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Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss 
lufthavn, Rygge 

 
Rygge Sivile Lufthavn AS (heretter kalt søker) søkte i brev datert 12. desember 2012 (vedlegg 
1) om fornyet og endret konsesjon for å anlegge, drive og inneha Moss lufthavn, Rygge. 
Hermed oversendes saken til Samferdselsdepartementet for avgjørelse. 
 
 
1. Bakgrunn 
 
Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) fikk i statsråd 19. november 2004 
konsesjon til å anlegge, drive og inneha Moss lufthavn, Rygge. Konsesjonen ble gitt med 10 års 
varighet, frem til og med 19. november 2014 (se vedlegg 6-1).  
 
Konsesjonen ble etter søknad endret i statsråd ved Kongelig resolusjon den 18. september 
2009. Konsesjonens varighet ble ikke endret (se vedlegg 6-2).  
 
Per i dag er det Forsvaret ved GIL som innehar konsesjonen for Moss lufthavn, Rygge, I tråd 
med omstruktureringer for et fremtidig Forsvar har Luftforsvaret sagt opp samarbeidsavtalen 
med Rygge sivile lufthavn med virkning fra 1. august 2012. Oppsigelsen løper over 2 år, og 
Luftforsvarets rolle som innehaver av lufthavnen opphører dermed 1. august 2014. 
 
På bakgrunn av ovennevnte ønsker nå Rygge sivile lufthavn AS å overta konsesjonen, og 
videreføre driften av lufthavnen. 
 
I søknaden er det i korte trekk oppgitt følgende som grunnlag for fornyelsen av konsesjonen: 
 
1.1 Økonomisk grunnlag for drift 
 
Moss lufthavn, Rygge betjente ca. 1 723 000 passasjerer i 20121, og hadde 16 261 
kommersielle flybevegelser2. 
 

                                                      
1
 Jf. rapport passasjertall fra konsesjonshaver 

2
 Jf. Avinors offisielle flytrafikkstatistikk på www.avinor.no  

http://www.avinor.no/


 

Side 2 av 28  
 

På grunn av store investeringer i infrastruktur og teknisk utstyr til lufthavnen er det nødvendig 
med fortsatt trafikk- og passasjervekst. Søker har antydet at økonomisk lønnsom drift forutsetter 
mellom 2,5 og 3 millioner passasjerer per år, og at det da er nødvendig å kunne ha inntil ca. 
30 000 kommersielle flybevegelser per år. Søkers prognoser tilsier at det nødvendige 
passasjertall kan nås i et perspektiv på 5 til 10 år.  
 
På denne bakgrunn søkes det om at fornyet konsesjon baserer seg på inntil 3 millioner 
passasjerer, og inntil 30 000 kommersielle flybevegelser per år.  
 
Det vises for øvrig til søknadens (vedlegg 1) punkt 3 og 4. Videre vises det til punkt 3 i brev av 
14. februar 2013. 
 
 
1.2 Åpningstider 
 
Moss lufthavn, Rygge er underlagt bestemmelser om maksimal åpningstid. Gjeldende 
åpningstid er kl. 06.30 til 23.30 lokal tid alle dager. 
 
Søker opplyser at de per i dag har funnet en form på trafikken hvor de fastsatte åpningstidene 
er tilfredsstillende. Det er imidlertid ønskelig med en større fleksibilitet mht. forsinkede landinger 
på kveldstid.  
 
Fra søkers side er det derfor ønskelig at åpningstidene fastsettes av lokale myndigheter. 
 
Det vises for øvrig til søknadens (vedlegg 1) punkt 5. Videre vises det til punkt 5 i søkers brev 
av 14. februar 2013 (vedlegg 4). 
 
 
1.3 Avgifter for bruk av lufthavnen og dens tjenester 
 
Søker ønsker selv å kunne fastsette de avgifter som er nødvendige for driften av lufthavnen 
 
Det vises til søknadens punkt 6 (vedlegg 1), og til punkt 6 i søkers brev av 14. februar 2013 
(vedlegg 4). 
 
 
1.4 Forholdet til GA-trafikken (allmennfly) 
 
Søker ber om at det i konsesjonen legges til grunn at Rygge sivile lufthavn AS vil legge 
forholdene til rette for fortsatt lokalisering av de to flyklubbene som i dag har base der, og med 
en flyaktivitet tilsvarende ca. 25 000 årlige flybevegelser.  
 
Det vises til søknadens punkt 7 (vedlegg 1), samt til punkt 7 i søkers brev av 14. februar 2013 
(vedlegg 4). 
 
 
1.5 Miljøforhold 
 
1.5.1 Utslipp 
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Utslippene ved lufthavnen er håndtert ved Fylkesmannen i Østfolds utslippstillatelse av 19. 
desember 2007, med senere endringer 17.september 2012. I Forsvarsbyggs notat 12. 
november 2012 er det redegjort for at økning i antall flybevegelser vil få minimal betydning for 
miljøet.  
 
1.5.2 Støy   
 
På vegne av søker har SINTEF utarbeidet støyberegning i medhold av Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442. Støyberegningen tar for seg støyprognosen som ble lagt til grunn for 
konsesjonen i 2004 med senere endring i 2009, og sammenligner støykonsekvensene med 
trafikkprognosen for 2022 (tiårsprognosen). 
 
Som en konsekvens av at den militære flytrafikken reduseres og den sivile kommersielle 
trafikken økes til 30 000 flybevegelser vil gul og rød flystøysone bli noe mindre. Antall bygninger 
og personer innenfor rød sone vil bli redusert med hhv.171 og 528. I gul sone vil det bli en 
økning på hhv. 64 flere bygninger og 101 flere personer. Økningen i antall bygninger og 
personer i gul sone er mindre enn reduksjonen i rød sone.  
 
Søker anfører således at økning i den kommersielle trafikken ikke vil medføre negative 
støymessige konsekvenser. 
 
Det vises til søknaden punkt 8 bokstav b (vedlegg 1). Videre vises det til punkt 8 i søkers brev 
av 14. februar 2013 (vedlegg 4). 
 
 
1.6 Allmenne hensyn og regional utvikling 
 
Søker anfører å være en viktig faktor for vekst i regionen, særlig for Rygge kommune. Det i 
denne forbindelse til godkjent fylkesplan for Østfold, hvor lufthavnen er prioritert som en viktig 
faktor for å skape ny vekst i Østfold.   
 
Søker ber derfor om at det ved behandlingen av konsesjonssøknaden legges til grunn at Moss 
lufthavn, Rygge er svært viktig for den videre utviklingen i Østfold- og Folloregionen. 
 
Det vises til søknaden punkt 9 (vedlegg 1). 
 
 
1.7 Forholdet til arealplaner 
 
I følge den oversikt søker har foreligger det ikke noen planmessige forhold av negativ betydning 
for lufthavnen. 
 
Det vises til søknaden punkt 10 (vedlegg 1).  
 
 
1.8. Trafikkregulerende bestemmelser 
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På forespørsel har søker i brev av 14. februar 2013 (vedlegg 4) opplyst at trafikkregulerende 
bestemmelser er noe lufthavnen selv kan utvikle og vedlikeholde på tilfredsstillende måte. Det 
vises i denne forbindelse til at brorparten av de gjeldende bestemmelsene bygger på søkers 
egne innspill til regulering. 
 
 
1.9 Konsesjonens varighet 
 
I samsvar med hovedregelen i konsesjonsforskriften § 15 søkes det om at fornyet konsesjon gis 
med 20 års varighet. 
 
Det vises til søknadens punkt 11 (vedlegg 1).  
 
 
2. Høring 
 
I henhold til luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon til landingsplass bare gis når det finnes forenlig 
med allmenne hensyn. Før avgjørelsen treffes, skal det være innhentet uttalelse fra 
vedkommende kommunale og andre myndigheter. 
 
Søknaden ble den 22. mars 2013 sendt på høring (vedlegg 63) til kommunene Moss, Rygge, 
Råde, Våler, Fredrikstad, Sarpsborg og Oslo. Videre ble den sendt til Fylkesmannen i Østfold, 
fylkeskommunene Østfold, Akershus og Vestfold, Miljøverndepartementet, 
Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, 
Konkurransetilsynet, Statens vegvesen, Region Øst, AVINOR, Oslo lufthavn AS, 
Generalinspektøren for Luftforsvaret, Sandefjord lufthavn AS, Norges Luftsportforbund, AOPA 
Norway, NHO Luftfart, Mosseregionens Næringsutvikling AS og Naturvernforbundet.  
 
Høringsfristen var opprinnelig satt til 25. mai 2013, men ble senere utsatt til 21. juni 2013. Som 
eksempel vises det til vedlegg 8 og 9. 
 
 

 Oslo kommune    
Jf. brev datert 24. april 2013 (vedlegg 10). 
 
Oslo kommune hadde ingen kommentarer til søknaden. 
 
 

 NHO luftfart    
Jf. brev datert 22. mai 2013 (vedlegg 11). 
 
NHO Luftfart er positive til søknaden, og er generelt av den oppfatning at ikke-statlige lufthavner 
må gis likeverdige og ikke-diskriminerende rammevilkår med statlig eide lufthavner. Ikke-statlige 
lufthavner bør i prinsippet kunne fastsette priser for sine tjenester etter konsultasjon med 
brukerne, innenfor gjeldende internasjonalt regelverk på området. Likeså må lufthavnen ha stor 
grad av frihet til å avgjøre åpningstider i samråd med relevante miljømyndigheter. NHO Luftfart 

                                                      
3
 Luftfartstilsynet har til vedlegg 6 kun vedlagt de av høringens dokumenter som ikke er selvstendige vedlegg til 

denne oversendelsen. Det vises til høringens pkt. 7 for en fullstendig oversikt over dokumentene som var vedlagt. 
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mener videre at direkte kapasitetsregulerende konsesjonsbetingelser, slik som trafikktak ol., 
prinsipielt sett ikke bør anvendes i konsesjoner til lufthavner. Slike virkemidler vil lett kunne gi 
grunnleggende ulike konkurransevilkår. I denne saken er det også grunn til å påpeke at sterke 
reguleringsordninger for MLR lett kan oppfattes som et diskriminerende vern av statens 
økonomiske interesser knyttet til Oslo Lufthavn AS. 
 
Konkret uttaler NHO Luftfart at åpningstidene for lufthavnen bør fastsettes lokalt, og de kan ikke 
se at det foreligger tilstrekkelig gode grunner til at lufthavnen skal være underlagt maksimale 
åpningstider i medhold av konsesjonen. NHO Luftfart mener at lufthavnen har en utpreget 
regional funksjon og rolle, og det er da trolig at lokale myndigheter har best forutsetninger for å 
fastsette fornuftige åpningstider. 
 
NHO Luftfart mener videre at MLR selv bør kunne fastsette sine avgifter/takster.  
 
NHO Luftfart støtter søknaden om å heve trafikktaket. Dette anses for å være helt avgjørende 
for videre utvikling av lufthavnen. Økning i trafikkomfanget vil kunne tjene lokalsamfunnet, og 
styrke regionens videre utvikling gjennom bedre transportstandard. Det legges til grunn at 
økningen vil ha marginal miljømessig virkning samt at omfanget ligger innenfor forutsetningene 
som lå til grunn for etablering av sivil lufthavn på Rygge. Det vises i denne forbindelse til at 
støysituasjonen blir bedre enn det samfunnet tidligere har akseptert i og med at den militære 
trafikken reduseres. 
 
Det vises for øvrig til uttalelsen i sin helhet.  
 
 

 Konkurransetilsynet   
Jf. brev datert 24. mai 2013 (vedlegg 12). 
 
Konkurransetilsynets uttalelse gjelder først og fremst åpningstidene på lufthavnen.  
 
Moss lufthavn er, slik Konkurransetilsynet ser det, i liten grad i konkurranse med henholdsvis 
Sandefjord Lufthavn, Torp og Oslo Lufthavn i forretningssegmentet. Hva gjelder 
fritidssegmentet har imidlertid Moss lufthavn en større konkurranseflate til nærliggende 
lufthavner. Ettersom det er konkurranseflate mellom lufthavnene Sandefjord Lufthavn, Torp, 
Oslo Lufthavn og Moss Lufthavn i fritidssegmentet er det sentralt at lufthavnene i størst mulig 
grad konkurrerer på like vilkår. Åpningstider er et sentralt konkurranseparameter da dette kan 
være avgjørende for hvilke selskaper som ønsker å etablere seg på lufthavnen. 
Konkurransetilsynet vil derfor påpeke at det kan føre til en konkurranseulempe for Moss 
lufthavn dersom lufthavnen forsetter å være underlagt lite fleksible åpningstider, og at en 
likebehandling mellom konkurrerende lufthavner bør tilstrebes. 
 
Det vises for øvrig til uttalelsen i sin helhet.  
 
 

 Miljøverndepartementet  
Jf. brev datert 24. mai 2013 (vedlegg 13). 
 
Miljøverndepartementet tar flere av forholdene i høringen til etterretning. Luftfartstilsynet gjengir 
i det videre kun hovedinnholdet i de punkter hvor departementet har særskilte kommentarer. 



 

Side 6 av 28  
 

 
Mht. åpningstider fraråder Miljøverndepartementet endrede/økte åpningstider av hensyn til de 
lokale støyvirkninger. Departementet anbefaler videreføring av dagens system hvor 
åpningstidene er fastsatt i konsesjonen og forsinkelser rapporteres. 
 
Mht. GA-aktiviteten kommenteres det at det vil tilrettelegges for inntil 25 000 årlige 
flybevegelser. Miljøverndepartementet bemerker at trafikken allerede har et betydelig omfang 
og forutsetter at det ikke tilrettelegges for ytterligere omfang. 
 
Mht. støy er Miljøverndepartementet av den oppfatning at fremlagte støyberegninger ikke gir et 
korrekt bilde da dagens situasjon er beskrevet basert på prognosene fra 2006, og ikke basert 
på dagens reelle trafikk. Departementet forutsetter at ny konsesjonshaver innen 1. august 2014 
utarbeider faktiske nå-støymålinger og nye støysonekart. 
 
Miljøverndepartementet anser ikke lufthavnens bidrag til regional vekst som dokumentert, og 
forventer at de regionale og lokale effektene dokumenteres. 
 
Miljøverndepartementet bemerker at fortsatt flyvekst på Rygge og Torp kan motvirke behovet 
for en eventuell fremtidig tredje rullebane på Gardermoen. Behovet for flytransport må ses i 
forhold til nasjonale føringer for transport og alternative investeringer på togløsninger, og 
effekten av full bruk av miljøavgifter på brukernes totale flykonsum må vurderes. Utbygging av 
regionale flyplasser på Østlandet må også ses i sammenheng med InterCity-togtilbudet. 
 
En konsesjon for opp til tre millioner passasjerer og 30.000 flybevegelser vil bidra til betydelige 
miljøbelastninger med økt klimagassutslipp og støy, effekter av økt trafikk til og fra flyplassen, 
inkludert tilbringertjeneste. Dette er ikke tilstrekkelig utredet ved søknaden. En slik økning i 
kapasiteten vil føre til økning av norske klimagassutslipp og må vurderes i forhold til de mål 
Stortinget har vedtatt. Miljøverndepartementet forutsetter at klimabelastningen ved økt 
konsesjon utredes av konsesjonsinnehaver innen 1. august 2014. 
 
Til sist er det kommentert at tilbringertjenesten ikke er beskrevet i søknaden. Siden 60 % av de 
reisende er fra Oslo vil utvidelse av kapasiteten på flyplassen bidra til at Stortingets mål om at 
veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange ikke nås. 
Rygge sivile lufthavn AS bør derfor gjøre rede for hva slags tilbringertjeneste det skal baseres 
på ved utvidet konsesjon. Dette er særlig relevant før Østfoldbanen er fullt utbygd med 
dobbeltspor til Rygge. Det må vurderes konsept som gir betydelig økning i kollektivandelen til 
flyplassen, inkludert vurdere begrensning på parkeringsarealer. Miljøverndepartementet 
forutsetter at tilbringertjenesten utredes innen 1. august 2014 av konsesjonsinnehaver, dvs. 
hvordan tilbringerveksten skal skje uten vekst i biltrafikken 
 
 

 Norges Luftsportforbund  
Jf. brev datert 25. mai 2013 (vedlegg 14). 
 
NLF anser Rygge for å være av stor betydning for norsk allmennflyging og luftsport. Først og 
fremst som base for to flyklubber og en fallskjermklubb. I tillegg fungerer flyplassen som 
treningsbane for en rekke av landets største flyklubber. På den andre siden har tilgangen til 
flyplassen vært begrenset for GA-aktivitet som ikke skjer i klubb- eller skoleregi, blant annet 
som følge av at GA-plattformen som ble bygget i 2002/2003 ikke er tatt i bruk. 
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NLF støtter opp om at det gis konsesjon for inntil 30 000 kommersielle flybevegelser og 
3 millioner passasjerer slik at det økonomiske grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Videre 
anser NLF det som et godt generelt prinsipp at konsesjonshaver selv skal kunne faststette sine 
avgifter. NLF mener imidlertid at avgiftene for GA-trafikken fortsatt må reguleres i forskrift slik at 
avgiftsnivået er i samsvar med avgiftene på øvrige sammenlignbare flyplasser i Norge. Det 
vises i denne forbindelse til at avgiftene for GA-aktivitet dekkes av utøverne selv uten at de kan 
velte høye avgifter videre, og det er derfor viktig at avgiftene holdes på et akseptabelt nivå samt 
gir tilstrekkelig forutberegnelighet for brukerne. 
 
Sakskomplekset sett under ett anses NLF at en økning til inntil 25 000 GA-flybevegelser i året 
kan være akseptabelt. NLF ønsker imidlertid at økningen tildeles flere fly for fast stasjonering 
(fly som ikke tilhører de eksisterende klubbene ved RSL). 
 
NLF er av den oppfatning at det er av avgjørende betydning at det avsettes tilstrekkelige arealer 
for allmennflysegmentet, og NLF antar at det kan være formålstjenlig at det legges føringer på 
dette i konsesjonen. Det antas at det er hensiktsmessig at GA-arealene legges utenfor 
sikkerhetssonen, samtidig som det opprettes direkte tilgang til flyside via GA-dedikerte 
adgangskontrollsystemer. Dette vil kunne løse den problematiske adgangskontrollen for 
flyklubbmedlemmer og passasjerer via Forsvarets adgangskontroll, og man unngår eskortering 
av flygere mellom luftfartøy og den kommersielle terminalen for tilreisende GA-flygere. 
 
NLF støtter behovet lufthavnen kan ha for å prioritere kommersiell trafikk og følgelig sette GA-
trafikk på vent. Forbundet er likevel ikke enig i at det skal være nødvendig med en generell 
PPR-regel for all allmennflyging som skal parkere eller fylle drivstoff. Ved at det avsettes 
dedikerte GA-områder vil allmennflysegmentet kunne betjene seg selv. NLF ser heller ikke 
behovet for en generell PPR-regel for treningsaktivitet lørdag og søndag slik det er nå.   
 
 

 Avinor   
Jf. brev datert 24. mai 2013 (vedlegg 15). 
 
Mht. støy, trafikkmengde, regionale virkninger, åpningstider og trafikkregulerende bestemmelser 
har ikke Avinor kommentarer. Mht. avgifter er det påpekt at det er viktig at det er like 
konkurranseforhold mellom OSL og RSL. Det er da viktig at de vilkår flyselskapene blir tilbudt 
på RSL fremkommer på en transparent måte og at RSL bistår myndighetene med opplysninger 
som er nødvendig for å kunne føre egnet tilsyn med de aktuelle områder.  
 
Mht. luftrom er det vist til at det er nødvendig å kjenne til eventuelle variasjoner i trafikk over 
døgnet, uken og månedene for å kunne gjøre en grundig vurdering av konsekvensene for Farris 
TMA. Dersom økningen i trafikk fordeler seg jevnt og dagens flymønster ikke endres vil ikke 
trafikkøkningen føre til kapasitetsproblemer for Farris TMA. 
 
Avinor er inne i en prosess hvor alle flyplasser melder inn behov for flybevegelser til 
flysikringstjenesten. I den forbindelse vil det bli informert om terskelverdier som vil kunne 
medføre økt bemanning med tilhørende økte kostnader. Det forutsettes at RSL inngår i dette 
regimet. 
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Avinor anser det som naturlig at det stilles vilkår om at en vesentlig del av 
tilbringervirksomheten skjer ved bruk av kollektivtrafikk.   
 
 

 Fredrikstad kommune  
Jf. brev datert 22. mai 2013 (vedlegg 16). 
 
Høringen ble behandlet i formannskapet den 16. mai 2013 som sak 63/2013, og følgende 
uttalelse ble vedtatt: 
 
 «Med hjemmel i delegeringsreglementet § 1.2.3: 

 1. Fredrikstad Bystyre støtter den foreliggende søknad om konsesjon fra Rygge
 sivile lufthavn AS for drift av Moss lufthavn, Rygge under de forutsetninger som
 nevnt i søknaden. 

 2. Flyplassens åpningstider fastlegges av lokale myndigheter. 
 
 

 Statens vegvesen   
Jf. brev datert 10. april. (vedlegg 17). 
 
Vegvesenet har ingen bemerkninger ut over at Miljøverndepartementets støyretningslinje T-
1442 må følges.  
 
 

 Sarpsborg kommune  
Jf. e-post datert 27. mai 2013 (vedlegg 18). 
 
Høringen ble behandlet av komité for samfunnsutvikling i møte 21. mai 2013 som sak 9/13. 
Følgende uttalelse ble vedtatt: 
 
 «Sarpsborg kommune mener at flyplassen Moss Lufthavn Rygge må få gode,
 langsiktige og levedyktige rammevilkår. 
  
 Konsesjonssøknaden - som baserer seg på inntil 3 millioner passasjerer og inntil  
 30 000 kommersielle flybevegelser per år - anbefales innvilget. 
  
 Flyplassen bør få samme åpningstidsbetingelser som sammenlignbare og
 konkurrerende flyplasser.» 
 
 

 Fylkesmannen i Østfold  
Jf. brev datert 27. mai 2013 (vedlegg 19). 
 
Det påpekes innledningsvis at økt trafikk vil kunne medføre økt bruk av bl.a. avisingsvæske og 
dermed mulighet for forurensning. De hensyn som følger av fylkesmannens brev av 10. mars 
2009 forutsettes videreført. Det vises i denne forbindelse til behovet for bygging av et ekstra 
fordrøyningsbasseng. 
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Mht. støykartleggingen er det ikke kommentert noe særskilt, men overvåking av utviklingen i 
støybildet over tid etterlyses. 
 
Da det er stort press på boligmarkedet i Halmstad er det viktig at støykartleggingen er så 
nøyaktig som mulig og at denne kvalitetssikres.  
 
Luftfartstilsynet forstår fylkesmannen slik at lokal næringsutvikling som en konsekvens av 
flyplassdriften ikke har utviklet seg i samsvar med de overordnede planer på området. Det er i 
denne forbindelse vist til fylkesplan for Østfold og forutsetningene om utbygging av 
flyplassrelatert næringsvirksomhet på et område nord for flyplassen som ikke er realisert. Videre 
er det vist til at flyplassens utvikling med stor grad av feriereiser har gått på bekostning av 
innenlandstilbudet. Inntektsbildet for flyplassdriften har endret seg og synes i større grad 
avhengig av volum og bakke-aktivitet/handel. Kollektivtransporttilbudet til flyplassen er blitt 
dårligere, mens parkeringstilbudet utvides. Denne utviklingen er lite i tråd med de planene for 
driften som ble lansert ved etableringsdiskusjonen i 2004/2005. 
 
Det fremgår ikke uttrykkelig av uttalelsen, men Luftfartstilynet forstår fylkesmannen slik at han er 
skeptisk til endringer i åpningstidsregimet. Fylkesmannen skriver om dette: 

 «Dokumentene i konsesjonssøknaden viser i hovedsak en videreføring av
 gjeldende flyplassreglement. Likevel vil større flyaktivitet kreve tilpasninger, og en
 av disse er utvidet bruk av tidsrom for landing som følge av forsinkelser. Økt trafikk
 gir økte muligheter for at forsinkelser oppstår, og man ønsker å unngå å sende
 disse flyene til Gardermoen. Dermed øker også støyperioden og forstyrrelsene
 utenom fastsatt åpningstid for beboerne i innflyvningsområdene. Et volum på 2-3
 forsinkede nattlandinger pr uke er i denne sammenheng ikke ubetydelig.» 

 
I følge fylkesmannen oppleves GA-trafikken som mer til ulempe enn den kommersielle trafikken. 
Årsaken antas å være tidspunktene for flyvningen, høyden samt at flyvningen sentreres rundt 
enkeltområder over tid. Økt GA-trafikk vil øke ulempene som allerede føles. Opplevelsen av 
GA-trafikken som et negativt og forstyrrende element står seg uavhengig av om trafikken slår ut 
på støyberegningene eller ikke. Opplevelsen av denne støyen er i større grad et helsespørsmål 
og et spørsmål om i hvilken grad man plages av dette. Til sist etterlyses en utredning av GA-
trafikkens samfunnsmessige sider, jf. Samferdselsdepartementets uttalelser om dette i 
forbindelse med konsesjonsendringen i 2009.  
 
Fylkesmannen konkluderer til sist med at: 

 «Flybruken generelt er økende, og den foreliggende konsesjonssøknaden etter ca
 fem års drift innebærer i sum en firedobling av ønsket passasjertall ved flyplassen i
 forhold til startkonsesjonen. Den nye søknaden inneholder i prinsipp ønske om en
 fjerning av konsesjonsbetingelser og prinsipielt en egen styring av flyplassdriften.
 Fylkesmannen har ikke kompetanse til å vurdere om denne utviklingen er i samsvar
 med nasjonale mål og hensyn, og med utviklingen av flyplassdrift på landsbasis,
 men vi vil uttrykke bekymring for at Moss lufthavn Rygge ikke ser ut til å få den
 ønskede betydning for næringsutviklingen lokalt og i fylket, og samtidig har
 vanskelige økonomiske forhold. 
 

 Spørsmålet er om hensynet til utvikling av flyplassen, med de økte belastinger dette
 påfører samfunnet, skal gå foran boligbygging og annen utvikling i regionen, bl.a.
 som forstad til Oslo og som avlastningsområde for bosetting innenfor intercity
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 triangelet. Den nye stortingsmeldingen Meld. St. 34 (2012-2013) om folkehelse bør
 også være en del av vurderingsgrunnlaget. 
 
 Videre står flytrafikken som kjent for et betydelig bidrag til utslipp av klimagasser. 
 

 Vår konklusjon er at man bør vurdere nøye, og på et bredt samfunnsmessig
 grunnlag, om det er hensiktsmessig og forsvarlig å gjøre endringer i den allerede
 foreliggende konsesjonen og i flyplassreglementet fra 2009. Vår vurdering er at det
 eventuelt bare bør åpnes for en begrenset økning i antallet flybevegelser for den
 sivile luftfarten.» 

 
 

 Finansdepartementet  
Jf. brev datert 29. mai 2013 (vedlegg 20). 
 
Et viktig hensyn som ligger til grunn for konsesjonssøknaden synes å være behovet for regional 
utvikling i fylket og lufthavnens bidrag til dette. Bl.a. av hensyn til lufthavnens betydning for 
regional utvikling, samt av konkurransemessige hensyn, er det etter FINs vurdering viktig at 
virksomheten gis tilstrekkelig fleksible rammevilkår. FIN vil spesielt kommentere følgende 
forslag i konsesjonssøknaden: 
 
FIN legger til grunn at de trafikkbegrensninger som ev. fastsettes i konsesjonen er tilstrekkelig 
fleksible til at lufthavnen kan drives lønnsomt. 
 
Etter FINs vurdering kan det synes hensiktsmessig at det ikke settes statlige begrensninger på 
lufthavnenes åpningstider dersom dette er den løsningen som vil være best egnet til å sikre en 
fleksibel og effektiv avvikling av flytrafikken. 
 
Gjeldende avgiftsregulativ for Moss lufthavn, Rygge fastsettes av Samferdselsdepartementet. 
Konsesjonssøker foreslår at Rygge sivile lufthavn AS selv kan fastsette de takster som er 
nødvendige for driften av lufthavnen, og viser i den forbindelse til at dette er den løsningen som 
gjelder for Sandefjord lufthavn, Torp.  
 
Etter FINs vurdering bør lufthavnene i størst mulig grad likebehandles for å legge til rette for 
mest mulig like konkurransevilkår. Det tilsier at Rygge sivile lufthavn AS bør gis tillatelse til selv 
å fastsette de takster som skal gjelde for lufthavnen. 
 
 
 

 Forsvaret  
Jf. brev datert 21. mai 2013 (vedlegg 21). 
 
Det vil ikke kunne påregnes en markert reduksjon av militær luftaktivitet ved Rygge flystasjon i 
forhold til dagens nivå. Tårntjenester ved Moss lufthavn - Rygge må i denne forbindelse kunne 
betjenes på døgnbasis (24/7) av beredskapsmessige hensyn. 
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 Våler kommune  
Jf. brev datert 7. juni 2013 (vedlegg 22). 
 
Høringen ble behandlet av formannskapet under sak 19/13 i møte den 30. mai 2013. 
Kommunen vedtok da følgende uttalelse: 
 «- Uttalelse fra Miljørettet Helsevern legges ved som egen, faglig uttalelse til
 Luftfartstilsynet. 
 - Taket på antall flybevegelser fjernes, men konsesjonen er basert på et
 trafikkomfang på ca 30.000 kommersielle flybevegelser pr år, gitt dagens GA-nivå. 
 - Kommunene forutsetter at høyere trafikk medfører ny vurdering av
 forutsetningene som er lagt til grunn mht. støysoner, utslipp, og dimensjonering av
 terminal og anlegg. 
 - Åpningstider fortsetter slik den er i dag, med meldeplikt ved forsinkelser. 
 - Det er ikke ønskelig med økning av GA-aktivitet. 
 - Konsesjon kan gis for 20 år, forutsatt at støysoner (gul og rød) ikke utvides ift kart
 i støyrapport, SINTEF 2012. Det forutsettes at det foretas nye støyberegninger
 hvert 5. år, uavhengig av «betydelig endring.» 
 - Trafikkregulerende bestemmelser videreføres, men med endringer mht GA-trafikk
 og trasèer som påvirker støysoner over Karlshus. 
 - Det forutsettes at konsesjonshaver iverksetter tiltak gjeldende tre spesielt
 støyutsatte eneboligtomter.» 
 
 

 Østfold fylkeskommune  
Jf. brev datert 14. juni 2013 (vedlegg 23). 
 
Saken ble behandlet i fylkesutvalget i møte den 5. juni 2013 under sak 89/2013. Fylkesutvalget 
vedtok følgende uttalelse: 

 «Østfold fylkeskommune mener det er viktig å sikre Moss lufthavn Rygge
 forutsigbarhet og rammevilkår som gjør lufthavnen konkurransedyktig. Moss
 Lufthavn Rygge må få de samme konkurransevilkårene som andre flyplasser.
 Østfold fylkeskommune gir derfor følgende innspill til Luftfartstilsynets behandling
 av konsesjonssøknaden: 

 1. Moss lufthavn Rygge bør gis konsesjon for 20 år, som er vanlig i slike
 konsesjonssaker, for å sikre forutsigbarhet i driften og for lokalsamfunnet og
 regionen. 
 2. Lufthavnen underlegges ikke åpningstidsbegrensninger, men forutsetningen i
 støyberegningene om inntil 2000 årlige flybevegelser nattestid gjelder og begrenser
 nattrafikken. Det legges til grunn at det ikke gjøres vesentlige endringer i rutetidene
 og at fjerning av åpningstidsbegrensningene skal sikre fleksibilitet og
 likebehandling. 
 3. Avgjørelsesmyndighet for regulering av åpningstider må legges til lokale
 myndigheter på linje med Torp flyplass.  
 4. I tilfeller hvor det er påkrevd gjennomføres avbøtende tiltak for eventuelle utsatte
 boliger, i henhold til Forurensningsloven. 
 5. Dersom utviklingen av Moss lufthavn Rygge eventuelt utløser arealbehov utover
 overordnet kommuneplan for Rygge, legger Østfold fylkeskommune til grunn at
 dette håndteres i henhold til plan- og bygningslovens regler. 
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 6. Østfold fylkeskommune legger til grunn at det ved en overtakelse og utvidelse av
 konsesjonen for luftfart ved Moss lufthavn Rygge sikres god og effektiv
 fremkommelighet for kollektive tjenester. 
 
 

 AOPA Norway   
Jf. brev datert 20. juni 2013 (vedlegg 24). 
 
AOPA presenter seg selv innledningsvis. Deretter tas forholdene for GA generelt og forholdene 
for GA på MLR spesielt opp. Luftfartstilsynet oppfatter AOPA slik at de mener at de skal ha 
samme tilgang til lufthavnen som annen trafikk, også kommersiell, jf. definisjonen av 
landingsplass til offentlig bruk i konsesjonsforskriften § 2 bokstav f. Videre fremmes det at MLR 
er en veldig aktuell lufthavn å bruke for GA-segmentet. Både som treningsflyplass og som et 
aktuelt alternativ for besøkende til Oslo. Denne egnetheten reduseres imidlertid pga. høye 
avgifter og manglende oppstillingsplasser.  
 
AOPA er dessuten kritisk til at støy skal være et argument for å begrense GA-trafikken da 
denne trafikken gir et marginalt bidrag til utbredelsen av støysonene.  
 
AOPA ønsker forholdene lagt til rette slik at man unngår tvungen handling, og det anføres at det 
for fly under 2000 kg uansett foreligger rett til egenhandling i medhold av Council Directive 
96/67/EC4  
 
AOPA oppsummerer selv innspillet slik: 
 «- 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 anledninger forsøkt å ta opp bla 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.» 

 
 

 Naturvernforbundet i Østfold  
Jf. brev datert 19. juni 2013 (vedlegg 25). 
 
Mht. passasjertak og flybevegelser anføres det at det ikke er likevekt mellom redusert militær 
aktivitet og økt sivil trafikk. Dette skyldes at den militære trafikken i større grad var konsentrert til 
dagtid på hverdager, mens den sivile trafikken har større spredning over døgnet samt i helgene. 
Den sivile trafikken er således mer problematisk i relasjon til rekreasjon og søvn. 

                                                      
4
 Implementert i Norge som forskrift 3. november 2000 nr. 1096 om lufthavnrelaterte tjenester 
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Naturvernforbundet er videre negative til en økning i mengden GA-trafikk da denne i stor grad 
skjer i lave høyder og over boligkonsentrasjoner.  
 
Under henvisning til at det er nasjonale og regionale mål om reduksjon i støy har forbundet 
ingen forståelse for at redusert militær trafikk gir rom for økt sivil trafikk. Redusert militær trafikk 
er nettopp en anledning til å oppnå reduksjon i støy. 
 
Mht. åpningstider bes det om at disse fastsettes av sentrale myndigheter. 
 
Sett hen til at det meste av trafikken ved Rygge er fritidstrafikk og ikke nyttetrafikk har ikke 
flyplassen fått den betydning for næringslivet som man så for seg ved oppstart. Lufthavna har 
dessuten undergravd noe av grunnlaget for jernbanetrafikken innenlands og utenlands, noe 
som anses alvorlig da jernbanetrafikken er mer energi- og klimavennlig enn flytrafikken. Da 
klimaproblemene regnes som verdens største miljøutfordring tar forbundet avstand fra at det 
tilrettelegges for økt trafikk ved MLR. 
 
Til sist påpekes det at økt trafikk vil medføre økt bruk av avisingsvæsker, og dette kan være 
alvorlig for drikkevannskilden Vansjø, og grunnvannsreservoaret under Rygge.    
 
 

 Moss kommune  
Jf. brev datert 21. juni 2013 (vedlegg 26). 
 
Høringen ble behandlet av bystyret i møte den 17. juni 2013 under sak B-067/13, og følgende 
uttalelse ble vedtatt: 
 «1. Moss kommune gir sin tilslutning til Rygge Sivile lufthavns søknad av
 12.12.2012 og 14.02.2013 om fornyet konsesjon for å drive og inneha Moss
 Lufthavn Rygge 
 
 2. Moss kommune er av den oppfatning at Moss Lufthavn Rygge medfører større
 interesse for at næringslivet vil etablere seg i regionen og bidrar til vekst og utvikling
 i en region som opplever nedleggelse av industri og utflytting av
 næringsvirksomhet. Moss kommune viser også til kommuneplanen 2011-2022 der
 Moss Lufthavn Rygge er definert som en ”motor for næringsutvikling i hele fylket.” 
 
 3. Moss kommune viser til at Rygge er den eneste offentlige flyplassen som har
 maksimale åpningstider fastsatt i henhold av konsesjonen. Moss kommune ønsker
 at Moss Lufthavn Rygge skal ha samme vilkår som andre offentlige flyplasser.
 Moss kommune støtter søknaden i at åpningstidene kan bestemmes lokalt.» 
 
 

 Rygge Kommune  
Jf. brev datert 24. juni 2013 (vedlegg 27). 
 
Høringen ble behandlet av kommunestyret i møte 20. juni 2013 under sak 40/13. 
Kommunestyret vedtok følgende uttalelse: 
 «Rygge kommune anbefaler at fornyet konsesjon for MLR gis under følgende
 forutsetninger: 
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1. Uttalelse fra miljørettet helsevern legges ved som egen, faglig uttalelse til 
Luftfartstilsynet og er vektlagt i Rådmannens totalvurdering. 

2. Taket på antall flybevegelser fjernes, men konsesjonen er basert på et 
trafikkomfang på ca. 30 000 kommersielle flybevegelser pr. år, gitt dagens GA-
nivå. Kommunen forutsetter at eventuell høyere trafikk medfører ny vurdering av 
forutsetningene som er lagt til grunn mht. støysoner, utslipp og dimensjonering 
av terminal og anlegg. 

3. Åpningstider fastsettes i konsesjonen mellom kl. 06.30 – 23.30. 
4. Det er ikke ønskelig med økning av GA-aktivitet. Det bør vurderes etablering av 

flere treningsplasser for skoleflyging på Østlandet, slik at trafikken fordeles. 
5. Konsesjon kan gis for 20 år, forutsatt at støysoner (gul og rød) ikke utvides ift kart 

i støyrapport, SINTEF 2012. Det forutsettes at det foretas nye støyberegninger 
hvert 5. år, uavhengig av «betydelig endring». Det er viktig at konsesjon, 
bestemmelser og forskrifter ikke ender opp med å «stå i veien for» endringer  
som, via ny teknologi, kan redusere støyen og annen forurensing ved 
flyplassen. 

6. Trafikkregulerende bestemmelser videreføres, men med endringer mht. GA-
trafikk og traseer som påvirker støysoner over Karlshus. Det henvises særlig til 
§ 6.2 Støyforebyggende regler for ankomst. 

7. Konsesjonen skal ikke være til hinder for etableringen av «Rygge 
beredskapssenter». Samlet antall helikopterbevegelser antas å være som 
forutsatt i Sintefs støyberegninger. 

8. Det forutsettes at inn- og utflygingstraseene gitt i trafikkregulerende 
bestemmelser følges i hele konsesjonsperioden. 

 
 

 Råde kommune  
Jf. brev datert 25. juni 2013 (vedlegg 28). 
 
Høringen ble behandlet av kommunestyret i møte den 20. juni 2013 under sak KS-035/13, og 
følgende uttalelse ble vedtatt: 
 «1. Uttalelse fra Miljørettet Helsevern legges ved som egen, faglig uttalelse til
 Luftfartstilsynet og er vektlagt i Rådmannens totalvurdering.  
 
 2. Taket på antall flybevegelser fjernes, men konsesjonen er basert på et
 trafikkomfang på ca. 30 000 kommersielle flybevegelser pr. år, gitt dagens GA-nivå.
 Kommunene forutsetter at eventuell høyere trafikk medfører ny vurdering av
 forutsetningene som er lagt til grunn mht. støysoner, utslipp, og dimensjonering av
 terminal og anlegg. 
  
 3. Åpningstider fastsettes i konsesjonen mellom kl. 06.30 - 23.30. Dagens praksis
 med for sene landinger av basefly som skyldes forsinkelser operatør ikke er herre
 over, videreføres. 
 
 4. Det er ikke ønskelig med økning av GA-aktivitet. Det bør vurderes etablering av
 flere treningsplasser for skoleflyging på Østlandet, slik at trafikken fordeles. Lokale
 flyklubber bør fortsatt få operere som i dag gitt at det er rom for det i det totale
 flybildet. 
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 5. Konsesjon kan gis for 20 år, forutsatt at støysoner (gul og rød) ikke utvides ift
 kart i støyrapport, SINTEF 2012. Det forutsettes at det foretas nye støyberegninger
 hvert 5. år, uavhengig av «betydelig endring». Det er viktig at konsesjon,
 bestemmelser og forskrifter ikke ender opp med å «stå i veien for» endringer som,
 via ny teknologi, kan redusere støyen ved flyplassen.  
 
 6. Trafikkregulerende bestemmelser videreføres, men med endringer mht. GA
 trafikk og traséer som påvirker støysoner over Karlshus. Det henvises særlig til §6.2
 Støyforebyggende regler for ankomst. 
 
 7. Konsesjonen skal ikke være til hinder for etableringen av «Rygge
 beredskapssenter». Samlet antall helikopterbevegelser antas å være som forutsatt i
 Sintefs støyberegninger.» 
 
 

 Miljørettet helsevern i Mossedistriktet (Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler)  
Jf. brev datert 16. mai 2013 (vedlegg 22-1, 27-2 og 28-4). 
 
Kommunene Råde, Rygge og Våler har som en del av sin uttalelse lagt ved uttalelse fra 
Miljørettet Helsevern som egen, faglig uttalelse til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet anser det 
derfor som hensiktsmessig å nevne denne særskilt i oversendelsesbrevet. 
 
Kommuneoverlegene informerer generelt om flystøy i innledningen. Det påpekes videre at den 
opplevde støyulempen er ulik mellom militær og sivil trafikk, hvor sivil trafikk oppleves som 
verst. I denne forbindelse vises det til tre boliger hvor det er konflikt mellom nåværende 
konsesjonshaver og huseierne. Saken følges opp i medhold av folkehelseloven, men det 
anmodes om at saken løses gjennom vilkår i konsesjonen. 
 
Videre er det påpekt at man frykter at økt trafikk og endret åpningstidsregime vil kunne medføre 
økt nattrafikk, samtidig som dette ikke er gjenspeilet i støyberegningen. Selv om det av 
konkurransemessige grunner bør tilstrebes like vilkår for de forskjellige lufthavnene anføres det 
at omfanget av bebyggelse tett inntil MLR rettferdiggjør et avvikende åpningstidsregime på MLR 
sammenlignet med andre lufthavner. Kommuneoverlegene anmoder derfor om at åpningstidene 
fastsettes av luftfartsmyndigheten.  
 
Kommuneoverlegene anser GA-trafikken som en tilleggsbelastning man burde søke å få flyttet 
til andre steder enn ved MLR.  
 
Kommuneoverlegenes / Miljørettet helseverns tilråding er slik: 

 «Situasjonen for tre av eneboligene beliggende i rød støysone bør avklares før
 konsesjon gis. Bakgrunnen for dette er en langvarig konflikt mellom Forsvarsbygg
 og 3 beboere, som mener seg særlig helseplaget pga. den nære beliggenheten til
 inn- og utflyvningstraseer. Boligene er spesielt utsatt da de ligger i forlengelse av
 rullebanen, i rød støysone, og beboerne har dokumentert at de har blitt syke av
 støyen. Det er rapportert vansker med konsentrasjon, lekselesing, innsovning
 (stadig oppvåkning på natt), angst for ulykker og helseproblemer som anses å være
 alvorlige. Klagesaken er under behandling hos kommuneoverlegen/miljørettet
 helsevern i Rygge (pålegg vil her gis etter Folkehelseloven). Dette kan ta tid pga.
 klageadgang. Det tilrådes derfor at partene så snart som mulig finner frem til en
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 løsning som er akseptabel for beboerne i de 3 boligene. Til opplysning har
 nåværende konsesjonseier, Forsvarsbygg så langt ikke etterkommet naboklager
 eller krav om ettermålinger i disse boligene, selv etter krav fra helsemyndighetene
 med hjemmel i Folkehelseloven. Vi mener dette er så alvorlig at en konsesjon ikke
 bør gis uten at disse forhold er avklart 

 
 Med utgangspunkt i flyplassens beliggenhet nær til tett befolkede områder
 (sammenlignet med andre flyplasser), samt nyere forskning på helse og
 søvnforstyrrelser (FHI/ Rapport:2013:1) og de betydelige kostnadene dette har for
 samfunnet, tilrådes det ikke å gi rom for utvidede eller fleksible åpningstider.
 Åpningstider bør fastsettes av Luftfartstilsynet. Det tilrådes at alle avvik rapporteres
 månedlig til Luftfartstilsynet og kommunen ved helsemyndighet (dette er ikke gjort
 tidligere). Flytrafikk på natt bør unngås så langt det er mulig (strengere virkemidler
 for å hindre avvik) og støysvake fly bør som hovedregel benyttes fremfor andre mer
 støyende flytyper. 
 
 Det tilrådes at støysonekart oppdateres hvert 5. år med bakgrunn i helsehensyn og
 befolkningstetthet. MLR står i en særstilling når det gjelder befolkningstetthet i
 forhold til andre sammenlignbare flyplasser. Nye støysonekart bør også kreves ved
 endringer i støybildet (eller forutsetningene), der dette kan føre til endringer av
 støysonene. Dette gjelder spesielt natteflyvning. Vi vil påpeke at forventet
 flybevegelser og avvik på natt (utenom åpningstid) ikke er tydeliggjort i søknaden
 og heller ikke tatt med i beregningsgrunnlaget for støysonekartene, noe som en bør
 kunne forvente. 
 
 Beskrivelse av trafikkvekst for GA-trafikken fremstår som diffus, det er ikke satt et
 konkret tak på antall flybevegelser. Man har i liten grad påpekt de negative
 konsekvenser for nærmiljøet. Småflyene representerer i dag om lag halvparten av
 flybevegelsene og utgjør en utfordring ift ulykkesrisiko og logistikk i luften. MLR
 anser også GA-trafikken som uønsket, og den bør derfor fjernes. Miljørettet
 helsevern har tidligere uttalt at småflyene bør bort. Vi tilråder derfor at man legger
 inn en forutsetning at man innen 1 år finner en ny lokalisering for GA-trafikken for å
 redusere den totale belastningen for innbyggerne i Rygge og Råde kommuner,
 samt for å bevare viktige natur- og friluftsområder rundt Vansjø og langs kysten. 
 

 Det etterspørres et mer formalisert samarbeid mellom flyplass og lokale
 myndigheter for å avklare forhold rundt klagesaker. Vi viser til kommunelegens
 uttalelse til sak om trafikkregulerende bestemmelser fra 2008. I uttalelsen
 etterspørres en «servicetjeneste» som kan svare på enkelthenvendelser og viser til
 at en slik tjeneste kan bidra til mindre konflikter rundt flyplassen og redusere
 frustrasjoner i befolkningen. Kommuneoverlegene og Miljørettet helsevern
 opprettholder dette synspunktet. 

 
 
I tillegg til uttalelsene fra høringsinstansene har Luftfartstilsynet mottatt en uttalelse fra Frode 
Lippert og Vestre Årefjorden Vel, datert henholdsvis 23. mai 2013 (vedlegg 29) og 18. august 
2013 (vedlegg 30). 
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Vestre Årefjorden Vel viser til at medlemmene er plaget av flystøy, og de ber derfor om at 
åpningstidene ikke utvides. 
 
Lippert viser til at huset hans ligger svært støyutsatt til. Det anføres at den tekniske 
støyberegningen ikke er reell for hans eiendom da egne målinger gir et helt annet bilde. Det 
hevdes videre at støyen fra den sivile trafikken er langt mer intens enn støyen fra den militære 
trafikken da den militære trafikken var mer sporadisk og tidsbegrenset. Avslutningsvis er det 
listet opp 10 «krav» han ønsker oppfylt ved en eventuell fornyelse av konsesjonen. Det vises til 
brevet i sin helhet. 
 
 
3. Luftfartstilsynets vurdering 
  
3.1 Kort om vurderingstemaet 
 
Hvorvidt søknaden om fornyelse og endring av konsesjonen skal avslås eller helt eller delvis 
innvilges beror på en vurdering av om endring og fornyelse er «forenlig med allmenne hensyn», 
jf. luftfartsloven § 7-6. 
 
Ordlyden viser til en bred helhetsvurdering, hvor man med utgangspunkt i faktaforhold og 
allmenne hensyn, skal foreta et helhetlig skjønn mht. om konsesjon skal gis i samsvar med 
søknaden, samt hvilke rammebetingelser som i så fall skal gjelde. De viktigste skjønnstemaene 
under vurderingen er presisert i konsesjonsforskriften (BSL E 1-1) § 1 bokstav b, som 
bestemmer at forskriftens formål bl.a. er: «Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en 
hensiktsmessig disponering av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra 
hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt 
hensynet til regional utvikling og bosetting.» 
 
De nevnte hensyn kan ikke holdes skarpt adskilt fra hverandre, og Luftfartstilsynet har i det 
videre valgt å forholde seg til oppsettet i søknaden og høringen. 
 
 
3.1.2 Økonomisk grunnlag for drift 
 
På grunn av store investeringer i infrastruktur og teknisk utstyr til lufthavnen er det nødvendig 
med fortsatt trafikk- og passasjervekst. Søker har utarbeidet prognoser for kostnadsnivået i 
årene som kommer, og på det grunnlag antydet at økonomisk lønnsom drift forutsetter mellom 
2,5 og 3 millioner passasjerer per år, og at det da er nødvendig å kunne ha inntil ca. 30 000 
kommersielle flybevegelser per år. Søkers prognoser tilsier at det nødvendige passasjertall kan 
nås i et perspektiv på 5 til 10 år.  
 
Luftfartstilsynet oppfatter det slik at ingen av høringsinstansene er direkte i mot at fornyet 
konsesjon gis i samsvar med forutsetningene i søknaden. Tvert i mot har høringsinstansene 
stort sett stilt seg positive til omsøkte trafikk- og passasjermengde. I den grad det er uttrykt noe 
mer konkret er det pekt på at det er viktig at lufthavnen får vilkår som gjør at den kan drives 
økonomisk lønnsomt, jf. bl.a. høringsinnspillet fra Finansdepartementet. 
 
Etter Luftfartstilsynets vurdering vil det være uheldig å fornye konsesjonen på vilkår som er til 
hinder for at lufthavnen skal kunne drives økonomisk forsvarlig. Et slikt vilkår antas dessuten å 
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være i konflikt med hensynet til næringsinteresser og sannsynligvis også hensynet til en 
samfunnstjenlig luftfart. Så langt søknaden ikke kommer i strid med eventuelle miljøkrav bør 
søknaden innvilges på dette punkt. 
 
 
3.1.3 Åpningstider 
 
Som nevnt innledningsvis er Moss lufthavn, Rygge underlagt bestemmelser om maksimal 
åpningstid. Gjeldende åpningstid er kl. 06.30 til 23.30 lokal tid alle dager. 
 
Søker opplyser at de per i dag har funnet en form på trafikken hvor de fastsatte åpningstidene 
er tilfredsstillende. Det er imidlertid ønskelig med en større fleksibilitet mht. forsinkede landinger 
på kveldstid.  
 
Luftfartstilsynet adresserte problemstillingen i høringsbrevet. Uttalelsene fra høringsinstansene 
spriker mellom ingen fastsatt åpningstid til videreføring av dagens regime med statlig fastsatt 
åpningstid.  
 
Høringsinstansene som tilsynelatende er kritiske til fastsatte åpningstider argumenterer ut fra 
konkurransemessige hensyn (konkurransen med Gardermoen og Torp i fritidssegmentet, jf. 
konkurransetilsynets uttalelse), mens de som er for fastsatte åpningstider argumenterer ut fra 
miljøhensyn. 
 
Gjeldene åpningstider er fastsatt ut fra hensynet til støy (miljø), og det er først og fremst dette 
hensynet som tilsier en fortsatt regulering av åpningstiden. I den forbindelse er det interessant å 
se at det er kommunene som ligger nærmest, og som må ta støybelastningen som ønsker en 
videreføring av eksisterende åpningstidsregime. 
 
Luftfartstilsynet er av den oppfatning at man må se hen til den støybelastningen 
lokalbefolkningen opplever ved fastsetting av vilkårene. I denne forbindelse skal det nevnes at 
det ved Moss lufthavn, Rygge er bor 7908 personer innenfor 10-årsprognosen for 
kartleggingsgrensene for utendørs støynivå etter forurensningsforskriften5, mens det samme 
tallet for Sandefjord lufthavn, Torp er 11096. Forskjellen i antall personer som blir utsatt for støy 
fra virksomheten tilsier at det ikke vil være urimelig at de to lufthavnene underlegges ulike vilkår 
mht. åpningstider7.  

                                                      
5
 Kartleggingsgrensene for utendørs støynivå etter forurensningsforskriften begynner på 50 dB, mens gul 

flystøysonen begynner på 52 dB. Det bor således flere personer innenfor kartleggingsgrensen for utendørs støynivå 

enn innenfor gul og rød flystøysone. Det er imidlertid hensiktsmessig å benytte kartleggingsgrensen da det for denne 

er gjort beregninger over antall personer som er omfattet.  
6
 Jf. SINTEFs støyberegning for Torp 2008 og SINTEFs støyberegning for Rygge 2012. 

7
 For oversiktens skyld skal det nevnes at det er flere lufthavner som i medhold av 10-årsprognosene har langt flere 

personer boende innenfor kartleggingsgrensen for utendørs støynivå enn Rygge. Til sammenligning ellers har 

Bergen lufthavn, Flesland 10 313 personer boende innenfor kartleggingsgrensen (ref. Sintefs støyberegning 26. 

oktober 2007), Bodø lufthavn 12 319 (ref. Sintefs støyberegning 7. august 2003 (T-1277)), og Stavanger lufthavn, 

Sola 38 632 (ref. Sintefs støyberegning 18. juni 2012). Det kan således argumenteres med at støyforholdene ved 

Rygge ikke er så ille, og at man derfor kan forsvare at åpningstidsregimet bortfaller. Disse lufthavnene er imidlertid 

ikke i noen konkurransesituasjon med Rygge, og det er således ikke grunn til å dra noen direkte sammenligning. 

Videre er dette lufthavner som må anses for å ha større nasjonal interesse enn Rygge, og det kan således 

argumenteres for at man ikke skal godta like mye støy ved Moss lufthavn, Rygge.     
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At det samtidig skal tilstrebes like konkurranseforhold er også et viktig hensyn. Det er imidlertid 
Luftfartstilsynets vurdering at man må se hen til at man valgte å etablere den sivile 
lufthavnsdriften nært inntil tett befolkede områder. Man kan ikke da under fanen «like 
konkurranseforhold» kreve de vilkår man selv ser seg best tjent med. Det er Luftfartstilsynets 
vurdering at det er legitimt å la miljøhensynet slå gjennom overfor konkurransehensynet. 
 
Luftfartstilsynet vurderer det slik at det kan forsvares at det fastsettes åpningstider i eller i 
medhold av i konsesjonen. 
 
Et annet spørsmål er hvem som skal fastsette eventuelle åpningstider.  
 
Søker har skissert at dette eventuelt kan fastsettes lokalt. Konkurransemyndighetene, samt 
institusjoner/kommuner som kun har fordeler av lufthavnen er positive til en fortsatt drift med 
minst mulig begrensninger. Helse- og miljøfagmyndighetene samt kommunene som må ta den 
støymessige belastningen av driften ønsker derimot statlige fastsatte rammer for åpningstidene.  
 
Fra Luftfartstilsynets ståsted er det uklart med hvilket hjemmelsgrunnlag åpningstidene kan 
fastsettes lokalt da de lokale myndigheter ikke er i en eierposisjon. De lokale myndigheter som 
eventuelt skal fastsette åpningstider har dessuten bedt om at åpningstider fastsettes og at de 
fastsettes av staten i konsesjonen. Dersom Samferdselsdepartementet kommer til at 
åpningstider skal fastsettes er det fra Luftfartstilsynets ståsted naturlig at staten fastsetter disse 
i eller i medhold av konsesjonen.    
 
 
3.1.4 Avgifter for bruk av lufthavnen og dens tjenester 
 
Luftfartstilsynet signaliserte i høringsbrevet at søker ønsker selv å kunne fastsette de avgifter 
som er nødvendige for driften av lufthavnen, jf. søknadens punkt 6. Det ble samtidig opplyst om 
at avgiftsregimet ikke er en del av konsesjonssøknaden, men at dette behandles av 
Samferdselsdepartementet i forskrifts form. 
 
De fleste høringsinstansene har uttalt seg om problemstillingen, og gjennomgangstonen synes 
å være at høringspartene mener at konsesjonshaver selv burde få fastsette sine avgifter ut fra 
konkurransemessige hensyn. 
 
Da temaet som nevnt faller utenfor konsesjonssaken nøyer Luftfartstilsynet seg med å vise til 
de innkomne høringsuttalelsene.   
 
 
3.1.5 Forholdet til GA-trafikken (allmennfly) 
 
Søker ber om at det i konsesjonen legges til grunn at Rygge sivile lufthavn AS vil legge 
forholdene til rette for fortsatt lokalisering av de to flyklubbene som i dag har base der, og med 
en flyaktivitet tilsvarende ca. 25 000 årlige flybevegelser.  
 
Det vises til søknadens punkt 7 (vedlegg 1), samt til punkt 7 i søkers brev av 14. februar 2013 
(vedlegg 4). 
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AOPA og NLF etterlyser begge bedrede forhold for allmennflysegmentet ved MLR. 
NLF antar på sin side at en økning til 25 000 GA-flybevegelser i året kan være akseptabelt, men 
økningen bør tildeles flere fly for fast stasjonering (fly som ikke tilhører de eksisterende 
klubbene ved RSL). Videre etterlyses det dedikerte arealer for allmennflysegmentet, og da helst 
utenfor sikkerhetssonen for enklere adkomst. Til sist anmodes det om at kravet til 
forhåndstillatelse (PPR) for parkering, tanking og treningsaktiviteter i helgene bortfaller. 
 
AOPA anser MLR som en viktig flyplass for allmennflysegmentet. Det etterlyses i denne 
forbindelse dedikerte og tilpassede arealer, samt at det tilrettelegges slik at allmenflyging kan 
foregå uten tvungen handling. AOPA er i mot at det settes et trafikktak for allmennflyging, og 
mener at det må legges til grunn at allmennflysegmentet ikke genererer særlig støy rundt 
lufthavna. Videre er det anført at allmennflygere må ha samme tilgang til lufthavna som den 
kommersielle trafikken, jf. lufthavnens status om lufthavn til offentlig bruk.  
 
Av øvrige høringsinstanser som har uttalt seg om GA-segmentet er samtlige i mot at GA-
trafikken økes. Dette gjelder Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Østfold, kommunenen 
Våler, Rygge og Råde, samt Miljørettet helsevern i Mossedistriktet. Miljørettet helsevern går 
faktisk så langt at de anbefaler GA-trafikken avviklet, og lagt til andre steder innen et år etter at 
eventuelt ny konsesjon trer i kraft. 
 
Fra Luftfartstilsynet er dette et spørsmål om samfunnsulempen støy på den ene siden, og 
særinteresser og samfunnsnytte på den andre siden. 
 
At GA-trafikken genererer støy som de berørte påvirkes av er utvilsomt. Dette selv om GA-
trafikken kun gir marginale bidrag i støyberegningene ved siden av den kommersielle trafikken. 
Støyulempen må imidlertid avveies mot samfunnsnytten tilknyttet GA-aktiviteten. 
 
På bestilling fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Transportøkonomisk institutt (TØI) en 
rapport – «Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte». Rapporten er 
datert desember 2010, med rapportnummer 1111/2010.  
 
I korte trekk konkluderer rapporten med at allmennflysegmentet har samfunnsnytte. Direkte 
nytte i form av sysselsetting er beskjeden. I et bredere perspektiv konkluderes det med at 
aktiviteten har betydning for rekruttering innenfor luftfarten, herunder den kommersielle. 
Aktørene bidrar med samfunnsnyttige tjenester som brannovervåking og deltakelse i søk- og 
redningsoppdrag. Videre anser man aktiviteten i seg selv som samfunnsnyttig på lik linje med 
andre aktiviteter. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet. 
 
Under henvisning til rapporten legger luftfartstilsynet til grunn at luftsport/allmennfly har en 
positiv samfunnsnytte. 
 
Rapporten peker også på at allmennflysegmentet har en del utfordringer. Dette gjelder særlig 
tilgang på infrastruktur (flyplasser), tekniske tjenester, drivstoff og kostnader.  
 
Fra Luftfartstilsynets ståsted er det vanskelig å se fornuften i å legge til grunn at allmennflyging 
må anses samfunnsnyttig, og samtidig gi aktørene større utfordringer ved å ikke tillate 
allmennflyging ved MLR. Luftfartstilsynet anbefaler derfor at det fortsatt bør være tillatt med 
allmennflyging/Luftsport i tilknytning til MLR. Gitt omfanget av støyutsatte boliger anbefales det 
videre at det settes et tak på antall flybevegelser med allmennfly ved lufthavna.  
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Spørsmålet om bedret infrastruktur, herunder lett tilgang på hensiktsmessige arealer, og 
kostnadsnivået har ingen tilhørende negativ side for samfunnet rundt lufthavna. Dette har kun 
betydning for de direkte berørte parter, piloter/klubber og lufthavnsoperatøren. 
 
Luftfartstilsynet er ikke kjent med at tilsynet eller Samferdselsdepartementet tidligere har gitt 
noen form for detaljerte krav eller føringer på arealbruken på flyplassområdet i en konsesjon. 
Utforming og bruk av arealene må først og fremst skje i samsvar med de forskriftstestede krav 
til utforming og security. Her vil både naturgitte forutsetninger, arealenes utforming for øvrig og 
type trafikk ved lufthavna være faktorer som har betydning. Utover nevnte forhold er 
arealbruken et spørsmål om hensiktsmessig bruk og kostnader. 
 
Det er Luftfartstilsynets vurdering at det i medhold av konsesjonsreglene kan fastsettes 
konkrete vilkår knyttet til arealbruken så lenge vilkårene ikke kommer i konflikt med det øvrige 
regelverket. Hvorvidt dette er en adgang staten bør benytte er vi mer usikre på. 
 
Som nevnt legges det til grunn at allmennflysegmentet/luftsport har samfunnsnytte, samt at 
aktiviteten utfordres bl.a. som en konsekvens på dårlig tilgang til infrastruktur. Det er derimot 
mer uklart hvilken betydning MLR som enkeltlufthavn har i det totale bildet. Luftfartstilsynet sitter 
med den forståelse at forholdene ved MLR er akseptable for de klubbene/flyene som er 
stasjonert der, selv om de kunne vært forbedret. Det er først og fremst for piloter som ikke har 
tilknytning til lufthavna at spørsmålet om egne dedikerte tilgjengelige arealer og avgifter har 
betydning.  
 
Forutsatt at det ikke er et politisk ønske om å styrke MLRs betydning for utviklingen av 
allmennflysegmentet, herunder gi rom for økning i trafikken, ser ikke Luftfartstilsynet noen grunn 
til at arealbruken på flyplassområdet skal reguleres særskilt i konsesjonen. På den annen side, 
dersom det er ønskelig å styrke lufthavnens betydning for allmennflysegmentet kan det synes 
hensiktsmessig å sette vilkår i konsesjonen som kan bidra til å nå et slikt politisk ønske.  
 
Luftfartstilsynet finner det hensiktsmessig å la dette spørsmålet stå åpent for departementets 
behandling av saken.      
 
 
3.1.6 Miljøforhold 
 
3.1.6.1 Utslipp fra lufthavna 
 
Utslippene ved lufthavnen er håndtert ved Fylkesmannen i Østfolds utslippstillatelse av 19. 
desember 2007, med senere endringer 17.september 2012. I Forsvarsbyggs notat 12. 
november 2012 er det redegjort for at økning i antall flybevegelser vil få minimal betydning for 
miljøet.  
 
 
3.1.6.2 Klimagassutslipp 
 
Både Fylkesmannen i Østfold og Miljøverndepartementet har kommentert på at økt trafikk ved 
MLR vil bidra til økte klimagassutslipp. Miljøverndepartementet har således pekt på at 
kapasitetsøkningen vil bidra til betydelige miljøbelastninger med økt klimagassutslipp og støy, 
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effekter av økt trafikk til og fra flyplassen, inkludert tilbringertjeneste. Økningen av norske 
klimagassutslipp må vurderes i forhold til de mål Stortinget har vedtatt. I denne forbindelse 
forutsettes det at klimabelastningen ved økt konsesjon utredes av konsesjonsinnehaver innen 
1. august 2014. 
 
Luftfartstilsynet har ikke kompetanse til å vurdere økt klimagassutslipp i tilknytning til økt 
kapasitet ved lufthavna opp mot de mål Stortinget har vedtatt. Luftfartstilsynet nøyer seg derfor 
med å peke på problemstillingen.  
 
 
3.1.6.2 Støy   
 
Mht. støy viser støyberegningen som er utført i medhold av Miljøverndepartementets 
støyretningslinje T-1442 at en utvikling av lufthavnen i samsvar med søknaden vil redusere 
samlet areal og antall boliger innenfor de definerte støysonene (gul og rød) sammenlignet med 
de støyberegningene som lå til grunn for opprinnelig konsesjon og endringen i 2009.  
 
På en tabloid måte kan man si at støybelastningen blir mindre enn det samfunnet tidligere har 
sagt ja til. 
 
Bildet må imidlertid nyanseres noe. Rapporten som er utarbeidet tar utgangspunkt i de reelle 
trafikktallene for 2011 for utarbeiding av prognosen for 2022. I kartfremstillingen er imidlertid 
tidligere prognoser for trafikken i 2014 benyttet for å beskrive dagens støy ved 
sammenligningen med 10-årsprognosen for 2022. Dette betyr at det reelle støybildet i 2012 ikke 
nødvendigvis samsvarer med kartfremstillingen og arealgjengivelsene i støyberegningen.  
 
Konkret vises det til at prognosen for 2014 tar utgangspunkt i 21 000 sivile kommersielle 
bevegelser. Det reelle tallet for 2012 var 16 261 flybevegelser. Den reelle differansen mellom 
trafikken i 2012 og prognosen for 2022 er dermed større enn endringen kartfremstillingen tar 
utgangspunkt i. 
 
Mht. forutsetningene om reduksjon i den militære trafikken bygger kartfremstillingen på en 
nåverdi med ca. 8700 militære flybevegelser, mens reelt tall for 2011 er oppgitt med 3836. 
Hvorvidt den reelle reduksjonen i militær trafikk fra 2011 og prognosen for 2022 er i samsvar 
med det støyberegningen gir uttrykk for kan ikke Luftfartstilsynet gå god for. 
 
Dette innebærer at selv om støyberegningen viser en svak bedring i støybelastningen i 10-
årsprognosen, må det antas at den reelle og opplevde støyen likevel forverres når man 
sammenligner 2011 med 2022. 
 
Av høringsinstansene er det kun Miljøverndepartementet som har kommentert direkte på 
støyberegningene.  Miljøverndepartementet av den oppfatning at fremlagte støyberegninger 
ikke gir et korrekt bilde da dagens situasjon er beskrevet basert på prognosene fra 2006, og 
ikke basert på dagens reelle trafikk. Departementet forutsetter at ny konsesjonshaver innen 1. 
august 2014 utarbeider faktiske nå-støymålinger og nye støysonekart. 
 
Naturvernforbundet Østfold har også kommentert støyen særskilt. Forbundet påpeker at 
redusert militær trafikk burde være en mulighet for redusert støy, og ikke en mulighet for å 
erstatte støyen med annen aktivitet.  
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For øvrig kan ikke Luftfartstilsynet se at noen av høringsinstansene har uttalt seg særskilt om 
støyen. 
 
Luftfartstilsynet vurderer saken slik at støyprognosene tilsier at situasjonen rundt lufthavna ikke 
vil bli verre enn det samfunnet tidligere har akseptert. Samtlige høringsinstanser, også de 
nærmeste kommunene synes å forutsette at lufthavnas positive virkninger for regionen er større 
enn de negative virkningene av støyen. 
 
Luftfartstilsynet kan ikke se at Miljøverndepartementets forutsetning om ny beregning innen 1. 
august 2014 har noe for seg. Det er uansett 10-årsprognosen som vil danne grunnlag for 
arealplanleggingen i området. Per 1. august 2014 er også konsesjonen endelig avgjort, og en 
oppdatert støyberegning vil ikke ha betydning som et bedret beslutningsgrunnlag.  
 
Luftfartstilsynet anbefaler derfor at støyberegningene tas til etterretning, og at det legges til 
grunn at støykonsekvensen lokalt og regionalt er vurdert som akseptabel.  
 
 
3.1.7 Allmenne hensyn og regional utvikling 
 
Søker anfører å være en viktig faktor for vekst i regionen, særlig for Rygge kommune. Det vises 
i denne forbindelse til godkjent fylkesplan for Østfold, hvor lufthavnen er prioritert som en viktig 
faktor for å skape ny vekst i Østfold.   
 
De lokale og regionale høringsinstansene (kommunene og fylkeskommunen) synes alle å legge 
til grunn at MLR har en positiv effekt mht. vekst i regionen. Andre høringsinstanser sår imidlertid 
noe tvil mht. om dette er korrekt, og det etterlyses nærmere utredning av spørsmålet.  
 
For spørsmålet om det skal investeres store beløp i ny infrastruktur (eksempelvis bygging av ny 
flyplass eller større utvidelser) er Luftfartstilsynet enig i at de positive samfunnsmessige 
effektene burde vært utredet. I foreliggende sak er det ikke et spørsmål om å foreta nye 
investeringer av betydning, men spørsmålet om å fortsette samt sikre videre drift av den 
etablerte infrastrukturen. I denne situasjonen er det Luftfartstilsynets vurdering at større 
utredninger knyttet til positive ringvirkninger er av mindre betydning. 
 
Luftfartstilsynet legger til grunn at MLR har positiv effekt for regionen. Alene det forhold at 
lufthavna er i drift og dermed står for en viss sysselsetting i regionen er positivt. Fortsatt vekst 
ved Lufthavna vil sikre og styrke denne direkte effekten. Videre er det utvilsomt at enkel tilgang 
til en flyplass har betydning både for bosetting og næringsutvikling. Å nekte fornyelse, eventuelt 
gi fornyelse av konsesjon på vilkår som står i veien for en levedyktig drift vil således ha negative 
konsekvenser i form av tapte arbeidsplasser. 
 
For Luftfartstilsynet er derfor spørsmålet først og fremst om de positive effektene kan anses for 
å veie opp for de negative.  
 
I denne forbindelse er det mest naturlig å legge avgjørende vekt på de lokale og regionale 
innspillene som har kommet. Lokalt og regionalt er lufthavna vurdert som en viktig vekst- og 
utviklingsfaktor i regionen, og de lokale og regionale utviklingsstrategiene bygger bl.a. på denne 
forutsetningen. Ulempene ved fortsatt drift og utvikling av lufthavna er vurdert som akseptable 
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veid opp mot de positive forventningene. Luftfartstilsynet ser ingen grunn til å vurdere dette 
annerledes, og vi ser heller ingen grunn til å kreve ytterligere utredninger knyttet til 
problemstillingen.   
 
 
3.1.8 Forholdet til arealplaner 
 
Basert på søknaden og innspillene i høringsrunden er søknaden i samsvar med gjeldende 
arealplaner i kommunene Råde og Rygge.   
 
 
3.1.9 Trafikkregulerende bestemmelser 
 
På forespørsel har søker i brev av 14. februar 2013 opplyst at trafikkregulerende bestemmelser 
er noe lufthavnen selv kan utvikle og vedlikeholde på tilfredsstillende måte. Det vises i denne 
forbindelse til at brorparten av de gjeldende bestemmelsene bygger på søkers egne innspill til 
regulering. 
 
Kommunene Råde, Rygge og Våler har alle anmodet om at de trafikkregulerende 
bestemmelsene videreføres, men med endringer mht. GA-trafikk og traséer som påvirker 
støysoner over Karlshus. 
 
Luftfartstilsynet har ikke hatt kapasitet til å evaluere de gjeldende trafikkregulerende 
bestemmelsene. Vi besitter således ikke konkret kunnskap om hvilken effekt bestemmelsene 
eventuelt har hatt. 
 
På Østlandet er det imidlertid slik at man ved fastsetting av flygemønster ikke kan se på 
lufthavnene Gardermoen, Torp og Rygge isolert. Trafikkbildet ved de tre lufthavnene må ses 
under ett ved fastsetting av inn- og utflygingsmønster. Luftfartstilsynet er i den forbindelse 
skeptiske til at det fra statens side skal fastsettes individuelle reguleringer av selve inn- og 
utflygingsprosedyrene for hver av flyplassene. Utarbeiding av prosedyrer som skal ivareta 
sikkerhet, effektivitet og miljø er en tung og omstendelig prosess med store krav til faglige 
kvalifikasjoner. Statlige rammer av særlig betydning vil nesten utelukkende ha en 
flaskehalseffekt med tanke på å utarbeide mest mulig hensiktsmessige prosedyrer. Etter vårt 
syn ivaretas prosedyrefastsettingen best av lufthavnene, lufttrafikktjenesten og flyoperatørene i 
fellesskap. I så måte burde den statlige reguleringen nøye seg med å kreve at miljøhensyn som 
støy er med som en del av vurderingstemaet for valg av traseer og prosedyrer, eventuelt også 
med krav om dokumentasjon på hvordan miljø konkret er vurdert. 
 
Øvrige forhold som er av mer lokal karakter kan imidlertid være hensiktsmessig å gi 
bestemmelser om. Enten i form av et eget vedtak om trafikkregulerende bestemmelser, eller 
direkte som vilkår i selve konsesjonen. 
 
Basert på innspillene i høringen antar Luftfartstilsynet at allmennflygingen fortsatt bør reguleres 
særskilt. Dette gjelder bl.a. tidsbegrensninger, særlige flygebegrensninger og trafikken over 
Karlshus.  
 
Luftfartstilsynet lar det imidlertid stå åpent for departementet å vurdere hvordan dette skal 
gjøres – som en del av vilkårene, videreføring av eksisterende trafikkregulerende 
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bestemmelser, eller vilkår om at nye bestemmelser skal fastsettes. Ved vilkår om fastsetting av 
nye bestemmelser anbefaler Luftfartstilsynet at konsesjonshaver pålegges å utarbeide utkast til 
nye bestemmelser innen ett år fra konsesjon blir gitt, men slik at Luftfartstilsynet fastsetter 
bestemmelsene.  
 
 
3.2 Andre forhold 
 
 
3.2.1 Tilbringertjeneste 
 
Det er fra flere av høringsinstansene påpekt at økt kapasitet vil medføre økt trafikk til/fra 
lufthavnen. I forlengelsen av dette er det pekt på at kollektivtransporttilbudet til flyplassen er blitt 
dårligere, mens parkeringstilbudet utvides. Både fylkesmannen, Avinor og 
Miljøverndepartementet anfører at en vesentlig del av tilbringervirksomheten må skje ved bruk 
av kollektivtrafikk, og Miljøverndepartementet krever således at det må vurderes konsept som 
gir betydelig økning i kollektivandelen til flyplassen, inkludert vurdere begrensning på 
parkeringsarealer. 
  
Luftfartstilsynet lar det imidlertid stå åpent for Samferdselsdepartementet å vurdere i hvilken 
grad tilbringervirksomheten skal reguleres i konsesjonen.  
 
 
3.2.2 Særlig støyutsatte boliger 
 
Det er fra Våler kommune, samt indirekte fra Rygge og Råde kommune via uttalelsen fra 
Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, vist til at støysituasjonen for tre eneboliger beliggende i 
rød støysone er uholdbar. Forsvaret ved GIL som konsesjonshaver har ikke løst situasjonen til 
nå, og det er opprettet egen sak i medhold av folkehelseloven. Det er i denne forbindelse anført 
at situasjonen for disse tre eneboligene burde løses før eller i forbindelse med forlengelse og 
endring av konsesjon.  
 
Luftfartstilsynet er i tvil om det påpekte forhold kan løses direkte i medhold av 
konsesjonsregelverket. Videre er det Luftfartstilsynets vurdering at situasjonen for de tre 
boligene best løses i samsvar med eksisterende regelverk, som i denne forbindelse først og 
fremst vil være naboloven, forurensingsforskriften kap. 5 eller folkehelseloven8. I denne 
forbindelse kan nevnes at konsesjonsprosessene i fremtiden vil bli svært komplekse og 
tidkrevende dersom luftfartsmyndigheten skal ta stilling til støysituasjonen for enkelthusstander 
og følge opp med konkrete pålegg/vilkår knyttet til disse i konsesjonen. Dersom dette er en 
ønskelig vei å gå antar vi at det forutsetter en lov og/eller forskriftsendring. Luftfartstilsynet 
anbefaler således at situasjonen for de tre spesifikke boligene ikke avgjøres i eller i medhold av 
konsesjonen. 
 
 
3.2.3 Ombordstigningsløsninger 
 

                                                      
8
 Det vises i denne forbindelse til Samferdselsdepartementets brev til Luftfartstilsynet av 29. oktober 2012, med SDs 

referanse 12/401. 
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Etter at høringen av søknaden var over vedtok Samferdselsdepartementet forskrift 16. juli 2013 
nr. 919 om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og 
bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport. Da konsesjonssøknaden ikke gjelder 
nybygging eller fysisk endring av lufthavnen er det luftfartstilsynets vurdering at det ikke kan gis 
pålegg om bygging av passasjerbroer i medhold av forskriftens § 8. Luftfartstilsynet har derfor 
ikke foretatt noen nærmere vurdering av problemstillingen.  
 
 
3.3 Konsesjonens varighet 
 
I samsvar med hovedregelen i konsesjonsforskriften § 15 søkes det om at fornyet konsesjon gis 
med 20 års varighet. 
 
Ingen av høringsinstansene har hatt særlige uttalelser knyttet til dette punkt, og Luftfartstilsynet 
ser ingen grunn til å fravike hovedregelen ved en eventuell fornyelse av konsesjonen.  
 
 
3.4 Oppsummering og anbefalinger 
 
Moss lufthavn, Rygge er en eksisterende landingsplass. Utover spørsmålet om konsesjonen 
skal fornyes gjelder søknaden i realiteten kun de driftsmessige rammebetingelsene 
 
Det er Luftfartstilsynets vurdering at lufthavna i dag kun har lokal og regional betydning. Det er 
da nærliggende først og fremst å legge vekt på de lokale og regionale vurderingene som er 
gjort. Gjennomgående er at ingen av høringsinstansene er i mot fornyelse av konsesjon. 
Samtlige av de lokale og regionale høringsinstansene er dessuten positive til at trafikken skal 
kunne økes til 30 000 kommersielle flybevegelser i året, jf. søknaden og støyberegningen.  
 
De springende punktene gjelder således først og fremst hensynet til like konkurransevilkår veid 
opp mot hensynet til miljø, særlig støy. Det er således betegnende at 
konkurransemyndighetene, samt institusjoner/kommuner som kun har fordeler av lufthavnen er 
positive til en fortsatt drift med minst mulig begrensninger. Helse- og miljøfagmyndighetene 
samt kommunene som må ta den støymessige belastningen av driften ønsker derimot rammer 
som håndterer støyproblematikken.  
 
Luftfartstilsynet anbefaler at Rygge sivile lufthavn AS tildeles fornyet konsesjon for 20 år, og 
med inntil 30 000 kommersielle flybevegelser per år. Videre anbefales det at det fra statens side 
fastsettes konkrete åpningstidsbestemmelser i eller i medhold av konsesjonen. Til sist 
anbefales det at de trafikkregulerende bestemmelsene ikke videreføres i gjeldende form og 
omfang, men at disse eventuelt erstattes av mindre omfattende bestemmelser, først og fremst 
knyttet til allmenflyging og forhold på bakken.  
 
Luftfartstilsynet har ikke funnet grunnlag for å gi konkrete anbefalinger vedrørende 
tilrettelegging for og omfang av allmennflyging, krav til tilbringertjeneste og håndtering av 
klimagassutslipp.  
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4. Konsesjonsvilkår 
 
Da konsesjon for Moss lufthavn, Rygge er av så vidt politisk karakter har Luftfartstilsynet ikke 
utarbeidet et eget utkast til konsesjonsvilkår, men har tatt utgangspunkt i at hovedlinjene i 
eksisterende vilkår sannsynligvis videreføres.  
 
 
5. Konklusjon 
 
Innenfor rammen av vårt ansvars- og myndighetsområde anser Luftfartstilsynet søknaden om 
fornyelse og endring av konsesjon for å være i samsvar med allmenne hensyn. Saken, med alle 
tilhørende dokumenter, oversendes med dette til Samferdselsdepartementet for endelig 
avgjørelse, og ev. fastsetting av tilhørende vilkår. 
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