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Sandefjord, 20. juni 2013

Høring Rygge Sivile Lufthavn – fornyet konsesjon

Vi viser til Lutfartstilsynes brev  hvor det anmodes om en høringsuttalelse ifm. med at RSL 
søker om fornyet konsesjon for Moss Lufthavn Rygge (MLR).

AOPA Norges formål er å arbeide for best mulige forhold for det som omtales som General 
Aviation-segmentet innen luftfarten. I så måte er det verdt å nevne at AOPA som 
verdensomspennende organisasjon er akkreditert til ICAO, og vi representerer så mange 
som 400 000 medlemmer på verdensbasis, hvorav 14 000 i Europa.

AOPA Norge har arbeidet med spørsmål knyttet GAs forhold på MLR i en årrekke. Vårt 
anliggende er å få så moderne og smidige forhold for GA som mulig – forhold på linje med 
hva man finner ved lufthavnene i Europa. Vi vil derfor på påpeke at GAs behov på MLR ikke 
kan anses som dekket, selv om forholdene for de to flyklubbene som har tilhold på 
lufthavnen blir ivaretatt.

Ved første konsesjonsrunde ser det ut til at forholdene for GA ikke var trukket inn i det 
hele tatt. Selv om saken nå gjelder en fornyelse, vil det på flere måter være naturlig å 
behandle saken som en helt ny konsesjon, spesielt fordi eierforholdene er endret, eller 
ikke avklart, og fordi reguleringsplaner er hindret/stoppet.  Vi vil peke på at begge disse 
forhold skal være avklart når konsesjon gis.

Etter nedleggingen av Fornebu i 1998, ble det stilt til disposisjon et beløp på 50 mill. 
kroner, som skulle gå til tiltak for GA på andre flyplasser i Oslo-området.  Av denne potten 
ble det utbetalt i alt 2,5 mill. kroner til MLR for opparbeiding av en GA-platting på sørsiden 
av taksebanen, rett ved siden av tårnet.  Denne plattingen har aldri vært tatt i bruk til 
formålet, og er nå i en slik tilstand at det er tvilsomt om den kan brukes.
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Forholdene for GA generelt

AOPA Norge synes det i høyeste grad er relevant å sammenligne Luftfartstilsynet 
betraktninger rundt forholdene for GA på Oslo lufthavn, Gardermoen, og tillater oss derfor 
å å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynets brev 26. juli 2004 til Oslo Lufthavn, 
Gardermoen:

Alle luftfartøy som teknisk/operativt kan bruke Oslo Lufthavn, Gardermoen skal gis 
anledning til det på ikke-diskriminerende vilkår.
Den allmenne flyging med mindre luftfartøy skal gis sikkerhetsmessig forsvarlige 
muligheter til å operere i samsvar med gjeldende forskrifter, herunder tilgang til bl.a.: 

• oppstillingsplass
• fylling av drivstoff
• vedlikehold
• værtjeneste
• NOTAM-tjeneste
• immigrasjon og tollklarering
•

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.
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.
Avgifter og grunnleie må ikke under noen omstendighet benyttes for å begrense 
almennflygingens adgang til flyplassen.
Inn- og utflygingsprosedyrer må legges til rette for fleksibel bruk av luftrommet, dog i 
samsvar med gjeldende regler for støyforebygging.
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.

Vi går ut fra at de samme prinsipper fortsatt gjelder, også på øvrige norske flyplasser  som 
faller inn under BSL E 1.1 § 2 f):

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

Forholdene på MRL spesielt

MLR ligger kun 50 km fra Oslo, og må betraktes som nummer-to-flyplass for Oslo-området, 
etter 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!

MLR fremstår som det mest aktuelle alternativ for gjestende GA-fly til hovedstadsområdet.  
Det bør i den videre behandling tas hensyn til dette, slik at MLR ikke utelukkes som GA-
plass pga urimelige avgifter eller andre sterkt begrensende vilkår.

Det er ikke satt av egne oppstillingsplasser for gjestende GA-fly. De aller fleste flyplasser i 
Europa har det, enten asfaltert eller på gress, og de er som regel lokalisert utenfor CSRA. 
Slik er det ikke på Rygge, og det kreves derfor sikkerhetskontroll og geleiding, og dette tas 
det ekstra betalt for. Dermed blir avgiftene på Rygge mye høyere enn sammenlignbare 
plasser i våre naboland, og ellers i Europa.

MLR mangler også AVGAS, og det bør etableres et tilbud for dette.

Støy



Lokalt synes det å være motstand mot å tillate gjestende GA-fly, pga støyplager. Det 
foreslås også å sette et  tak på antall flybevegleser for GA. Nå har det vært flyplass på 
Rygge i mer enn 50 år, og med tildels vesentlig høyere støybelastning enn i dag. Vi 
konstaterer at SINTEF's siste rapport (2012) konkluderer med at støybelastningen fra GA 
overhodet ikke er signifikant(merkbar). Man kan ikke samtidig klage på støy fra småfly, og 
på den annen side ønske mer rutetrafikk, eller opprettholdelse av militær tilstedeværelse. 

Hovedtyngden av boliger er bygget etter at flyplassen ble anlagt, og støybelastningen pr. 
fly er dramatisk redusert de senere årene. 

Reguleringsplaner

Forsvarets bygningstjeneste fremmet en reguleringsplan for flytting av GA-virksomheten 
fra nord til sørsiden av rullebanen. I og med at Forsvarets aktiviteter reduseres eller legges 
helt ned, er det kanskje mindre aktuelt å flytte klubbvirksomheten, men parkering for 
gjeldende GA bør uansett skje på sørsiden, så nær terminalbygget som mulig. Det er for 
enkelt å tro at de som lander på Rygge, drar avgårde igjen med en gang, uten behov for 
transporttjenester. De som velger å bruke småfly som transportmiddel i yrke eller ferie, 
bør ha mulighet for parkering og videre transport. Hvis det viser seg umulig å etablere 
oppstillingsplass nær terminalbygget, men utenfor CSRA, bør det etableres en 
henteordning, slik det praktiseres på større flyplasser.

Vi opplever at konsesjonen undergraves, ved at lokale myndigheter stikker kjepper i 
hjulene, blant annet ved å nedlegge innsigelse mot regulering. Etter vår oppfatning er 
dette ren sabotasje, og motarbeiding av gyldig vedtak fattet av regjeringen. Vår 
henvendelse om å trekke innsigelsen, var fånyttes.

Tvungen handling

Slik GA-trafikken i dag er organisert, kreves det tvungen handling for geleiding til og fra 
oppstillingsplass. Vi mener at ikke kan kreves betaling for dette, under henvisning til  
UNCIL DIRECTIVE 96/67/EC of 15 October 1996, som fastslår retten til selv-handling, iallfall 
for fly under 2000 kg MTOW.

Oppsummering

� De eiermessige forhold må avklares før konsesjon gis.

� Alle reguleringsmessige forhold må være på plass før konsesjon gis.

� Forholdene for GA må legges til rette i tråd med Luftfartstilsynets  brev av 24. juli 
2004 til Oslo lufthavn, Gardermoen.

� Trafikkbestemmelser fra 15. november 2010 gitt av Luftfartstilsynet bør oppheves.

� Det må foretas et oppgjør for og tilbakeføring av midler brukt på GA-plattingen, 
hvis den ikke tas i bruk til GA-parkering. 

� Det må ikke settes tak på GA-trafikken, den vil uansett være beskjeden, uten 
støymessige utslag, og neppe i vekst.

� AOPA har ved flere anldninger forsøkt å ta opp bl.a. de forhold som er nevnt i dette 
høringsbrev med MLR og konsesjonshaver LOI. Kommunikasjonen har virket fastlåst, 
og det er viktig at man i forbindelse med fornyet konsesjon får de avklaringer AOPA 
setter søkelyset på. Disse bør være godt innenfor det rimelige for å opprettholde 
MLR som GA-flyplass. 

Vennlig hilsen

AOPA Norge

Torkel Hasle
President
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