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Lufthavnavgiftenefor Avinorslufthavner2013, tilbakemeldingfra SAS.

Vivisertil Samferdselsdepartementetsbrevav5. juli 2012 med utkasttil forskrift om
avgiftenepå lufthavnenetil AvinorASfor 2013.

Avgiftsnivåetrelaterttil trafikkutviklingen
Foreliggendeforslag innebæreren samletsatsøkningfor lufthavnenepårundt 1,8
prosentsammenliknetmed2012. Medden trafikkutviklingAvinor leggertil grunn, vil
trafikkinntektenegåopp med hele5,04 %. Imidlertidsiesdet ikke noeom fra hvilket
trafikknivådette måles.Avinorstrafikk hittil i 2012 ligger langtoverdet som låtil grunn
vedforrige avgiftsfastsettelse.Peraugust 2012 er passasjertrafikkennesten6 %
høyereenn foregåendeår,og antalletflybevegelser4,0 % høyere.Detteer det
dobbelteavhvasom ble lagttil grunn vedfastsettelsenavavgiftenefor 2012. Følgelig
er utgangspunktetfor trafikkinntekteralleredelangtoverdet somforutsettes i
høringsbrevetmed passasjervekstpå4,22 % for 2013. Vi seratteren gangat
forutsetningenefor avgiftsvurderingeneer misvisendei forhold til faktisk
trafikkutvikling.

Begrunnelsefor avgiftsfastsettelsen
Deter lengesiden EUvedtokdirektivom lufthavnsavgifter(Direktiv(EF)nr 12/2009).
Dettedirektivet fastsetterblantanneten rekkekravtil dokumentasjonog prosess
knyttet til endringerav lufthavnsavgifter.Ethelt sentralt prinsipp er at grunnlagetfor
satsendringeri lufthavnavgifteneskaldokumenteres.SASfinner det
oppsiktsvekkendeat departementetikke har noenbegrunnelsefor de satsendringene
som foreslåsfor passasjer-og startavgiften. Selvom ikke Norgeharformelt
implementertdettedirektivet i norsk rett, servi det som beklageligat man ikke følger
prinsippenelikevel.Vi vil herogsåvisetil ICAOs"principlesof transparency,
meaningfulconsultationandcost relatedness,"som Norgeuansettskal følge.
Høringsdokumentetmanglerfinansiell informasjonsom kan rettferdiggjøreen
endring, såsom historiskedataog prognoserfor kostnader,inntekterog trafikk.

Avinorhartidligerevist til betydeligefremtidige investeringsbehov,men SASvil minne
om at lufthavnavgifteneskaldekkefaktiskekostnadervedde tjenestersomtil enhver
tid tilbys flyselskapene.Forhåndsinnkrevingavavgiftervil bryte med ICAOs
retningslinjerog EUsregelverkpåområdet.
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SASmeneravdetteat foreliggendeavgiftsforslagikkeer rettferdiggjort med relevant
dokumentasjon.

Sikkerhetsavgiften
SASpåpektei fjor at satsenpåsikkerhetsavgiftenfor inneværendeårvillegi en alt for
stor overdekning.Dettevistesegå holdestikk,og satsener midlertidig redusertfor at
manskal kommened påtilnærmet nullnivå.SASer reddfor at man noken gang
leggerfor lavtrafikk til grunn, ref. trafikken så langt i år, slik at det pånytt blir en
overdekning.Vi kan ikkeseat flyselskapenenoken gangskalforhåndsbetaleinn til
Avinor.Forøvrigviservi til omtalenavsikkerhetsavgifteni høringssvaretfra NHO
Luftfart.

Startavgiften
Startavgiftenforeslåsnoken gangøkt,til tross for at flyrelaterte lufthavnavgifteri
Norgeer blantde høyestei Europa.I en oversiktfra IATAkommerdet klart fram at
Avinorsflyrelaterteavgifterpå lufthavneneligger i gjennomsnitt 50 % overtilsvarende
i CPH,ARNog HEL,OSLsnærmestekonkurrerendelufthavner.Samtidigetterspør
departementetog Avinorforslagtil hvorledesman kangi incentivertil økt internasjonal
trafikk. SASharet klart svarpådette;avgiftssatsenefor flyrelaterteavgiftermåned.

SASregistrererat Avinorser ut til å kunne imøtekommekravenei ytelsesplanenfor
flysikringstjenestene.Noeavdette skyldesøkt trafikk, noeskyldeseffektiviseringer.
SASharderfor vanskeligfor å forstå hvorfor ikkesammeeffekterkanoppnåsfor
startavgiften.SASser hellerat startavgiftenfor 2013 går ned,enn opp somforeslått.

SAShartidligere støttetat det i 2010 ble innførtet bunnfradragi startavgiftenpå6
tonn. Bakgrunnfor dettevar innføringenavTNC-avgiftensomville gi store
avgiftsøkningerfor de mindreflyeneom en ikkefant kompenserendetiltak.
Departementetber høringsinstanseneom vårtsyn pådette nå.

ForflyselskapetSASvil en halveringsom illustrert somAlternativb medføreen
avgiftslettepåca4 MNOK.Imidlertidvil det sammealternativetgi en avgiftsøkningfor
Widerøepåhele 14 MNOK.Følgeligvil SASkonsernetfå en ytterligereavgiftsøkning
på 10 millioner kronerdersomalternativb innføres.Samtidigvil avgiftsendringeni
forhold til vårekonkurrenterværetil ugunst for SASkonsernet.

Widerøesvirksomhetkanståforan økteavgifter i løpetavfå år som følgeavforutsatte
endringeravjusteringsfaktorenpåTNC-avgiften.SASkanderfor ikkeakseptereat
verdienavbunnfradragetpåstartavgiftenreduseres,dadettevil utgjøreenytterligere
forverring avavgiftsvilkårenefor spesieltflyginger i distriktene.

Nårdet gjelder spørsmåletom sertifisertvektkategori(MTOW)er vi enig i at man
tilstreber like konkurransevilkårfor de ulike flyselskaper,slik at ingenkanopereremed
en lavereavgift med lik sertifisering.

Passasjeravgiftene
Passasjeravgifteninnlandforeslåsøkt med4,4 %, og for utland med3,8 %. Begge
avgiftsendringerer ubegrunnet,ref.vårekommentarerovenfor. Konsumprisindeksen
ser ut til å kunne bli påmellom0,2 og 0,4 %,og følgeliger det uansetten alt for høy
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avgiftsøkningi det foreliggendeforslaget.SASprioriterer reduksjon i startavgiften
fremfor tilsvarendei passasjeravgiftene,ref.dagenshøyenivåpåde fly-relaterte
avgiftene.Imidlertid menervi en ubegrunnetøkningsom dette ikke kanforsvares.

Oppsummering
SASmenerforeliggendeforslagtil lufthavnavgifterfor 2013 måendres,og at det
samledenivåi start- og passasjeravgiftenhelstbør reduseres,og som minimum må
fryses pådagensnivå.SASmenerdet viktigsteer at startavgiftenreduseres.

Økningen i provenyettil Avinorer etter vår meningikkegodtgjort og er ubalanserti
forhold til den økonomiskesituasjonflyselskapenebefinnerseg i.

Forøvrigviservi til høringssvaretfra NHOLuftfart,hvorvi spesieltvil pekepådet som
omhandlerkonsultasjonsprosessen.Vier enig med NHOLuftfart i at dagensprosess
er alt for dårlig.

SASstiller segvillig til å diskuterevårekommentarerog forslag meddepartementet
om ønskelig.Forøvrigviservi ogsåtil høringssvaretfra Widerøe.
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