
 

 

 
 
 
 
 

Tønsberg Næringsforening 

Postboks 418 

3101 Tønsberg  

 

Besøksadresse:  

Kammegaten 6, 3. etg. 

(gamle håndverkeren)  

 

Tlf: + 47 951 44 655 

post@tonsberg-naringsforening.no 

www.tonsberg-naringsforening.no 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)  

Sendes pr epost: postmottak@fad.dep.no  

 

 

Tønsberg, 14.05.12 

 

 
 

Høringsuttalelse - Evaluering av grunnlaget for forskrift 

om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart 
 

Næringsforeningene i Tønsberg, - Sandefjord, - Horten og Larvik samt NHO Vestfold er 

svært opptatt av utviklingen på Torp Lufthavn. Torp er særdeles viktig for næringslivet i 

regionen, spesielt når det gjelder forretningstrafikken til Vestlandet og Trøndelag. 

 

Vi ønsker derfor å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med «Evaluering av 

grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart».  

Konkurransetilsynets oversendelsesbrev, samt anbefaling er lest, hvorpå det siteres: 

 

«Konkurransetilsynet anbefaler å videreføre forbudet mot opptjening av bonuspoeng på 

innenriksruter, men at det gjøres unntak for de tre største strekningene:  

Oslo ‐ Trondheim, Oslo ‐ Bergen og Oslo ‐ Stavanger». 

 

Ovennevnte foreninger ønsker ikke å delta i debatten om selve innholdet eller virkninger 

av bonuspoengordningen i sin helhet, men ønsker å kommentere forholdet at 

bonusordningen vurderes gjeninnført på kun noen strekninger. 

 

Vi mener at en lemping av regelen slik som den er tenkt, vil gi svært uheldige virkninger 

for de omkringliggende flyplasser, og da spesielt Torp Lufthavn. Dersom bonusreiser 

gjeninnføres på Gardermoen er det overveiende sannsynlig at lojalitet og preferanse vil 

føre til økt trafikk på Gardermoen fremfor Torp på de samme rutene. Dette vil igjen 

kunne føre til redusert tilbud og endret konkurransesituasjon for Torp Lufthavn, noe som 

ville være meget uheldig for næringslivet i regionen.  

 

Vestfold, og andre deler av Østlandet, ser det som særdeles viktig for vårt felles 

næringsliv at tilbudet på Torp ikke står i fare for å bli svekket. Vi er også skeptiske til 

konkurransevridning som følge av et forslag som favoriserer OSL Gardermoen, - Avinors 

og dermed statens største flyplass. 

 

Vi mener derfor at bonusordningen ikke bør gjeninnføres kun for noen strekninger. Enten 

må man opprettholde dagens situasjon uten bonusordninger overhodet, alternativt at alle 

strekninger må tas med i ordningen.  
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