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Høringsuttalelse – flyseteavgift
AOPA Norway representerer 250 flyeiere og piloter innen almennfly-segmentet - General 
Aviation. Vi er den norske avdelingen av en internasjonal organisasjon med 24 000 
medlemmer i Europa, og 400 000 medlemmer over hele verden.

Avgiften vil ikke påvirke våre medlemmer direkte, da ikke-kommersielle flygninger og 
flyginger med mindre enn 10 pax. er unntatt.  Derimot vil  avgiften kunne påvirke 
flyplassituasjonen i Østlandsområdet indirekte, ved at trafikkgrunnlaget blir svekket, og 
flyplasser nedlagt. Det i en situasjon hvor Geiteryggen nylig er stengt som kommersiell 
flyplass, Rygge er i faresonen, og Kjeller henger i en tynn tråd, med en usikker fremtid. 
Fagernes er vedtatt stengt.

Det er neppe grunnlag for å påstå at dette er en miljøavgift, til det slår den for bredt og 
unyansert. Avgiften vil i hovedsak kunne flytte flytrafikk ut av landet, ikke redusere 
trafikken totalt. En miljøavgift må stimulere til bruk av mer miljøvennlige fly og mer 
effektiv transport. Siden avgiften er lagt på hver passasjer, vil et nesten tom fly ikke 
betale enn helt ubetydelig avgift. 

På mange strekninger er fly den eneste eller mest miljøvennlige reisemåte.  Dette tar 
avgiften ikke hensyn til. Grønn skattekommisjon (GS) uttaler at innføring av en ny 
passasjeravgift på innenlands luftfart ikke har noen effekt på de samlede 
klimagassutslipp i EØS-området. Tvert imot foreslår GS at den innelandske CO2-avgiften 
bør nedskaleres i takt med økende kvotepris.

Vi ser at Staten her er er i et dilemma, nemlig som regulator og som deleier i et 
flyselskap (SAS). En avgift som belaster SAS mer (pga. mer forurensende fly) vil kunne 
stille selskapet dårligere økonomisk, og vanskeliggjøre et salg. Staten er selvsagt 
interessert i å presse verdien av selskapet så  høyt som mulig ved et fremtidig salg. 
Dette viser det klart uheldige ved at Staten bærer flere hatter, både som eier og 
regulator.

Flere har påpekt at avgiften vil kunne føre til mindre konkurranse, ved at  flyselskaper 
dropper de mest konkurranseutsatte strekninger, og flytter flyene  til andres strekninger 
utenlands med mindre konkurranse. Dermed gjenstår kun et selskap på  strekningen, og 
økede priser.  Se på Norwegians satsing Torp/Bergen, og sammenlign med 
Torp/Stavanger (Widerøe). Staten bør stimulere til konkurranse, ikke drepe den.

Avgiften vil også  være konkurransevridende i forhold  til vår naboland, som ikke har en 
slik avgift.
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En «fem-på-tolv-avgift» er ofte dårlig begrunnet, og med svakt fundament. NLF har 
påpekt av avgiften sannsynligvis er i strid med ICAO-avtaler, og NHO Luftfart påstår at 
den er i strid med EØS-avtalen.

Norge står for 0,2% av de samlede CO2-utslipp, og luftfart i Norge  står for vel 2% av 
dette igjen.  Selv om vi kutter all flytrafikk, vel dette ikke være målbart på den globale 
temperaturskala.  Ei heller om Norge kutter alle  CO2-utslipp. Hele Norges utslipp, hvis vi
skulle bestemme oss for å kutte det totalt,  spises opp av 1-2  måneders vekst i utslippet
i China. 

Problemer for den norske stat er ikke at den mangler penger. Det  burde være en enkel 
sak å finne dekning for det beløpet som man antar flyseteavgiften skal innbringe.  Man 
kan be Forsvaret flytte tilbake til sine egne tomme lokaler og spare 400 mill kr i leie pr. 
år.  Det er dog ikke nok, men ved å stoppe de svimlende og tapsbringende overføringer 
til Statkraft, i størrelsesorden 25 milliarder kr de siste fem år (det meste er tapt!), skulle 
man ha god dekning.  (DN 13.2.2016).

Oppsummering

Avgiften er dårlig begrunnet, muligens avtalestridig, vil kunne føre til nedleggelse av 
flyplasser og tap  av arbeidsplasser, den har liten eller ingen miljøeffekt. I sin tur vil 
dette  føre til dårligere konkurranse, og høyere priser.

Med hilsen
for AOPA Norway

Torkel Hasle
president
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