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Høring – forslag til ny forskrift om gebyr til Post-og Teletilsynet

Det vises til brev av 25.8 d.å. Vi beklager at det ikke har vært mulig å holde fristen
pga. utenlandsreise.  Her følger AOPA Norways høringssvar.

Høringsbrevet er mangelfullt, idet det ikke fremgår hvor store endringene er i 
forhold til eksisterende. Man må altså sitte med regulativet for 2014 for i det hele 
tatt kunne si noe om størrelsen på endringene.  Forslaget burde vært satt opp 
tabellarisk, slik at en sammenligning lett kunne gjøres.

Til forskriftens §7 Gebyr for aeromobilt utstyr:

• Det fremgår ikke klart om gebyret gjelder samlet for utstyret, eller for hvert
punkt for seg.  Ved  sjekke faktura for inneværende år viser det seg at 
gebyret gjelder for hver av punktene, og at de fleste fly vil få gebyret 
ganget med 4. For inneværende år er det årlige gebyret kr 500, som forslår 
redusert med ynkelige 50 kr, dvs. til kr 450 kr. Totalt vil gebyret reduseres 
fra 2000 kr til 1800.

• Vi kan ikke se at det er grunnlag for å et årlig gebyr overhodet, idet  P&T 
ikke har annet arbeid med  dette enn å sende ut faktura. Hvis tjenesten 
utelukkende består i utsendelse av faktura, bør det droppes helt.

• Det bør holde med et engangsgebyr for å dekke kostnadene ved registrering 
og godkjenning. All godkjenning av radioutstyr i sertifiserte fly skjer i et helt
annet regime, ved en STC,  uten at P&T har noe oppgaver i den forbindelse. 
P&T's eneste oppgave er å registrere installasjonen i sine registre.

• Subsidiært bør gebyret begrenses til en sats for hele radioinstallasjonen, i 
stedet for et gebyr pr enhet. Det sendes kun en faktura, og det årlige 
arbeidet er akkurat like omfattende, uansett antall enheter. 450 kr vil lett 
kunne dekke arbeidet med fakturering og utsending.
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