
Forskrift om Forsvarets plikt til å betale avgift for bruk av lufthavner drevet av Avinor 
AS 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet ……….. 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 
(luftfartsloven) §§ 7-26, 15-3 og 15-4. 

 

§ 1 Forskriftens formål 
Forskriften skal sikre at Forsvaret dekker kostnader Avinor AS har som følge av 

Forsvarets bruk av de lufthavnene selskapet driver. 
 

§ 2 Forskriftens virkeområde 
Forskriften gjelder Forsvarets betaling av avgift for bruk av alle lufthavner drevet av 

Avinor AS. Forskriften gjelder likevel ikke for Svalbard lufthavn, Longyear. 
Bruk som nevnt i første ledd omfatter kun kostnader knyttet til bruk av luftfartøy med 

militært registreringsmerke. Forskriften omfatter likevel kostnader knyttet til bruk av sivile 
luftfartøyer dersom det er bestemt i Samarbeidsavtalen mellom Avinor AS og Forsvaret at 
denne forskriften kommer til anvendelse. 

Forskriften gjelder også for bruk som nevnt i annet ledd når slike fartøy benyttes av 
fremmed stat. Plikt til å betale avgift etter første punktum påligger det norske forsvaret. 

Forskriften gjelder ikke for dekning av kostnader Avinor AS og Forsvaret har inngått 
særlig avtale om, og som derfor faller utenfor den kostnadsbasen som er definert i § 7 nr.1. 

Forskriften gjelder dekning av kostnader forbundet med både lufthavntjenester og lokale 
flysikringstjenester. 
 

§ 3 Plikt til å betale avgift 
 Forsvaret plikter å betale avgift til Avinor AS utmålt og fastsatt etter reglene i §§ 6 og 7. 
 

§ 4 Tilsynsmyndighet 
Luftfartstilsynet er ansvarlig for å påse at forskriften etterleves. Tilsynet plikter å utføre 

oppgavene sine på en upartisk og oversiktlig måte. 
[En egen bestemmelse om fordelingsnøkkelen for sivile og militære kostnader? Se 

høringsnotat pkt. 4.7 og § 7 nr. 2] 
 

§ 5 Dokumentasjon for kostnader og beregningsmåte 
Avinor AS skal dokumentere at avgiftsberegningen er foretatt i overensstemmelse med 

§§ 6 til 8. Dokumentasjonen skal omfatte både kostnadstallene og måten beregningen er 
foretatt på. 

Som et minstekrav skal dokumentasjonen redegjøre for skillet mellom personalkostnader, 
kostnader til utstyr og anlegg, andre systemkostnader, finanskostnader og avkastningskrav. 

 
§ 6 Prosess for avgiftsfastsetting 

Avinor AS og Forsvaret avtaler seg imellom hvordan de vil gjennomføre konsultasjoner 
basert på kravene i §§ 5 og 7. 

Når konsultasjonen er sluttført sendes forslag til avgift til Luftfartstilsynet sammen med 
dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i § 5. Oversendelsen må skje senest 1. oktober i 



året før det kalenderåret avgiften skal gjelde for. Tilsynet fastsetter avgiften innen 1. 
november. 
 

§ 7 Beregning av startavgiften 
Inntektene fra avgiften skal dekke kostnader beregnet på følgende måte: 
1. Det fastsettes en kostnadsbase som omfatter samtlige kostnader knyttet til anlegg og 

drift som både sivile og militære brukere har nytte av. Kostnadene skal omfatte 
samtlige kostnader som medregnes etter alminnelige regnskapsmessige prinsipper. 
Kostnader forbundet med anlegg eller tjenester Avinor AS stiller til disposisjon for, 
eller yter til, Forsvaret i medhold av særskilte lokale eller generelle avtaler, 
medregnes ikke. Ved tvil om hvor grensen går mellom kostnader omfattet av 
kostnadsbasen etter forskriften og kostnader omfattet av slik avtale, skal det legges 
vekt på avtalens innhold. 

2. Kostnadsbasen fastsatt i medhold av nr. 1 deles deretter i en sivil og en militær del. 
Denne delingen skal bygge på en fordelingsnøkkel som kan ta hensyn til både vekten 
av de flyene som benyttes av de to brukergruppene og fordelingen av antall 
flybevegelser på de to brukergruppene. Den relative betydningen av disse to faktorene 
bestemmes ved at [Samferdselsdepartementet/Luftfartstilsynet] med virkning for ett 
eller flere år fastsetter en fordelingsnøkkelen basert på prinsippene her. 

3. Avgiften fastsettes som et totalbeløp for et helt kalenderår av gangen, basert på 
prinsippene i nr. 1 og 2. Avinor skal ikke bruke øvrige inntekter til å subsidiere 
avgiften slik selskapet er pålagt å gjøre ved fastsettelsen av de sivile 
lufthavnavgiftene. 

4. Dersom de kostnads- eller trafikkmessige forutsetningene som ble lagt til grunn ved 
fastsettingen av fordelingsnøkkelen viser seg å være gale når det aktuelle kalenderåret 
er omme, skal det ikke foretas noe etteroppgjør. 

 

§ 8 Krav til kostnadseffektivitet 
Samferdselsdepartementet kan bestemme at avgiften, i stedet for å bli basert på antatte 

faktiske kostnader etter reglene i § 7, skal reduseres. Departementet skal i sin vurdering se 
hen til om det er fastsatt tilsvarende effektiviseringskrav for sivil sektor. En slik beslutning 
skal bygge på kravene i § 5 så langt de passer. 
 

§ 9 Avgiftsinnkreving 
Det avgiftsbeløpet som er beregnet og fastsatt i medhold av reglene i §§ 6 og 7 betales i 

form av fire kvartalsvise terminer: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. Partene 
kan selv avtale at betaling skal skje oftere. 
 

§ 10 Endring av andre forskrifter 
Forskrift 17. desember 2014 nr. 1802 endres slik at § 3 nr. 1 skal lyde: 

1. flygninger utført av luftfartøy med militært registreringsmerke. Avgifter for slike 
flygninger reguleres av forskrift ……. om Forsvarets plikt til å betale avgift for bruk 
av lufthavner drevet av Avinor AS. 



Forskrift 19. desember 2014 nr. 1847 endres slik at § 4 nr. 1 skal lyde: 

2. Flygninger utført av luftfartøy med militært registreringsmerke, jf. 
avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav a. Avgift for terminaltjenester knyttet til 
slike flygninger betales etter reglene i forskrift …… om Forsvarets plikt til å betale 
avgift for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. 
 

§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft [1. januar 2017]. 


