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Høringsuttalelse fra Norges Luftsportforbund —lufthavnavgifter 2014
Norges Luftsportforbund (NLF) ønsker med dette å avgi følgende høringssvar
vedrørende forskrift om avgifter for Avinors lufthavner for 2014.

NLF konstaterer at det foreslås å heve startavgiftene for småfly med 1,4 prosent.
Selv om dette er en moderat økning i takt med konsumprisindeksen, ønsker NLF at
Samferdselsdepartementet og Avinor vurderer avgiftssystemet for dette segmentet
av luftfarten på nytt.

I Sverige er de fleste luftsportsrelaterte luftfartøyene unntatt fra startavgift —dette
gjelder både seilfly, motorseilfly og mikrofly. (Se TSFS 2009:10, 2.4.1.) Unntaket fra
startavgift er innrømmet for å stimulere den frivillige og samfunnsnyttige aktiviteten
som luftsporten innebærer.

Tøl-rapport 1111/2010 "Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og
samfunnsnytte" redegjør for luftsportens samfunnsnytte samtidig som den peker på
en rekke utfordringer, herunder økt kostnadspress og utfordrende adgang til luftrom
og anlegg. Konsekvensen er svikt i rekruttering til luftsporten, noe som i sin tur kan
ramme luftfarten generelt.

NLF anser at det er viktig å hegne om luftsporten som sådan, og med dette som
bakgrunn foreslår vi at forskriften unntar de luftsportsrelaterte fartøyene fra startavgift
på Avinors lufthavner.

Rent konkret foreslår vi at man i tillegg til seilfly unntar fly i klassene mikrofly og
Europea Light Aircraft kategori 1 (ELA1).

Et slikt unntak vil stimulere luftsportsaktiviteten i Norge og være et viktig bidrag til å
holde kostnadene for luftsportsutøvere nede.
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NLF støtter forøvrig forslaget om å tilby ukekort til norskregistrerte småfly for å sørge
for likebehandling med utenlandskregistrerte fartøy. Uavhengig av utfallet av
forslaget ovenfor, vil et slikt ukekort stimulere til trafikk innenfor allmennflysegmentet.

NLF imøteser at disse innspillene blir vurdert i den videre prosessen med fastsettelse
av forskrift om avgifter på Avinors lufthavner for 2014.

Med vennlig hilsen,
Norges Luftsp orbund
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