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       DOM 

 

Saken gjelder krav fra Avinor Flysikring AS på vederlag for innflygingskontrolltjenester 

ved Sandefjord lufthavn Torp fra og med 1. januar 2012. 

 

Sandefjord Lufthavn AS (heretter SLH) eier og driver Sandefjord lufthavn Torp (heretter 

Sandefjord lufthavn eller Torp). SLH eies av Vestfold fylkeskommune, Sandefjord 

kommune, Stokke kommune og Vestfold Flyplassinvest AS. 

 

Det tidligere Luftfartsverket var en selvfinansierende statlig virksomhet, der flyselskapene 

betalte for tjenester som ble stilt til disposisjon for de statlige lufthavnene. I tillegg 

finansierte Luftfartsverket lufttrafikktjenesten (flygeledertjenesten) ved Sandefjord 

lufthavn. I statsbudsjettet for 2001 foreslo Samferdselsdepartementet at SLH fra 1. januar 

2001 selv skulle betale for lufttrafikktjenesten. Dette ble vedtatt av Stortinget. 

 

Som en følge av denne endring ble det mellom Luftfartsverket og SLH 5. juli 2001 inngått 

"Avtale angående kjøp av flysikringstjeneste på Sandefjord lufthavn – Torp". Kort forklart 

omfattet avtalen virksomhet knyttet til flyplassen på Torp, herunder tårnkontrolltjenesten. 

Denne avgiften vil nedenfor stort sett bli omtalt som "tårnkontrollavgiften".  

 

Pr 1. januar 2003 gikk Luftfartsverket over til å være et statseid aksjeselskap og endret 

navn til Avinor AS (heretter Avinor). Avinor gikk derfor inn som avtalepart med SLH i 

avtalen om flysikringstjenesten på Torp. 

 

I mars 2004 vedtok EU fire forordninger som til sammen la grunnlaget for en omfattende 

omlegging av måten det europeiske luftrommet blir organisert og brukt på. I juni 2006 ble 

de fire forordningene tatt inn i EØS-avtalen, og den norske forskriften om etablering av 

felles europeisk luftrom ble vedtatt 26. januar 2007. 

 

I forskrift om etablering av felles europeisk luftrom § 6 første ledd fremgår at 

Samferdselsdepartementet skal kunne utpeke en leverandør (yter) av lufttrafikktjenester, 

med enerett til å yte slike tjenester i det norske luftrom. I september 2007 ble Avinor i 

medhold av forskriften pekt ut til å ha enerett og plikt til å yte lufttrafikktjenester i Norge i 

fem år. Det tillegges her at forskriften § 6 annet ledd gir den som driver lufthavn anledning 

til å søke Samferdselsdepartementet om å få benytte andre leverandører av 

lufttrafikktjenester eller levere slike tjenester selv. 

  

Få år etter inngåelsen av avtalen av 2001 oppstod uenighet mellom Avinor og SLH om 

omfanget og størrelsen av betalingskravene fra Avinor for tårnkontrollavgiften. SLH 

motsatte seg å gjøre opp de fremsatte krav, som det hevdet var altfor høye. 
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Etter varsel fra Avinors daværende advokat 23. februar 2009 om rettslige skritt, ble det i 

juni 2009 inngått forlik mellom partene, hvoretter SLH ikke skulle dekke omstridte krav 

for årene 2006 og 2007, men i sin helhet dekke omstridt beløp for 2008. Videre aksepterte 

SLH Avinors fremlagte budsjett for 2009, og at Avinor skulle ha full kostnadsdekning 

frem til annet ble avtalt eller igangværende avtale var utløpt. Det understrekes at denne 

tvisten og forliket gjaldt tårnkontrollavgiften ved Sandefjord lufthavn, og er ikke omfattet 

av ankesaken her. 

 

Den 1. november 2009 sa Avinor opp avtalen av 2001 om flysikringstjenestene ved 

Sandefjord lufthavn. Samtidig ble det signalisert igangsettelse av reforhandlingsprosess 

med SLH om ny avtale. På tidspunktet for ankeforhandlingen var ny avtale om dette ennå 

ikke inngått. Partene har etter oppsigelsen vært enige om inntil videre å fortsette 

flysikringstjenesten etter avtalen fra 2001.  

 

I løpet av 2010 la Samferdselsdepartementet frem forslag til regulering av Avinors 

"lufthavn- og flysikringsavgifter" for 2011. Det ble her foreslått å innføre en egen 

"Terminal Navigation Charge", også betegnet terminalavgift, (heretter TNC), fra 1. januar 

2011 for Avinors egne flyplasser og direkte gjeldende kun de fire største flyplassene (Oslo, 

Stavanger, Bergen og Trondheim). Bakgrunnen for forslaget var, som nevnt over, at EU i 

årene fra 2004 hadde vedtatt flere forordninger som til sammen la grunnlaget for en 

omfattende omlegging og effektivisering av måten det europeiske luftrommet ble 

organisert og brukt på, blant annet EU-kommisjonens forordning nr 1794/2006 om 

fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester. I følge forordningens 

artikkel 7 nr 2 skal kostnader for terminaltjenester i hovedsak omfatte tårnkontroll og 

innflygingskontroll. 

 

Avinor varslet slik innflygingskontrollavgift innført også overfor lufthavnene innenfor det 

såkalte Farris terminalområde (Farris TMA (terminal control area)), som omfatter 

Sandefjord, Rygge og Skien (Geitryggen) lufthavner.  Innflygingskontrollen blir her 

operert fra hovedkontrollenheten i Røyken.  

 

I brev 27. oktober 2010 fastslo Avinor overfor SLH at 50 prosent av 

innflygingskontrollavgiften skulle inngå i tårnkontrollavgiften til den enkelte lufthavn og 

50 prosent skulle inngå i underveisavgiften. SLH protesterte mot en slik fordeling. 

 

Etter dette tidspunkt opererte man derfor med tre forskjellige avgiftstyper:  

 

"Underveisavgiften" gjelder for distansen mellom start- og landingssted, bortsett fra 20 km 

rundt de to aktuelle lufthavnene (ofte betegnet terminalområdet). Dersom et luftfartøy for 

eksempel flyr fra Istanbul til Gardermoen, pålegges underveisavgift for samtlige land flyet 

går over, selv om flyet ikke lander i vedkommende land. Eurocontrol er ansvarlig for 
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innkrevingen av underveisavgiften fra flyselskapene. Eurocontrol er den europeiske 

samarbeidsorganisasjonen (i og utenfor EU) for luftfartsikkerhet, med hovedsete i Brüssel. 

 

"Innflygingskontrollavgiften" utøves innenfor terminalområdene og ivaretar blant annet 

ankommende og avgående flygninger til underliggende flyhavn.  

 

"Tårnkontrollavgiften" gjelder for aktiviteten på og i tilknytning til rullebanen på 

lufthavnen i forbindelse med landinger og avganger mv. 

 

I Norge har luftfartsmyndigheten (Samferdselsdepartementet etter innspill fra 

Luftfartstilsynet og Avinor) bestemt at innflygningskostnadene skal fordeles med 50 % til 

underveisavgiften, som betales av flyselskapene, og 50 % til tårnkontrollavgiften, som 

betales av lufthavnene. 

 

SLH aksepterer ikke at innflygingskontrollavgiften skal kunne belastes SLH, idet SLH 

anfører at det ikke er rettsgrunnlag for et slikt krav. 

 

Avinor Flysikring AS er av motsatt oppfatning, og reiste sak for Sandefjord tingrett med 

krav om fastsettelsesdom for krav om betaling av innflygningskontrollavgiften. Det 

bemerkes at flysikringsdivisjonen i Avinor i 2014 ble skilt ut i eget datterselskap, under 

firma Avinor Flysikring AS (heretter AFAS). Der hvor begge selskaper er involvert 

spesifiseres ikke nærmere tidspunktet for overgangen fra Avinor AS til Avinor Flysikring 

AS, men det skrives kun Avinor/AFAS. 

 

Sandefjord tingrett avsa 21. mai 2015 dom med slik domsslutning: 

 

1.  Sandefjord Lufthavn AS frifinnes.  

2. Avinor Flysikring AS betaler kr 585 153 i sakskostnader til Sandefjord 

Lufthavn AS innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.  

 

AFAS har anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken retter seg mot tingrettens 

bevisbedømmelse og rettsanvendelse. 

 

SLH har inngitt anketilsvar og har imøtegått anken. 

 

Ankeforhandling ble holdt i Tønsberg tinghus fra 30. mai til 3. juni 2016. Partene møtte 

med sine prosessfullmektiger og partsrepresentanter (daglige ledere). Partsrepresentantene 

ga forklaringer. Det ble videre hørt forklaring fra ti vitner og foretatt slik dokumentasjon 

som fremgår av rettsboken. 

 

Avinor Flysikring AS har sammenfatningsvis anført: 

AFAS krever fastsettelsesdom for rett til vederlag fra SLH for levering av  
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innflygingskontrolltjenester. Størrelsen på vederlaget er ikke tema i ankesaken. 

 

Retten til vederlag krever ikke hjemmel i lov eller forskrift. Tingrettens dom er feil på dette 

punkt. Tjenesten som utøves av AFAS er ikke offentlig myndighetsutøvelse, selv om det 

offentlige utpeker tjenesteleverandøren. Man må skille mellom hvem som utpeker og hvem 

som blir utpekt. 

 

Stortinget vedtok i 2000 avvikling av statlig subsidiering av lufttrafikktjenesten til SLH, og 

forutsatte samtidig at vederlaget for tjenestene kunne og skulle avtalefestes. Stortinget var 

av den oppfatning at det ikke var behov for lov eller forskrift. 

 

Tårnkontrollavgiften baseres på avtale. Det er ingen grunn til at 

innflygingskontrollavgiften skal behandles annerledes. 

 

Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at vederlaget kunne og skulle avtales, og at det 

ikke var krav om lovhjemmel. 

 

Staten avgjør fordelingen av kostnadene til innflygingskontrolltjenesten på terminal- og 

underveisavgift. 

 

I 2010 justerte staten innholdet i underveiskostbasen. Det ble foreslått innføring av egen 

terminalavgift (TNC) på Avinors egne flyplasser over en viss størrelse (de fire største 

flyplassene). Denne avgiften fastsettes av Samferdselsdepartementet. Tidligere hadde en 

større del av innflygingskontrolltjenester blitt dekket av underveisavgiften. AFAS kan ikke 

endre denne fordelingen. 

 

Før 2012 var det prinsipp om full kostnadsdekning. Etter 2012 er det prinsipp om 

ytelsesbasert kostnad. 

 

Det er altså ikke krav om lovhjemmel eller forskriftshjemmel. 

 

AFAS anfører å ha rett til vederlag for innflygingstjenester fra SLH basert på 

avtalerettslige slutningsprinsipper. Etter Høyesteretts praksis er det tilstrekkelig med en 

underforstått avtale. Muntlige avtaler er tilstrekkelige og bindene mellom partene. Til 

illustrasjon vises til Rt-2006-1585 Van Severen/Folla Bruk. Dommen er omtalt av 

Woxholth i Nytt i privatretten nr 1/2007. Avgjørelsen går langt i å godta at det foreligger 

en avtaleforpliktelse i et saksforhold der det ikke er oppnådd enighet om flere og vesentlige 

forhold, og som partene bevisst har holdt utenom sine forhandlinger. 

 

Det vises videre til Rt-1978-1214 om en kommunes adgang til å pålegge vannverkets 

abonnenter, foruten årlig avgift og tilknytningsavgift, også en såkalt utbyggingsavgift til 
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bruk for nært forestående kapitalbehov. Videre vises til Rt-2015-795 Hurtigruten, hvor det 

i avsnitt 33 uttales at en underforstått avtale vil være tilstrekkelig. 

 

Det er SLH's virksomhet som etablerer behovet for innflygingskontroll. Det er dette 

selskapets virksomhet som innmelder og dimensjonerer tjenestebehovet. Dagens gjeldende 

avtale mellom partene bestemmer full kostnadsdekning, jf. forliket fra 2009 og senere 

bekreftelse.  

 

SLH har fortsatt å motta innflygingskontrolltjenester og må betale vederlag for dette. 

 

AFAS og SLH har gjennom forhandlinger forsøkt å komme til enighet om ny skriftlig 

avtale til avløsning av forliksavtalen av 2009. SLH synes i realiteten å bestride vederlagets 

størrelse. Dette kan ikke medføre at AFAS mister rett til vederlag slik tingretten har 

bestemt. 

 

Avinor Flysikring AS har lagt ned slik påstand: 

 

1. Sandefjord Lufthavn AS er forpliktet til å betale vederlag for 

innflygingskontrolltjenester fra og med 1. januar 2012 beregnet med 

utgangspunkt i Avinor Flysikring AS' kostnader forbundet med å levere tjenesten. 

2. Avinor Flysikring AS tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 

 

Sandefjord Lufthavn AS har sammenfatningsvis anført: 

 

Det gjøres gjeldende at det ikke foreligger faktisk eller rettslig grunnlag for en 

betalingsforpliktelse ut fra avtalerettslige slutningsprinsipper.  

 

Som for tingretten er partene enige om at vederlagskravet ikke har hjemmel i lov, forskrift 

eller den avtalen som er inngått mellom partene om tårnkontrollavgift. 

 

Når det gjelder spørsmålet om det foreligger avtalerettslig grunnlag, anføres først at det 

påligger staten å sørge for at lufttrafikken avvikles sikkert og effektivt. Avinor er utpekt til 

å yte en tjeneste med sterkt offentlig preg. Det vises til Luftfartsloven § 7-4. Av dette 

følger at forvaltningsrettslige regler får stor anvendelse. Det vises til Rt-2015-795 

Hurtigruten. 

 

Samferdselsdepartementet har ved flere anledninger vært inne på at en betalingsforpliktelse 

må fastsettes i forskrift. Departementet har også utarbeidet et utkast til 

forskriftsbestemmelser, som i 2014 ble sendt til høring. Arbeidet med forskriften har ikke 

kommet videre. 

 

Det anføres at SLH under ingen omstendighet er rett adressat for innflygingskontrollavgift. 

SLH mottar ikke slik tjeneste. Det er flyselskapene som er mottaker av denne tjenesten. 
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Det er inngått avtale i 2001 om tårnkontrollavgift. Her er SLH rett adressat. Denne avtale 

praktiseres ennå mellom partene, selv om den i 2009 ble sagt opp av Avinor med 

oppsigelsestid to år. Det er uomstridt at denne avtalen ikke hjemler krav om 

innflygingskontrollavgift. 

 

Det er videre ikke inngått noen særskilt avtale om innflygingskontrollavgift mellom AFAS 

og SLH. 

 

Tingretten har korrekt lagt til grunn at AFAS ikke har noen rimelig grunn til å tro at SLH 

har bundet seg til å betale vederlag for innflygingskontroll. 

 

SLH har konsekvent uttalt at betalingskravet ikke har rettslig grunnlag, verken i 

lov/forskrift eller i avtale. 

 

Når partene ikke kommer til enighet om kommersielle betingelser, kan det ikke fastslås 

betalingsforpliktelse for SLH ut fra rimelighetsbetraktninger. 

 

Sandefjord Lufthavn AS har lagt ned slik påstand: 

 

1. Anken forkastes. 

2. Sandefjord Lufthavn AS tilkjennes erstatning for sakskostnader for 

lagmannsretten. 

 

Lagmannsrettens vurdering: 

 

Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten. 

 

Det fastslås innledningsvis at partene er enige om at den foreliggende avtale fra 2001 

angående flysikringstjeneste på Sandefjord lufthavn ikke hjemler krav om avgift for 

innflygingskontroll levert av AFAS til SLH. Videre er partene enige om at det ikke 

foreligger lov eller forskrift som hjemler avgift for innflygingskontroll. 

 

AFAS har for lagmannsretten anført at det foreligger grunnlag for rett til vederlag for 

leverte innflygingskontrolltjenester basert på avtalerettslige slutningsprinsipper.  

 

Spørsmålet er derfor om det ut fra partenes disposisjoner og opptreden kan sluttes at det er 

inngått avtale om at SLH skal betale vederlag til AFAS for innflygingskontroll ved 

Sandefjord lufthavn. 

 

Innledningsvis vil lagmannsretten bemerke at luftfartsvirksomhet i Norge i moderne tid har 

vært underlagt omfattende offentlig regulering. Det vises til gjeldende lov om luftfart 

(luftfartsloven) 11. juni 1993 nr 101. Videre vises til forskrift om etablering og 

gjennomføring av Det felles europeiske luftrom 19. desember 2014 nr 1846 (forskrift om 
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Det felles europeiske luftrom) og forskrift om avgift på flysikringstjenester 19. desember 

2014 nr 1847 (avgiftsforskriften), som begge avløste tidligere tilsvarende forskrifter. Det er 

også på sin plass her å vise til EU-kommisjonens forordning nr 391/2013 om felles 

avgiftsordning for luftfartstjenester, som erstattet kommisjonsforordning nr 1794/2006 om 

samme tema. 

 

Det er i luftfartsloven § 7-1 gitt regler om landingsplasser for luftfartøyer. 

Landingsplassene skal tilfredsstille de sikkerhetskrav og andre krav departementet 

fastsetter. Luftfartsloven § 7-4 gir regler om opprettelse av flysikringstjeneste for å trygge 

og effektivisere luftfarten. Det gis hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter 

om flysikringstjenesten. 

 

Forskrift om Det felles europeiske luftrom § 6 gir regler om utpeking av leverandører 

(ytere) av flysikringstjenester. I annet ledd gis rett for den som driver landingsplass til å 

søke om å få benytte seg av andre ytere enn den som er pekt ut eller selv å forestå slike 

tjenester. Avinor/AFAS er utpekt til leverandør med enerett i Norge. 

 

I avgiftsforskriften § 1 er virkeområdet angitt til underveistjenester som ytes av AFAS og 

for terminaltjenester som ytes av Avinor eller AFAS til flygninger til/fra Avinors 

lufthavner. 

 

I samme forskrifts § 2 er gitt definisjoner av underveistjenester og terminaltjenester, idet 

det vises til definisjonene i EU-kommisjonens forordning nr 391/2013 om felles 

avgiftsordning for luftfartstjenester artikkel 8 nr 2 for terminaltjenester og artikkel 8 nr 3 

for underveistjenester.  

 

Til slutt her vises til at sistnevnte forordning artikkel 4 bestemmer at de fastlagte 

omkostninger for tårn- og innflygingstjenester samt underveistjenester finansieres ved 

avgifter, som pålegges brukerne av tjenesten.  

 

Lagmannsretten er dernest enig med tingretten i at flysikringstjenestene først og fremst har 

offentligrettslig karakter. Alle sider ved flytrafikk er omfattende regulert. Det er krav om 

offentlig autorisasjon og tillatelse for nær sagt alle sider ved slik virksomhet og for 

personalet som utfører arbeid eller oppdrag i tilknytning til slik virksomhet. 

 

Høyesterett la i Rt-2015-795 til grunn at en kommune drev kommersiell virksomhet i 

tilknytning til havneanlegget, og fant at det ikke var etablert noen avtale mellom 

kommunen og Hurtigruten om betaling for Hurtigrutens passasjerers bruk av 

havneanlegget. Det fremgår i avsnitt 30 mer generelt at "desto mer forretningsdriften i 

realiteten innebærer forvaltning, jo større grunn vil det være til å la forvaltningsrettslige 

regler få anvendelse."  Hvor det, som her, legges til grunn at virksomheten først og fremst 
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har offentligrettslig karakter, er det grunn til å la forvaltningsrettslige regler få stort 

gjennomslag. 

 

Som en følge av offentlig regulering av luftfart og lufthavnvirksomhet, påtok det offentlige 

seg oppgaven med organisering av flysikringstjenesten og dekket utgiftene til dette. Som 

nevnt over skjedde det en endring på dette i 2001, da SLH deretter selv måtte bekoste 

tårnkontrollen ved Sandefjord lufthavn. Underveisavgiften var ikke omfattet av avtalen 

mellom Luftfartsverket og SLH. Den ble (og blir) innkrevd gjennom Eurocontrol og 

belastet flyselskapene. Den gang var det ikke definert noen særskilt innflygingskontroll 

med tilknyttet innflygingskontrollavgift, idet denne kostnaden var lagt inn i 

underveisavgiften. 

 

Partene er, som nevnt over, enige om at lovgiver (lov) eller departement (forskrift) ikke har 

pålagt SLH betalingsforpliktelse for innflygingskontrollavgift.  

 

Departementet har pålagt AFAS å yte flysikringstjenester, uten at SLH er pålagt en 

korresponderende betalingsplikt. AFAS har således ingen handlefrihet. SLH har anledning, 

etter forskrift om Det felles europeiske luftrom § 6 annet ledd, til å søke om å få benytte 

seg av andre ytere enn AFAS til tårnkontrollen. Samferdselsdepartementet har i brev 8. 

august 2008 til SLH omtalt denne regelen. Det fremgår at departementets behandling av en 

slik søknad ikke vil være å anse som "sandpåstrøing" av eventuell godkjenning fra 

Luftfartstilsynet for den sikkerhetsmessige side. Videre heter det blant annet: 

 

"Departementet (har) både rett og plikt til å påse at en eventuell godkjenning tar 

"tilbørlig hensyn til offentlige interesser". 

 

Denne "offentlige interesse" har så sentral betydning at det i brevet gis uttrykk for at de 

alminnelige konkurranseregler ikke gjelder på området. Det er her vist til EU-forordringer 

som er grunnlaget for de norske reglene. 

 

Når den offentlige interesse tillegges så stor vekt ved vurdering av 

tårnkontrollvirksomheten, er det grunn til å anta at den vil tillegges enda større vekt ved 

vurdering av innflygingskontrollvirksomheten, som foregår i det sentrale kontrolltårnet i 

Røyken. Også politiske hensyn vil ha betydelig vekt ved vurderinger av hvem som skal 

pålegges kostnaden for slik kontrollvirksomhet og hvorledes samlede kostnader skal 

fordeles.  

 

Departementet har en rekke ganger vært inne på at betalingsforpliktelse for SLH for 

innflygingskontrollen må fastsettes i forskrift. I 2014 sendte departementet ut et 

høringsnotat om endring av forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av AFAS 

for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA. Innledningsvis heter det i høringsnotatet: 

 

"Samferdselsdepartementet forslår å endre forskrift om avgift på flysikringstjenester  
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som ytes av Avinor (Flysikring) AS. Formålet er å klargjøre plikten lufthavnene på 

Torp, Rygge og Geitryggen har til å dekke kostnadene for 

innflygingskontrolltjenester Avinor Flysikring AS yter i luftrommet Farris TMA." 

 

SLH har i sitt høringssvar 27. januar 2015 gått sterkt i rette med forslaget, idet det blant 

annet pekes på at forslaget forverrer konkurransevridningen i markedet ytterligere. På 

tidspunktet for ankeforhandlingen har forskriftsarbeidet, etter det opplyste, ikke kommet 

videre. 

 

Lagmannsretten kan derfor slutte seg til tingrettens vurdering i dommen på side 10, hvor 

det heter at den sterke tilknytning til offentlig myndighetsutøvelse får konsekvenser for 

vurderingen av om det er inngått avtale mellom partene om innflygingskontrollavgiften. 

Dette innebærer blant annet at det forhold at AFAS har levert tjenesten, i seg selv ikke kan 

føre til at avtale anses inngått. 

 

Det er på det rene, og ikke omstridt, at SLH og AFAS kunne ha inngått avtale om 

innflygingskontrollavgift. SLH er imidlertid altså av den oppfatning at slik avtale ikke er 

inngått. 

 

Lagmannsretten er enig med SLH i at det ikke er inngått slik avtale. Det er ikke inngått 

avtale etter regler om avtalerettslige slutningsprinsipper, slik som anført av AFAS. 

 

Generelt bemerkes at viktige avtaler mellom profesjonelle aktører i all hovedsak inngås 

skriftlig, ofte etter omfattende forutgående prosess, som danner grunnlaget for og forklarer 

den inngåtte avtale. Det er riktignok så at også muntlige avtaler er bindende, men den som 

hevder at muntlig avtale er inngått, må støtte seg til andre typer bevis enn det skriftlige 

dokument for å sannsynliggjøre sin påstand. Avtale mellom AFAS og SLH om 

innflygingskontrollavgift er en slik avtale hvor man kunne forvente en skriftlig avtale. En 

slik avtale har stor økonomisk betydning for begge selskaper. Videre har en slik avtale stor 

betydning for viktige offentligrettslige interesser, og vil ha omfattende samfunnsmessige 

konsekvenser. 

 

Spørsmålet er om AFAS har oppfylt bevisbyrden for at avtale er inngått, selv om det ikke 

foreligger skriftlig avtale. 

 

SLH har fra første stund overfor Avinor/AFAS avvist ansvar for 

innflygingskontrollavgiften. Det vises til brev 25. mars 2011 fra SLH til Avinor. Brevet er 

en reaksjon på den første henvendelsen fra Avinor om at SLH ville bli pålagt å betale for 

50 prosent av innflygingskontrollavgiften, som da var implementert som særskilt definert 

avgift. Den gang anførte SLH at de varslede krav ikke hadde nødvendig hjemmel i lov. 

Dette standpunkt har SLH holdt fast ved hele tiden deretter.  
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Det fremgår i brev 15. mars 2012 fra Avinor til Samferdselsdepartementet at heller ikke 

Avinor den gang oppfattet at avtale var inngått mellom partene. Avinor viste der til at det 

den gang ikke var inngått avtale, og at departementet ble derfor bedt om å starte en prosess 

for å skaffe tilstrekkelig rettsgrunnlag gjennom utferdigelse av forskrift. 

 

Avinor/AFAS fortsatte å levere sine pålagte tjenester overfor Sandefjord lufthavn, og SLH 

fortsatte å ta i mot tjenestene. Tårnavgiften var hjemlet i avtalen fra 2001, som fortsatt 

gjelder mellom partene. Innflygingskontrollen blir levert av Avinor/AFAS, som følge av 

statens utpekingsvedtak. Avinor/AFAS og SLH har vært i kontakt med hverandre også om 

innflygingsavgiftsbetalingen, men det er aldri oppnådd enighet om betalingsforpliktelse for 

SLH. SLH har hele tiden avvist at det foreligger nødvendig hjemmel for slik forpliktelse. 

 

Det forhold at innflygningskontrolltjenester blir levert fra Avinor/AFAS også for 

flygninger til og fra Sandefjord lufthavn, kan ikke danne grunnlag for betalingsforpliktelse 

for SLH. SLH er ikke først og fremst mottaker (bruker) av denne tjenesten. Det er 

flyselskapene som er brukerne og rett adressat for vederlagskravet, når annet ikke er 

bestemt i lov eller forskrift. Tidligere var innflygingskontrollavgiften implementert i 

underveisavgiften. Det kan ikke utledes noen erkjennelse av betalingsforpliktelse ut fra den 

omstendighet at SLH ikke protesterer mot at Avinor/AFAS leverer sine lovpålagte 

tjenester. 

 

En presis oppsummering av partenes holdninger fremkommer i brev 31. januar 2014 fra 

Samferdselsdepartementet til Avinor AS, SLH og Rygge Sivile Lufthavn AS: 

 

"Det er vår oppfatning at Torp og Rygge i dag faktureres av Avinor for tårntjenesten 

med utgangspunkt i avtale om denne tjenesteyting (det er dog uenighet om kostnaden 

for tjenesten er berettiget etter sterk kostnadsvekst de senere år). For 

innflygningstjenesten som ytes fra Røyken, er det grunnleggende uenighet om 

grunnlaget for fakturering for tjenesteytingen." 

 

Det foreligger ingen grunn for AFAS til å tro at SLH har ment å binde seg til 

betalingsforpliktelse for innflygingskontrollavgiften. SLH har tvert imot hele tiden 

fremholdt at det ikke foreligger noe grunnlag for betalingsforpliktelse.  

 

Anken blir dermed å forkaste. 

 

SLH har vunnet ankesaken, idet SLH har fått medhold fullt ut, og har krav på full 

erstatning for sakskostnadene, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Lagmannsretten 

har vurdert og finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig helt 

eller delvis å frita AFAS for erstatningskravet, jf. § 20-2 tredje ledd.. 

 

Prosessfullmektigene la frem sakskostnadsoppgaver ved ankeforhandlingens slutt. De fikk 

anledning til å kommentere hverandres oppgaver. Det fremkom ingen innsigelser. 
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Lagmannsretten ga partene frist til 8. juni 2016 klokken 1200 med inngivelse av 

supplerende sakskostnadsoppgave for utgifter som ikke var klarlagt og tatt med i 

oppgavene på tidspunktet for ankeforhandlingens slutt. Det har innkommet slik 

supplerende oppgave fra advokat Haaskjold, vedrørende reise- og oppholdsutgifter for 

prosessfullmektigen, partsrepresentanten og vitner med til sammen 56 000 kroner. 

 

SLH har dermed krevd erstattet sakskostnader for lagmannsretten med til sammen kroner 

800 318,44 eks. merverdiavgift, idet SLH har fradrag for merverdiavgift. Av dette utgjør 

salærkravet kroner 727 616,00 eks. merverdiavgift. 

 

Lagmannsretten legger oppgaven til grunn, og fastsetter sakskostnadene for lagmannsretten 

til kroner 800 318,44. 

 

I tillegg også til egne kostnader må ankende part betale rettsgebyret. 

 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

 

 

1. Anken forkastes. 

2. Avinor Flysikring AS betaler kroner 800 318,44 – 

åttehundretusentrehundreogatten 44/100 -  i sakskostnader til Sandefjord 

Lufthavn AS innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bahr Erik Holth Rune Jensen 

 


