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Høring vedrørende forslag til endring i utlendingsforskriften — kontroll med reisende
mellom Svalbard og fastlandet.

SAS viser til brev av 30.06.2010 til vår stasjonsavdeling på Svalbard vedrørende ovennevnte.
SAS tar til etterretning de lov- og forskriftsendringer som er vedtatt.

Når det gjelder § 1-15 så foreslås det at barn som reiser i følge med voksne ikke må forevise
gyldig reisedokument. Dette støtter vi. Imidlertid så foreslås det at yngre barn som reiser alene
må ha pass. SAS mener at samme ordning som barn som reiser i følge med voksne kan
praktiseres med de barn som reiser alene, da det er krav om at disse barna skal følges til
flyplassen/flyet av en voksen som må fremvise sin identitet. Således kan det med letthet være
samme praksis for barn som er i følge med voksen på flyet som for barn som blir fulgt til flyet
og som reiser alene.

Andre praktiske konsekvenser av forslaget;
Ruten OSL— TOS — LYR: transittpassasjerer fra OSL til LYR sitter i dag på flyet under
mellomlanding i TOS. Disse må i fremtiden gå av flyet i TOS for passkontroll. Dette vil kunne
kreve lengre bakkestopp på TOS enn i dag, og således påføres SAS en økt kostnad, og
passasjerene det gjelder en ulempe.
Ruten LYR —TOS — OSL: Alle passasjerer må i dag gå av flyet i TOS for tollkontroll.
Forskriftsendringen medfører således ingen vesentlig endring for passasjerene LYR — OSL.
Innføringen av passkontroll kan imidlertid også her medføre lengre bakkestopp og således en
økt kostnad for SAS.
Rutene OSL — LYR og LYR — OSL: Det kommer ikke klart fram hvorledes passkontroll skal
gjennomføres på OSL. Normalt foregår passkontroll for trafikk til/fra Non-Schengen. Dette må
avklares.

For øvrig henviser vi til høringssvaret fra NHO Luftfart som representerer de fleste
flyselskapene i Norge.
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