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Høring - Konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1.
august 2019
Samferdselsdepartementet er i gang med arbeidet med ny konkurranse om drift av
helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019. Departementet inviterer i den forbindelse til
høring om vilkårene i den kommende konkurransen.
Samferdselsdepartementet gir tilskudd til regionale flyruter på en rekke strekninger i Norge
der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Ruten Værøy-Bodø er den
eneste av disse rutene som betjenes med helikopter. Tilskuddet gis i form av at
Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til offentlig
tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter konkurranse1.
Ifølge regelverket skal dette kunne begrunnes med at ruten betjener en randsone eller en
utviklingsregion, at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, og at ruten er vital
for den økonomiske utviklingen i regionen der lufthavnen ligger.
Høringen
Samferdselsdepartementet inviterer til å levere innspill til utformingen av vilkårene i den nye
konkurransen. Hovedmålet med høringsrunden er å innhente informasjon og vurderinger og
prioriteringer fra instanser som påvirkes av helikoptertilbudet i regionen. Innspillene vil
utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget når departementet skal fastsette forpliktelsene som
skal gjelde på helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019.

1

Jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av
lufttrafikk i Fellesskapet, som er implementert i norsk rett gjennom forskrift av 12. august 2011 nr. 833 om
lufttransporttjenester i EØS.
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Nordland fylkeskommune mottar et eget brev, og blir bedt om å koordinere innspill fra
kommuner, regionale helseforetak og Posten Norge AS.
Utredning av ny konkurranse om helikopterruten Værøy-Bodø
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en utredning av
relevante forhold i den kommende konkurransen. Rapporten er vedlagt dette høringsbrevet.
Rapporten vil, sammen med høringsuttalelsene, være et innspill til vilkårene i den nye
konkurransen.
Samferdselsdepartementet inviterer høringsinstansene til også å kommentere innholdet i
rapporten fra Oslo Economics.
Kontaktinformasjon
For mer informasjon kan Samferdselsdepartementet kontaktes. Kontaktperson er Astrid
Kirkebø Elde (22 24 82 64) astrid-kirkebo.elde@sd.dep.no)..
Tidligere utlysninger er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets nettsider, jf. lenke under.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?ownerid=791&documenttype=dok
umenter/anbud&topic=
Høringsfrist
Samferdselsdepartementet ber om at høringssvar er departementet i hende senest 1.
september 2017.
Med hilsen

Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør
Andreas Neumann
Seniorrådgiver
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