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Høringsuttalelse — evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot
bonusprogram i innenriks luftfart

Det vises til departementets brev av 7. mars 2012 inkludert offentlig versjon av
Konkurransetilsynets (KT) evaluering.

Sandefjord Lufthavn Torp er en ikke-statlig flyplass 110 km syd for Oslo. Sandefjord
Lufthavn AS (SLH) har konsesjon for drift av Torp. Innenriks har Torp ruter av et visst
omfang til Stavanger (SVG), Bergen (BG0) og Trondheim (TRD). Rutene fra Torp til
de omtalte destinasjonene har vært operert av Widerøe. I 2012 har Norwegian også
startet opp flyginger mellom Torp og BGO/TRD.

Antall passasjerer innenriks til/fra Torp har ligget stabilt på 330-350 tusen passasjerer
de siste årene. Med Norwegians oppstart innenriks til/fra Torp er antall passasjerer
forventet å øke til nærmere en halv million passasjerer i år.

Torps influensområde for innenriks flytrafikk inkluderer Osloregionen i nord og er
dermed overlappende med Gardermoens influensområde. I de sammenfallende
influensområdene vil det være konkurranse om passasjerene.

KT legger til grunn at bonusprogram i luftfarten har konkurransebegrensede
virkninger. Opptjeningsstrukturen i bonusprogrammet påfører etter KTs vurdering,
kunden en ekstra kostnad ved å velge et konkurrerende selskap slik at kunden blir
"låst inne" hos sitt opprinnelige selskap. KT har foretatt grundige vurderinger av
effektene for flyselskapene av gjeninnføring av bonusprogram på innenriks luftfart.
Med nåværende regime har Torp etter Norwegian startet å konkurrere med Widerøe
på strekningene TRF-BGO/TRD, opplevd at prisene på billettene har falt.

De to nevnte flyselskapene som opererer innenriks på Torp har ulike oppfatninger om
eksisterende forbud mot bonusprogram i norsk luftfart. SLH ønsker derfor ikke å
uttale seg om fordeler og ulemper ved selve bonussystemet i denne
høringsuttalelsen. SLH forventer imidlertid at FAD ivaretar like konkurransevilkår
mellom de tre konkurrerende flyplassene på Østlandet.

Når KTs endelige forslag er å opprettholde bonusforbudet slik det er i dag, men at
det gis unntak for strekningene til/fra OSL og BGO, SVG og TRD, finner SLH det
særdeles merkelig at det ikke er foretatt en grundig vurdering av hvordan dette
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forslaget vil påvirke konkurransekraften mellom OSL, Torp og Rygge og fremtidig
utvikling av flyrutetilbudet på de aktuelle flyplassene.

Torp er relativt liten sammenlignet med OSL. Selv små endringer i
konkurransevilkårene vil derfor kunne gi vesentlig utslag i tilbudet fra Torp og dermed
påvirke tilbudet i Torps influensområde. Slike endringer i flyrutetilbudet vil åpenbart
også ha store negative samfunnsøkonomiske effekter.

SLH ber derfor om at FAD vektlegger de innspillene som her er fremført slik at Torp
(og Rygge) likebehandles med OSL når endelige løsninger velges.

Med vennlig hilsen
Sandefjord Lufthavn AS

Stig Lindahl
Finans-/Kvalitetssjef
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