgrunn ble det avholdt et møte i SD i september 2011, med representanter for 
konsesjonshaver og aopa/NLF. Det ble ikke tatt referat fra møtet, men undertegnede 
sendte en sammenfattende epost dagen etter, som følger:

«Vår forståelse av hva man ble enige om i møtet i går:
1. LOI/Luftving 137 ville ta opp med kommunen om man kunne ta i bruk GA-

plattingen for parkering  av inntil 5 GA-fly. 
2. Hvis RSL har bruk for området der GA-plattingen ligger til parkering, må de 

dekke kostnadene ved flytting av plattingen. Det er da snakk om å forskyve  
den vestover. 

3. Parkering på GA-plattingen vil ikke utløse parkeringsavgift, men fortsatt  
geleiding ut/inn til terminal. 

4. SD vil, sammen med LOI ta kontakt med Rygge kommune og Fylkesmannen 
i Østfold, med sikte på å gjennomgå virkningene av at det er gitt konsesjon,  
og drøfte sak  om innsigelse mot reguleringsplan fremmet av Forsvarsbygg i  
2009, med sikte på å få fart på reguleringsprosessen.»

Konklusjonen var altså at man skulle ta kontakt med Rygge kommune og  FMØ med sikte 
på å få igang  reguleringsarbeidet. Det skjedde ikke, men det ble sendt et brev fra SD til 
FMØ, datert  11.1.2012 (vedlegg 5),  hvor det ble påpekt at det ikke var hjemmel for å 
bruke innsigelesinstituttet  for regulering  av småflytrafikk.  AOPA tilskrev FMØ med 
anmodning om å trekke innsigelsen slik at reguleringsarbeidet kunne gjenopptas (vedlegg 
6).  Anmodningen ble bryskt avvist av saksbehandler (vedlegg 7).

Det pussige er at FMØ gikk inn for å øke antall kommersielle flybevegelser da saken var 
oppe til formyet behandling i 2008. Et stort fly støyer iallfall 4 ganger så mye som et småfly 
på take-off (90 dB mot 70 dB). Hvis FMØ ønsker minst mulig flystøy, må man ta 
konsekvensen av det og gå mot konsesjon i det hele tatt.
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Luftfartstilsynet (LT)'s rolle

Endel forhold var ikke egnet for å drøftes i et møte i SD med involverte kommuner og 
FMØ. AOPA tilskrev derfor LT i brev av 12.3.2012  (vedlegg 8) hvor en rekke forhold ved 
MLR's utøvelse av konsesjonen ble tatt opp. Utgangspunktet var et brev LT hadde sendt til 
Oslo Lufthavn Gardermoen i 2004, hvor det påpekes hvilke krav som stilles en en 
landingsplass for almen trafikk, med spesiell vekt på GA's vilkår.  Ingenting er forandret 
siden 2004, og problemstillingen er helt parallelle for Gardermoen og Rygge. Brevet 
vedlegges (vedlegg 9).

Etter purring velger LT  å ikke behandle saken, men henviser i epost til møte som var 
annonsert i SD. Vi svarte med å påpeke at møtet var  avlyst, og at det ikke ville bli noen 
behandling av temaet innenfor gjeldende konsesjonsperiode (november 2014).  LT gjentok 
sitt standpunkt i ny epost, uten å kommentere ytterligere.

Vi finner LT's opptreden lovstridig, idet den strider mot Forvaltningslovens plikt til å 
behandle saker. LT er Luftfartslovens forvaltningsorgan, og fører tilsyn med 
landingsplasser, se Luftfartsloven § 7-2. Det er helt uforståelig at LT kan snu ryggen til, og 
til de grader forskjellsbehandle Rygge og Gardermoen.

Sikkerhetsaspektet

Like lite som at norske barn fødes med ski på bena, har mennesker en medfødt kunnskap 
om å fly. Kunnskapen må erverves, og jevnlig holde ved like. Riktignok kan endel øves i 
simulator, men i siste instans må landing og approacher (innflyginger) øves under reelle 
forhold.  Til det trengs flyplasser.  Når MLR til de grader gjør seg utilgjengelig, blir 
belastningen på gjenværende flyplasser større, og variasjonen i øvelsene mindre.

I tillegg kommer den betydning en flyplass har som alternativ landingsplass, et lovmessig 
krav for all instrumentinnflyging. Vi har hørt om tilfeller der innflyging til Rygge har blitt 
avbrutt etter at  det ble opplyst om de saftige avgiftene.  Hvis man blir tvunget til å bruke 
Karlstad eller Säve (Gøteborg) som alternativ til Gardermoen, er man nokså langt unna 
reisemålet.

Omkamp om regulering og støy

Lokale myndigheter ønsker en omkamp om regulering og støy. Dette er klart i strid med 
BSL E 1-1, som legger til grunn at disse forhold skal være avklart når konsesjon gis. Alle 
forhold skal avveies, og hvis det er samfunnsmessig fordelaktig, kan konsesjon gis. 
Reglene er slik utformet, at det ikke skal være rom for reprise i saksbehandlingen, eller 
omkamper om støymålinger. 

FMØ mener at GA-plattingen vil føre til økt støy, fordi den vil generere mer trafikk. Men 
hele poenget er at MRL har fått NY konsesjon som offentlig landingsplass i 2004, og da 
ligger det jo i sakens natur at det vil kunne bli en økning. Som nevnt er det ikke satt noe 
tak på trafikken, bortsett fra antall kommersielle flybevegelser.

Det som totalt underslås er at flyplassen fram til 2002 var militær flystasjon med 
jagerflybase (og fortsatt  en viss militær aktivitet). Støyavtrykket var dramatisk større fram 
til da, noe som fremgår av SINTEF's støyrapport A58. 

SINTEF har avgitt en tilleggsuttalelse som går ut på at en dobling av GA-trafikken i forhold 
til det som ble lagt til grunn ved konsesjonsbehandlingen, ikke vil synes på støykartet i det 
hele tatt.
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Hvis FMØ mente at de støymessige konsekvenser ikke var tilfredsstillende belyst, var  den 
naturlige  følge å gå mot konsesjonen. 

Man kan undre seg over at saksbehandler uten nødvendig juridisk innsikt får fritt spillerom, 
uten å bli korrigert av sine overordnede. Klare signaler fra departementet at 
saksbehandlingen bærer i gal retning preller av som vann på gåsa. Lovstridig opptreden 
synes å være helt uten konsekvenser.

Å ta i bruk GA-plattingen burde kunne gjøres uten nyregulering, den var ferdigstilt før 
flyplassen fikk sin første konsesjon,og opparbeidet i intimt samarbeid med LOI og Rygge 
kommune. Mye tyder på at konsesjonshaver, LT og SD snublet ved 
konsesjonsbehandlingen i 2004, og helt glemte å ta GA med i betraktning.  De hadde 
fokus kun på kommersiell trafikk, spesielt siktet inn mot lavprisfly. Takstregulativet bekrefter 
det.

Eierforhold

Det synes å komplisere saken i betydelig grad at konsesjonshaver er en annen offentlig 
instans.  Konsesjonshaver er GIL, mens konsesjonen utøves av LOI.  Eier skapet utøves 
av  Forsvarsbygg, muligens er Sikte Eiendom  også inne i bildet. Den kommersielle delen 
ivaretas av RSL, og handling  av Norport Handling, som innkrever landingsavgifter. Det 
hele fremstår som et mangehodet troll.

Under sakens gang har det vært antydet av hvis vi ikke viser ydmykhet, vil saken kunne 
bringes inn for Forsvarsdepartementet.  Det tydeligvis ikke den sak som er for liten til å 
bringes helt til topps. Handlingslammelsen er påfallende, saksbehandlerne opptrer som 
matroser med spesialfelt knyting av gordiske knuter. Sakens kjerne, nemlig at en flyplass 
bør kunne benyttes  av alle fly som kan lande der, drukner i en byråkratisk hengemyr.

Sandefjord Lufthavn Torp

Det kan være nærliggende å sammenligne med forholdene på Sandefjord Lufthavn Torp, 
der man på en utmerket måte har lagt til rette for GA-flyvning, både lokalt baserte fly, og 
for gjestende fly.  Likhetene med Rygge er mange:

• begge er bygd som NATO-flyplasser på 1950-tallet

• begge har moderat rutetrafikk (1,5 mill pax/år) – under 10% av Gardermoen

• begge har lokale flyklubber og flyskole(r)

Forskjellen er at Torp er eid av kommuner/fylkeskommune lokalt + et lite privat innslag, og 
har hatt en jevn og positiv utvikling over mange år. Antall flybevegelser er, i følge offisiell 
statistikk, dobbelt så stor som Rygge. Flytting av den lokale flyklubbens anlegg over på 
østre side pga. utvidelser på vestsiden gikk helt smertefritt, uten at noen stakk 
reguleringsmessige kjepper i hjulene. Avvikling av trafikken går problemfritt, og få, om 
ingen støyklager er å høre.

På Rygge er alt fryktelig vanskelig, eller helt umulig. Lokale myndigheter motarbeider, eller 
saboterer bruk av flyplassen, dels basert på  vrangforstillinger.  De har åpenbart ikke 
oppfattet hva det vil innebære å si ja til konsesjon. Man lever i den villfarelse at man kan 
velge hva slags trafikk man vil ha, og ta omkamp om støy og regulering. Slik er det ikke. 
Bordet fanger!
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Oppsummering/påstander:

1. Lokale myndigheter og konsesjonshaver saboterer regjeringens konsesjonsvedtak, 
således at flyplassen i praksis er lukket for bruk av almenfly. 

2. Konsesjonshaver (GIL) og Rygge kommune hindrer bruk av opparbeidet GA-
parkering betalt av Stortingets midler fra Fornebupotten.

3. Konsesjonshaver har åpenbart ikke skjønt hva det innebærer å ha konsesjon som 
sivil lufthavn.

4. FMØ har ikke oppfattet at «bordet fanger», dvs. at når konsesjon er gitt, er det ikke 
plass for omkamp om støy og regulering.

5. Man kan ikke ha lokale myndighet som totalt overser vedtak og signaler fra sentrale 
myndigheter (Regjering/Storting). Lokale nessekonger har ingen plass i et moderne 
demokrati!

6.  I tillegg er en rekke fremstøt for å fram fakta sabotert ved at det ikke svares på våre 
spørsmål.

7. SD har prestert å avlyse to tillyste møter, og har egentlig ikke oppnådd noe som 
helst. Vi føler oss holdt for narr!

8. SD's anførsel om at vi har en svak sak, politisk sett, er totalt irrelevant. Her handler 
det om å følge norske lover og forskrifter, og sørge for at involverte parter også 
følger dem.

9. Stort sett er de fleste av våre brev ubesvart, og det foreligger  få imøtegåelser av 
vår argumentasjon. Mye av motpartens kommunikasjon er kun muntlig eller på 
epost, eller planlagt fremført i møter som så blir avlyst.

10.Vi anser saken forsåvidt gjelder inneværende konsesjonsperiode for sluttbehandlet 
av SD.

Etter vår mening handler saken om å få tilgang til  bruk av flyplassen slik 
konsesjonen og forskriftene (BSL E 1-1) forutsetter, og slik det var lagt opp til i 2003 
da GA-plattingen ble bygget.  Vi skisserte en løsning i vårt brev av 10.2.2010. 
Løsningen ligger snublende nær, bare man har vilje til gjennomføring.

Vi ber Sivilombudsmannen behandle saken på raskeste måte. Konsesjonen går ut i 
november 2014. 

Med hilsen

for AOPA Norge

Torkel Hasle
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