
 

 

 

 

 

  

 

 

Samferdselsdepartementet 
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0030 OSLO 

 

Att:  

 

 
Deres ref. Vår ref. Dato: 

10/1898-TKR  11/1841-11   654.30/SVVE Oslo, 19.09.2011 

 

    

 

 

Avinor AS - Forslag til regulering av selskapets lufthavn- og 

flysikringsavgifter 2012 (takstregulering) 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedr. ovennevnte sak. 

 

LO er fornøyd med forslaget om reduksjon i underveisavgift til Eurocontrol, terminalavgift og 

securityavgift. Dette er imidlertid kostbaserte avgifter og har således vært for høye. LO har i 

tidligere uttalelser tatt opp dette.  

 

Samtidig med forslaget om reduksjon av disse avgiftene, foreslår Samferdselsdepartementet 

en tilsvarende økning i Startavgift og Passasjeravgift  slik at avgiftene utligner hverandre. 

Begrunnelsen for en kraftig økning i avgiftene er Avinors finansieringsbehov. Avinors 

finansieringsbehov er ikke dokumentert eller begrunnet. Det er heller ikke gitt opplysninger 

om hva slags trafikk- og passasjertall som legges til grunn for forslaget. 

 

 

LO har tidligere tatt opp forholdene for flyselskapene som på grunn av konkurransen knapt 

nok har tjent penger de siste årene.  

 

Under vulkanutbruddet på Island som påvirket store deler av europeisk luftfart og Norge 

spesielt, gikk flyselskapene på store tap. Samferdselsdepartementet lovte å vurdere avbøtende 

tiltak for flyselskapene. Avinor tok også tap, men har senere kunnet ta igjen det tapte ved 

økede avgifter. 

 

Gjennomsnittlig har avgiftene økt vesentlig mer enn konsumprisindeksen de senere år. For å 

kunne ha en konkurransekraftig norsk luftfartsnæring, mener LO det er viktig at startavgiften 

og passasjeravgiften ikke øker mer enn den reelle kostnadsutvikling. 

 

LO kan heller ikke se at det er gjort en vurdering av hvordan avgiftsøkningene slår ut 

likestillingsmessig, noe som har vært etterlyst tidligere. 
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Basert på den utredning om lufthavnavgifter Handelshøyskolen i Bodø har gjort for 

Samferdselsdepartementet, mener LO det er riktig å beregne luftfartsavgiftene med 

utgangspunkt i de marginale kostnadene ved å framskaffe tjenestene.   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Gerd Kristiansen 

 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbeh.: Svein Vefall 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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