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Høring - Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot 
bonusprogram i innenriks luftfart. 
 

Høringsfrist onsdag 16.mai 2012 

 

 

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), har sett på ”Forskrift om forbod mot bonusprogram i innanriks luftfart”, og  

”Forslag til endring i forskrift om forbod mot bonusprogram i innanriks luftfart”, samt vurdert Konkuransetilsynets 

evalueringsrapport angående gjeldende forbud.  

NFO har således følgende kommentarer til forskriften og høringen: 

 

 Med tanke på miljø og sikkerhetshensyn, så må man tenke på at flypassasjerer må oppfordres til å fly til enhver tid 

den korteste veien fra A til B, altså færrest mulig setekilometer, og i tillegg ha korteste mulige reisestrekning 

til/fra flyplass for å spare miljøet. Det kan tenkes at passasjerer ikke gjør dette på for eksempel strekningen 

Sandefjord-Trondheim eller Bergen-Trondheim. Man velger i stedet å fly via/fra Oslo Lufthavn Gardermoen for å 

få bonus. 

 

 Vi er ikke tjent med at reisende skal benytte seg av bil over lange avstander for å komme til en av de store 

flyplassene, når man kunne benyttet seg av den lokale flyplassen i nærheten. Dette mener vi vil bli resultatet, 

dersom man åpner for bonus på bare disse 3 foreslåtte strekningene. Samfunnsøkonomisk mener vi at dette vil gi 

en ”vinn-vinn situasjon” for vårt samfunn, og vil sannsynligvis være med å bidra til lavere ulykkesstatistikk på 

våre veier.  

Ulykkesstatistikken i luftfarten er minimal i forhold til på veiene, og dagens moderne fly har forholdsvis lavt co2 

utslipp pr. passasjerkilometer, og korter ned reisetiden betraktelig på lengre innenlandreiser, som vi også mener er 

med på å gi en økonomisk gevinst til samfunnet, direkte og indirekte. 

 

På bakgrunn av disse miljø, sikkerhet og samfunnsøkonomiske hensyn, mener NFO, at man må åpne opp for bruk av 

bonusprogram på mange flere destinasjoner på Norsk innenriks luftfart, enn det som er foreslått.  

”Forskrift om forbod mot bonusprogram i innanriks luftfart”, bør således oppheves i sin helhet, mener vi i NFO. 
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Roger Handeland       Frode Husnes 

Leder NFO       HMS leder NFO 
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