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Gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 391/2013 
(flysikringsavgifter for underveis- og terminalfasen) - høring 

Viser til brev datert 4. november 2014. 
 
Luftfartstilsynet har følgende kommentarer til forslag til gjennomføringsforskrift: 
 

 § 2 Definisjoner 

Luftfartstilsynet er usikker på om det er hensiktsmessig å ta inn definisjoner i 
gjennomføringsforskriften som samsvarer med definisjonene i den forordningen som 
gjennomføres. 
 

 § 4 Avgiftsfritak 
Luftfartstilsynet kan ikke se at det er god begrunnelse for å unnta rundflyginger fra plikten til 
å betale avgift. Dette er en type flygninger som ofte er av rent kommersiell karakter: f.eks. 
sightseeing. Jf artikkel 10 nr. 2 bokstav d. 
 
Luftfartstilsynet foreslår at man i tillegg til de fritak som er foreslått, også vurderer å unnta 
treningsflyging. Jf artikkel 10 nr. 2 bokstav b. Dette ut fra tanken om at muligheten for økt 
fysisk treningsflyging vil gagne flysikkerheten. 
 
Den foreslåtte tekst i tredje ledd synes noe uklar. Vi foreslår følgende tekst: «Avinor AS skal 
kunne dokumentere at kostnadsdekning etter annet ledd utelukkende er gjort med 
overskudd fra kommersiell aktivitet».  
 

 § 6 Gjennomføring av forordning (EU) nr. 391/2013 

Luftfartstilsynet foreslår at andre ledd utgår, da dette følger av selve forordningen. Vi 
foreslår også at tredje ledd utgår da regelen synes unødvendig å forskriftsfeste. 
 

• §10 Konsultasjon om avgiftspolitikken 

Luftfartstilsynet er usikker på om bruken av begrepet «lufttrafikktjeneste» er valgt bevisst i 
denne sammenheng. Jf. forskjell i begrepene «flysikringstjeneste» og «lufttrafikktjeneste». 
 

• §12 Avinor AS’ betalingsplikt. 
Luftfartstilsynet foreslår at begrepet «godtgjøre» erstattes med «dokumentere» i første ledd. 

 
 

• §14 Ansvar for avgiftsberegning og avgiftsinnkreving mv. 
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Luftfartstilsynet tolker formuleringen i første ledd som et pålegg til Avinor om å benytte 
Eurocontrol.  
 

• § 24 Dispensasjon 
Luftfartstilsynet foreslår at det tas inn klarer kriterier for når det kan være aktuelt å gi 
dispensasjon. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Olsen Astrid Nordahl 
avdelingsdirektør juridisk seniorrådgiver 
Flyplass- og flysikringsavdelingen  
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