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Lufthavnavgiftene for Avinors lufthavner 2014, tilbakemelding fra SAS.

Vivisertil Samferdselsdepartementetsbrevav 12. september2013 medutkasttil
forskrift om avgiftenepå lufthavnenetil AvinorASfor 2014.

Begrunnelse for avgiftsfastsettelsen
Samferdselsdepartementetvurdererat Avinorhar behovfor en inntektsøkningfra
lufthavnsavgiftenepå4,6%. Samtidighar ikkedepartementetnevntnoeom
effektiviseringeravAvinor,eller om de inntektsøkningersomforventespåden
kommersiellesiden(dutyfree,parkering,servering,etc.).TidligereharAvinorselvsagt
at de arbeiderfor at inntektenefra sistnevntevirksomheterskaløkesrelativtmerenn
fra lufthavnsavgiftene.Leggesnevnteambisjonertil grunn, vil følgelig inntektenetil
Avinorøkemed merenn 6 % i 2014. Prisstigningenforventeså liggeunder2 %.

Paralleltmeddette harAvinorvarsleten økning i avgiftenefor inndekningav
lufttrafikktjenesten(enroute-og TNCavgiften)påmellom7 og 8 %. Dettegir et samlet
bildeaven avgiftsøkningi Norgefor nesteår somer dramatiskfor flyselskapene.

SASfinner det megeturovekkendeatAvinorgis anledningtil så mye høyere
avgiftssatserog dermed påførerflyselskapeneøkte kostnader.I foreliggendeforslag
leggessogar i praksisall avgiftsøkningpåde norskeflyselskapene.Dettekommer
somet resultatavat departementetpåegenhåndharendret påAvinorsforslagtil
avgifterfor 2014. SASfinner en slik praksismegetkritikkverdig,davi ikke harfått ta
del i en slik prosess.

SASmeneravdetteat foreliggendeavgiftsforslagikkeer rettferdiggjort med relevant
dokumentasjon.

Om de enkelte avgiftssatsene.

Sikkerhetsavgiften
Kostnadsbasenfor sikkerhetsavgiftengår opp med4,65 % nåren ikke medregner
over-/underdekningfra foregåendeår. SamtidigforventerAvinoren passasjervekstpå
2,34 %. Ensåstor økning i kostnadsbasenstillervi oss undrendetil, all den tid at en så
liten passasjerøkningnormalt ikkevil gi tilsvarendeøkning i kostnadeni
sikkerhetskontrollene.Disseer jo i det alt vesentligedimensjonertfor størretrafikk.
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SASmenerat det gjøresfor lite for å holdedissekostnadenenede.Til sammenligning
ligger nåsikkerhetsavgiftenlangtovertilsvarendeavgift i Sverigeog Danmark.

Startavgiften
Startavgiftenforeslåsholdt uendret.SASer gladfor at avgiftenikkeforeslåsøkt,somvi
bleforespeileti et tidlig møtemedAvinordennevåren.Imidlertid menervi at det er
mulig for Avinorå senkedennesatsen,slik at norskelufthavnerblir mer
konkurransedyktigepåpris i forhold til vårenaboland.Eksempelvisviseren
sammenligningavavgiftenefor en Boeing737-800 at startavgiftenhosAvinorer
henholdsvis31 og 37 prosenthøyereenn påKastrupog Arlanda.

SAShar tidligere støttetat det i 2010 ble innførtet bunnfradragi startavgiftenpå6
tonn. Dettebleendret i fjor til 3 tonn,og SASer glad for at detteopprettholdes.Vi
menerat det ikkeer nødvendigå fjerne dette bunnfradrageti fremtiden heller.

Passasjeravgiftene
Passasjeravgifteninnlandforeslåsøkt med hele8,5 %,og for utlandforeslåsen
reduksjonpå4,9 %. Detteer ikkeet forslagfra Avinor,menen endring som
departementetselvharsendt ut pådenne høringen.Departementetbegrunnerdette i
at man ikkeønskerå opprettholdeen forskjell på innenlands-og utenlandsreiser.

SASer uenig i en lik passasjeravgiftfor innlandog utland.Vi menerdet beviseliger
andre kostnadertilknyttet utenlandspassasjererennfor innlandspassasjerer(større
publikumsarealper passasjer,tollkontrollarealerog for non-Schengen
passkontrollarealer).I tillegg kommerat det er merverdiavgiftfor innenlandsflyreiser,
hvilket ikkeer tilfelle for utland.SASsynesdet er sterkt beklageligat manønskerå
gjennomføredette påbekostningavavgifteneinnenlands,som medførerøkte
kostnaderfor innenlandspassasjererog de flyselskapenesom betjenerdet
innenlandskemarkedet.Vårenaboland(eksempelvisSverige)har ikke planerom en
slik likebehandlingavsatsene.Forslagetfra departementetmedførerat hele
inntektsøkningenfor Avinorpåca90 MNOKfra de ikke-kostnadsbaserteavgiftene
påføresde tre norskeflyselskapenesom øktekostnader.Hvaslagsluftfartspolitikk
signaliseresveddette?

Oppsummering
SASmenerforeliggendeforslagtil lufthavnavgifterfor 2014 måendres,og at det
samledenivåi start- og passasjeravgiftenehelstbør reduseres,og som minimum må
fryses pådagensnivå.SASmenerdet viktigsteer at startavgiftenreduseres.Videre
menervi at passasjeravgiftinnland ikke kanøkessåmyesomforeslått.

Økningen i provenyettil Avinorer etter vår mening ikkegodtgjort og er ubalanserti
forhold til den økonomiskesituasjonflyselskapenebefinnerseg i.

SASstiller segvillig til å diskuterevårekommentarerog forslag meddepartementet
om ønskelig.
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