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VILKÅR 

 
I det følgende brukes ”Avinor” som en fellesbetegnelse for Avinor AS og Avinor Flysikring 

AS når ikke annet er uttrykkelig angitt. Når vilkårene leses med utgangspunkt i 

departementets drøftelse i begrunnelsesbrevet og forsiden til vedtaket, fremgår det hvilke 

deler av vilkårene som retter seg mot de respektive selskapene ved å knytte seg til bestemte 

tjenestetyper. For å unngå tungt språk, med henvisning til begge selskaper, brukes i det 

følgende entallsformen selv om vilkårene retter seg til begge Avinor-selskaper. 

 

1. Generelle forpliktelser og myndighet 

1.1 Avinor plikter å ivareta Norges forpliktelser etter ICAO-konvensjonen og dens 

vedlegg for så vidt gjelder de tjenestene som er omfattet av utpekingene. Avinor kan 

fritas fra sine forpliktelser etter første punktum dersom Avinor anmoder Luftfarts-

tilsynet om det skriftlig, og tilsynet finner det forsvarlig. Ved vurderingen skal det 

blant annet legges vekt på om avbøtende tiltak er satt i verk og om det i det konkrete 

tilfellet vil virke urimelig å holde fast på forpliktelsen. 

 

1.2 Avinor skal sørge for at både sivile og militære behov for flysikringstjenester dekkes. 

Avinor kan pålegges å ivareta forsvars- og beredskapsmessige oppgaver ut over de 

som eventuelt hjemles direkte i luftfartsloven § 13-9. Eventuell økonomisk 

kompensasjon fastsettes i det enkelte tilfellet. 

 

1.3  Avinor plikter til enhver tid å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å møte 

etterspørselen etter de tjenestene som er omfattet av utpekingene. Kravene i første 

punktum skal omfatte etterspørselen fra både sivile og militære brukere.  

 

1.4 Avinor skal ikke nekte noen brukere tilgang til luftrommet eller lufthavner uten at 

selskapet har saklig grunn. Herunder skal selskapet unngå å forskjellsbehandle 

enkeltbrukere av luftrommet eller grupper av luftromsbrukere, samtidig som det tas 

hensyn til kravet om effektiv utnyttelse av luftrommet etter bestemmelsene i punkt 

1.4. Diskrimineringsforbudet omfatter også de vilkårene Avinor knytter til 

tjenesteytelsen, men likevel slik at det som er sagt foran, ikke skal være til hinder for 

forskjellsbehandling som er tillatt etter avgiftsreglene. 

 

 1.5 Avinor skal sørge for at luftrommet utnyttes på en mest mulig effektiv måte innenfor 

de til enhver tid gjeldende rammer og krav, herunder ICAO-konvensjonen med 

vedlegg, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 (ramme-

forordningen) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 (tjeneste-

yterforordningen) av 10. mars 2004 om organisering og bruk av luftrommet i det felles 

europeiske luftrom (luftromsforordningen), de nasjonale gjennomføringsreglene for 

EØS-reglene om ytelsesstyring og om beregning av flysikringsavgifter, forskrift 20. 

april 2012 nr. 344 om trafikkflytstyring og forskrift 13. mars 2007 nr. 266 om 

fleksibel bruk av luftrommet. 

 

1.6 Avinors rett til å utøve myndighet over brukere av luftrommet mv. er fastsatt i 

delegasjonsvedtak med hjemmel i luftfartsloven §§ 9-1, 9-3, 13-2, 13-4 og 15-3. 
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2. Bemanningsplan 

2.1 Avinor skal ha en plan for hvordan selskapet sikrer tilstrekkelig bemanning for de 

tjenestene som er omfattet av utpekingene. Planen skal redegjøre for følgende: 

 

a) Den faktiske flygelederbemanningen de foregående fem årene og den planlagte 

flygelederbemanningen de kommende fem årene. En redegjørelse for det antatte 

flygelederbehovet de kommende fem årene. En tilsvarende redegjørelse for 

AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør på selskapets egne lufthavner. Det skal 

redegjøres for hvordan eventuelle utlån eller utleie av personell som nevnt foran, 

påvirker bemanningsbehovet. 

 

b) Hvordan selskapet sikrer robust beredskap ved å være i stand til å overføre sektorer/ 

tjenesteyting mellom tjenesteenheter ved bortfall av eller ved redusert kapasitet. 

 

c) Hvordan selskapet sikrer en tilstrekkelig robust bemanning brutt ned på måned, 

uke dag og time/vakt. 

 

d) En generell redegjørelse for hvilke forpliktelser de ansatte har etter sine 

individuelle arbeidsavtaler og de kollektive arbeidsavtalene som gjelder for 

ansettelsesforholdene. Herunder skal det redegjøres for hvilken plikt de har til å 

arbeide dersom andre ansatte ikke kan møte på grunn av sykdom eller annen 

tjenesteudyktighet. 

 

e) Dokumentasjon for at partene har en omforent forståelse av de avtalene som 

sikrer en tilstrekkelig robust kapasitet. 

 

2.2 Luftfartstilsynet kan når som helst kreve å få seg forelagt bemanningsplanen og 

eventuell annen informasjon som er nødvendig for å ta stilling til om bemanningen er 

tilstrekkelig. 

 

 

3. Bistand til Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet 

3.1 Avinor plikter å gi Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet alle opplysninger 

som disse trenger for å løse sine regulatoriske oppgaver innenfor de saksområdene 

som er omfattet av utpekingene. 

 

3.2 Avinor plikter å gi Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet slike råd og 

opplysninger som er nødvendige for at Norge skal kunne ivareta sine forpliktelser til å 

yte lufttrafikktjenester i henhold til internasjonale avtaler eller medlemskap i 

internasjonale organisasjoner. På samme måte har Avinor plikt til å gi nødvendige råd 

og opplysninger når Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet gjennomfører 

konsultasjoner med luftromsbrukerne eller andre ytere av flysikringstjenester. 

 

4. Kontroll og pålegg fra Luftfartstilsynet 

4.1 Med grunnlag i luftfartsloven § 13-4 kan Luftfartstilsynet kreve at Avinor fremlegger 

dokumentasjon som underbygger fremstillingen i de dokumentene selskapet skal 

utarbeide i medhold av bestemmelsene ovenfor. 
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4.2 Med grunnlag i luftfartsloven §§ 7-2 og 7-4 og forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om 

etablering av et felles europeisk luftrom § 6 tredje ledd kan Luftfartstilsynet gi Avinor 

pålegg om tiltak som er nødvendige for å ivareta Avinors forpliktelser etter dette 

vedtaket. 

 

4.3 Med grunnlag i luftfartsloven §§ 7-2 og 7-4 og forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om 

etablering av et felles europeisk luftrom § 6 tredje ledd kan Luftfartstilsynet gi Avinor 

pålegg om å yte informasjonstjenester i et avgrenset ukontrollert luftrom. 

 

5. Bortfall, endring og tilbakekall 

5.1 Samferdselsdepartementet kan endre eller supplere disse vilkårene dersom inter-

nasjonale forpliktelser, politiske eller sikkerhetsfaglige vurderinger eller nye nasjonale 

rettsregler som strider mot innholdet i utpekingen, gjør det nødvendig. Det samme 

gjelder dersom Avinor anmoder om det, og Samferdselsdepartementet samtykker til 

det etter at Luftfartstilsynet har uttalt seg om eventuelle sikkerhetsmessige problem-

stillinger. 

 

6.2 Utpekingen av Avinor AS som yter av AFIS-tjenester kan overføres til Avinor 

Flysikring AS før 31. desember 2017 dersom Avinor AS og Avinor Flysikring AS er 

enige om det. Det kan også bestemmes at overføringen av ansvaret for å yte AFIS-

tjenester skal overføres for noen av de Avinor-lufthavnene der Avinor AS selv yter 

disse tjenestene i dag. 

 

6.3 Utpekingene er bare gyldig så lenge Avinor har gyldig sertifikat til å yte de tjenestene 

utpekingene omfatter. 

 

6.4 Utpekingene kan kalles tilbake dersom Avinor anmoder om det, og Samferdsels-

departementet samtykker. Det samme gjelder dersom Avinor og departementet på 

annen måte blir enige om det. 

 

6.5 Utpekingen kan kalles tilbake dersom Avinor misligholder disse vilkårene, eller på 

annet vis opptrer på en måte som ikke er forenlig med den eneretten selskapet er 

tildelt. Det samme gjelder dersom selskapet, innenfor området for enerettene, ikke 

etterlever luftfartsloven med tilhørende forskrifter og pålegg gitt med hjemmel i 

nevnte regelverk eller denne utpekingen. 

 

6.6 Utpekingen kan kalles tilbake dersom andre forhold enn de som er nevnt i punkt 6.4 

og 6.5 endrer de forutsetningene som ligger til grunn for vedtaket. 
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