
 

INVESTERINGSAVTALE

MELLOM

FORSVARET

OG

RYGGE SIVILE LUFTHAVN AS

1Innledning
1.1Bakgrunn
RSL AS har tatt initiativ til å etablere sivil lufttrafikk på Rygge flystasjon, og Forsvaret ved 
Generalinspektøren for Luftforsvaret har søkt og den 19. november 2004 fått konsesjon til å 
etablere, drive og inneha sivil lufthavn benevnt Moss lufthavn, Rygge. 

RSL AS ønsker å investere midler for å realisere sivil lufttrafikk i henhold til konsesjonen. 
Innenfor rammene av konsesjonen, skal denne Investeringsavtalen og tilhørende avtaler legge til 
rette for å etablere, drive og inneha Moss lufthavn, Rygge.

Det er tidligere inngått rammeavtale mellom staten ved FD og Rygge flystasjon og RSL AS i 
forbindelse med planlagt åpning og drift av sivil lufttrafikk på Rygge flystasjon, datert 19. mai 
2003, og en intensjonsavtale mellom FB, Rygge flystasjon og RSL AS, også datert19 mai 2003. 
Avtalene nevnt i pkt. 1.2 erstatter disse to avtalene.

1.2Formål
Partene skal, for å realisere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, inngå en Samarbeidsavtale 
og fire underliggende avtaler – Prosjektavtalen, Investeringsavtalen, Festeavtalen og Lokal 
driftsavtale.

Formålet med denne Investeringsavtalen er å regulere ansvaret for gjennomføring av, og 
fordeling av kostnadene ved de investeringer som må gjøres på Fellesområdet og det sivile 
ekspedisjonsområdet med sikte på å etablere sivil lufthavn på Rygge flystasjon og senere 
opprettholde Moss lufthavn, Rygge.

1.3Oversikt over de forskjellige avtalene mellom partene – bestemmelser om rang
Samarbeidsavtalen regulerer på overordnet nivå rettigheter og plikter i forbindelse med å 
etablere, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge. 

Denne Investeringsavtalen regulerer investeringer knyttet til sivil aktivitet ved Moss lufthavn, 
Rygge.

Prosjektavtalen regulerer prosjektet knyttet til å etablere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge. 
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Festeavtalen regulerer bortfeste av del av statens eiendom gnr. 1, bnr. 7 i Rygge kommune og del 
av gnr. 3, bnr. 4 i Råde kommune, til sivilt ekspedisjonsområde.

Lokal driftsavtale regulerer drift av sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge.

Denne avtalen må ses i sammenheng med de øvrige avtalene. 

I den grad det er motstrid mellom de forskjellige avtalene, har Samarbeidsavtalen rang foran de 
øvrige avtalene. De øvrige avtalene har lik rang.

1.3Forutsetninger
Det er en forutsetning for avtalene mellom partene at det å etablere, drive og inneha sivil 
aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, ikke er eller blir til fortrengsel for nåværende og fremtidig 
militær operativ virksomhet ved flystasjonen. Forsvaret avgjør hva som er militær operativ 
virksomhet.

Det er en forutsetning for avtalene mellom partene at RSL AS dekker alle direkte og indirekte 
kostnader som følge av å etablere, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, 
herunder alle direkte og indirekte kostnader påført Forsvaret.

Forsvaret skal orienteres om avtaler mellom RSL AS og foretak som skal drive kommersiell 
utnyttelse av RSL AS’ rettigheter etter avtaleverket. Forsvaret kan nekte RSL AS å inngå en slik 
avtale dersom det foreligger sikkerhetsmessige grunner.

1.4Investeringsavtalens dokumenter – bestemmelser om rang
Denne Investeringsavtalen består av dette toppdokumentet og følgende vedlegg:

Vedlegg 1 - Påbegynte, kjente og fremtidige investeringer

I den grad det er motstrid mellom toppdokumentet og vedlegget, har toppdokumentet rang foran 
vedlegget. Vedleggene har lik rang.

1.5Avtalens ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft på det tidspunktet den er godkjent av Forsvarsdepartementet og undertegnet 
av partene.
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2Investeringsansvaret 
2.1Generelt 
Med Fellesområdet legges i denne avtale til grunn den definisjon av Fellesområdet som fremgår 
av Samarbeidsavtalens pkt 1.4 samt Samarbeidsavtalens vedlegg 1 og 2.

Omfanget av investeringer er enhver anskaffelse som er knyttet til Moss Lufthavn, Rygge, 
herunder påbegynte, kjente og fremtidige investeringer som ikke er definert.

Forsvaret avgjør og forestår etter forutgående drøfting med RSL AS gjennomføringen av 
investeringer på Fellesområdet.

RSL AS avgjør og forestår, etter forutgående drøfting med Forsvaret, gjennomføringen av 
investeringer på sivilt ekspedisjonsområde.

Unntaket vil være de anskaffelser som inngår som en naturlig del av den Lokal driftsavtalen, og 
som er spesifisert og regulert i Lokal driftsavtale.
 
Påbegynte og kjente investeringer fremgår i følgende dokumenter:

 Helhetsplan for Moss Lufthavn, Rygge (Forprosjekt) utarbeidet av Sweco Grøner AS for 
Forsvaret og RSL AS, datert 18.02.2005. 

 Luftfartstilsynets inspeksjonsrapporter 2004F402 og 2004N001 som inneholder 
avvik/merknader som har innvirkning på infrastrukturinvesteringer ved Moss lufthavn, 
Rygge.

 Utslippstillatelse fra Fylkesmann i Østfold, datert 20.04.2005.
Det kan være investeringer som ikke er beskrevet i ovennevnte dokumenter.
For en mer detaljert oversikt henvises det til vedlegg 1. 

2.2Gjennomføring av en investering
Investeringsbehov meldes skriftlig til Forsvaret ved flyplassjefen.

Forsvaret, som flyplasseier og flyplassoperatør, avgjør og forestår – innenfor gjeldende 
bransjestandarder for flyplasser og flyplassdrift - behov og tidspunkt for investeringer, herunder 
tyngre periodisk vedlikehold i Fellesområde, etter forutgående drøfting med RSL AS. RSL AS 
forestår investeringene i sivilt ekspedisjonsområde, jf. Punkt 2.1.

Før en investering vedtas skal partene være enige om ansvars- og kostnadsfordeling.  

Før igangsetting av tiltak skal det settes opp betalingsplan. Det gjøres ingen investeringer, før 
tilfredsstillende garanti, jf. punkt 3.4, er stilt for investeringer.

Det skal avholdes månedlige prosjektinvesteringsmøter hvor partene gjennomgår fremdriften av 
investeringene. 
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2.3Kostnadsansvar for investeringer
Kostnader til investeringer i Fellesområdet som er en følge av etablering og senere 
opprettholdelse av Moss Lufthavn, Rygge som sivil lufthavn, dekkes fullt ut av RSL AS, jf 
vedlegg 1 pkt 1.1 og 1.3. Dette omfatter også investeringer i blant annet tårn- og sikringsbygg, 
kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkningsutstyr. Radar inngår som overvåkningsutstyr.

Investeringer som er en direkte følge av den militære aktiviteten på Moss Lufthavn, Rygge 
dekkes av Forsvaret.

Investeringer som er en direkte følge av den sivile aktiviteten utenfor Fellesområdet på Moss 
Lufthavn, Rygge dekkes av RSL AS.

Investeringer i miljøtiltak og eventuelle øvrige investeringsbehov i Fellesområdet frem til 
trafikkåpning av sivil aktivitet fordeles 50/50 mellom partene, såfremt behovet ikke kan 
allokeres direkte til en av partene, jf vedlegg 1 pkt 1.4. Deretter dekkes investeringer på 
Fellesområdet som begge parter kan ha interesse av i henhold til historiske flybevegelser de siste 
tolv måneder etter vedtak om investering.

Av de kostnader som er påløpt i forbindelse med utslippssøknaden og miljøtiltakene, vil NOK 
1.008.800,- eks. mva bli belastet RSL AS.

Uavhengig av hvem som er behovshaver, skal RSL AS dekke eventuelle tilleggskostnader som 
Forsvaret påføres som følge av sivil lufttrafikk. 

Forsvarets gjennomføringskostnad er 9,0 % av gjennomløpskostnadene. RSL AS vil bli belastet i 
henhold til fordeling av investeringene.

Dersom partene som følge av opprettelsen av Moss lufthavn, Rygge, pålegges å betale 
merverdiavgift eller andre skatter, avgifter og gebyrer til stat og eller kommune, faktureres RSL 
AS for tilsvarende beløp.

Forsvaret tar forbehold om at nødvendige midler bevilges av Forsvarsdepartementet eller 
politiske myndigheter. Dersom kun deler av midlene blir bevilget, reduseres Forsvarets 
forpliktelser tilsvarende. RSL kan ikke kreve erstatning som følge av dette.

3Budsjett- og faktureringsrutiner
3.1Budsjettrutiner 
Forsvaret utarbeider utkast til investeringsbudsjett innen 01.01 for påfølgende år.  Budsjettet 
oversendes RSL AS til gjennomsyn. Budsjettet kan justeres. Endelig samlet budsjett vedtas innen 
31.12 hvert år for påfølgende år. 

3.2Betalings– og varslingsrutiner 
RSL AS dekker fortløpende investeringer som gjøres i Fellesområdet i henhold til faktura fra 
Forsvaret.
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RSL AS skal stille sin andel av investeringene i Fellesområdet til disposisjon for Forsvaret iht 
vedtatt betalingsplan, da Forsvaret ikke kan forskuttere investeringer som er påkrevd for å 
oppgradere og opprettholde Moss Lufthavn, Rygge, som sivil lufthavn. 

Det skal etterstrebes å unngå kostnadsoverskridelser av vedtatte budsjetter på investeringer i 
Fellesområdet, men ved kostnadsoverskridelser skal disse dekkes etter partens andel av 
investeringen. Betalingsplanen skal da justeres tilsvarende.

3.3Rentebetaling
Dersom betaling til Forsvaret i henhold til omforent betalingsplan ikke skjer til de fastsatte 
frister, beregnes renter av utestående krav med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente jf 
lov om renter ved forsinket betaling mm av 17. desember 1976 nr 100, eller lov som trer i stedet 
for denne. 

3.4Merverdiavgift
Merverdiavgift pålegges i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Alle beløp i 
denne avtale er uten merverdiavgift.

3.5Garanti
RSL AS skal for egen regning stille sikkerhet for sine forpliktelser etter dette vedlegget, herunder 
forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten 
ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at investeringsbudsjett er vedtatt, jf pkt 3.1
Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge 
etter konsesjon gitt av norske myndigheter.
Sikkerheten skal tilsvare 30% av total investeringskostnad av de til enhver løpende investeringer. 
Sikkerheten skal være gyldig, og uoppsigelig fra RSL AS og sikkerhetsstillers side til tre 
måneder etter avsluttende investeringer. 
Manglende eller ikke-dekkende sikkerhetsstillelse regnes som vesentlig brudd på 
Investeringsavtalen.
Forsvaret stiller ikke sikkerhet.

4Generelle bestemmelser 
Alle investeringstiltak som er nødvendig på fellesområde skal være tilpasset miljøet, slik at luft, 
naturmiljø, grunnvann, sjøer og vassdrag ikke unødig forurenses eller belastes. 
Myndighetspålagte miljøkrav skal oppfylles, og oppnådde resultater rapporteres både til 
myndighetene og partenes respektive ledelse.
Partene har gjensidig innsynsrett i de tjenestene som partene yter for å sikre at de holder 
tilfredsstillende kvalitet. Partene har likeledes krav på innsyn i grunnlaget for kostnader som skal 
inngå i fordelingsgrunnlaget om kostnadsfordeling.
RSL AS plikter årlig å fremlegge sitt investeringsbudsjett, regnskap, samt årsoppgjør overfor 
Forsvaret.
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5Varighet
Investeringsavtalen løper fra den trer i kraft og deretter i hele konsesjonsperioden med 
forlengelser.

6Partens ansvar ved kontraktsbrudd
Partenes ansvar ved kontraktsbrudd reguleres av bakgrunnsretten, dog slik at 
ansvarsbegrensningene i Samarbeidsavtalens pkt 8 annet og tredje ledd gjelder. 

7Lovvalg - Tvisteløsning - Verneting
Denne avtalen reguleres av norsk rett.

Dersom det oppstår en tvist mellom partene, skal denne først forsøkes løst gjennom samarbeid. 
Konflikter som ikke løses mellom partene, skal bringes inn for de ordinære domstoler. 

Partene vedtar Moss tingrett som verneting i alle tvister mellom partene. 

Denne kontrakten er utferdiget i tre eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Luftforsvarsstaben
Oslo den, …….2006 Moss den, ……..2006

Stein E. Nodeland 
Generalmajor
Generalinspektør for Luftforsvaret

Egil M. Ullebø
Styreformann
Rygge sivile lufthavn AS

Frode Sjursen
Administrerende direktør
Forsvarsbygg
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Vedlegg 1 til Investeringsavtalen

1Påbegynte, kjente og fremtidige investeringer 

Påbegynte og kjente investeringer fremgår i hovedsak av følgende dokumenter:
 Helhetsplan for Moss Lufthavn, Rygge (Forprosjekt) utarbeidet av Sweco Grøner AS for 

Forsvaret og RSL AS, datert 18.02.2005. 
 Luftfartstilsynets inspeksjonsrapporter 2004F402 og 2004N001 som inneholder 

avvik/merknader som har innvirkning på infrastrukturinvesteringer ved Moss lufthavn, 
Rygge.

 Utslippstillatelse fra Fylkesmann i Østfold, datert 20.04.2005.
Tiltakene er listet i uprioritert rekkefølge og er ikke utømmende. Både Luftfartstilsynets krav (1. 
byggetrinn), Fylkesmannens krav og andre mulige tiltak (hovedsaklig i fremtidige byggetrinn) er 
tatt med i det omfang som partene har oversikt over pr dags dato.

1.1Grunnleggende infrastrukturtiltak
 Hovedadkomstveg 
 Inngjerding av flyplassområdet 
 Vann og avløp
 Drivstofforsyning
 Kraftforsyning / el-distribusjon

1.2Miljøtiltak
Pr dags dato er det stilt 11 krav til miljøtiltak for utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Østfold, 
hvorav følgende 10 berører Moss Lufthavn, Rygge. Listen kan bli utvidet som en følge av 
miljømyndighetenes behandling av utredninger og rapporteringer.
 Detaljplan for flyavisingsplattform.

 Ferdigstillelse av flyavisingsplattformen.
 Prosjektere avrenning av over/-grunnvann under E6 mot sjøen.
 Utrede Heiabekkens kapasitet.
 Utredning og forslag til løsning for behandling av avrenning fra baneavisingsarealene.
 Påslippsavtale - for å benytte eksisterende oppsamlingssystem for overpumping.
 Nytt forslag til miljømål, grenseverdier, deteksjonsgrenser m.v. for flyplassrelaterte 

komponenter i utslipp, grunnvann, bekkene, Vannsjø og Kurefjorden.
 Revidert forslag til program for kontroll av utslipp og overvåkning av grunnvann, 

bekkene som drenerer flyplassområdet og Vannsjø.
 Plan for etablering av fangdammer eller lignende som effektiv kan fange opp og hindre at 

utslipp av oljeprodukter/drivstoff som følge av uhell, tankvelt, søl, lekkasjer før dette når 
fram til resipienter utenfor flyplassen.

 Rapportprogram for overvåkingsresultater.
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1.3Tiltak i fellesområde
For fellesområde er det nedenfor opplistet de viktigste aktuelle fysiske investeringstiltak i 1. 
byggetrinn og mulige investeringstiltak i senere byggetrinn. 

 Flytte/etablere ny GP bane 30
 Flytting PAPI bane 30
 Etablere PAPI bane 12
 Etablere innflyvningslys på overrun bane 30 og bane 12
 Skifte til knekkbare master for innflyvn.lys begge baner (avhenger av LT; kan evt. tas i 

senere byggetrinn )
 Bearbeide og utvide sikkerhetsområder i begge bane-ender
 Fjerne mindre hinder i sikkerhetsområdet langs banesidene
 Endre banemerking
 Etablere nye venteposisjoner
 Ny baneskilting
 Nye banekantlys parallellbane Y
 Evt. LLZ/DME bane 12
 Utvide eksisterende evt. etablere nye takseveier mellom RWY og parallellbane Y
 Evt. relokalisering TACAN
 Nye RAG løsninger på begge baner
 Utbedre/etablere internveier
 Evt. delvis etablering av utrykningsveier (sees i sammenheng med internveier og bruk av 

offentlige/private veier utenfor gjerdet)
 Forlenge innflygningslysrekke bane 30 til 720 m
 Diverse elektrotiltak
 Flyplassinngjerding / porter / security - tiltak (indre perimeter, flyside)
 Nye vindpølser
 Div. BRP-utstyr
 Utvide garasjering for BRP

Det vises for øvrig til Luftfartstilsynets inspeksjonsrapporter 2004F402 og 2004N001.
Fremtidige tiltak:

 "Indre taksebane" i tilknytning til ekspedisjonsområdet, beliggende i reguleringsområde 
TF2

 ILS bane 12 (kun GP hvis LLZ/DME tas i 1. byggetrinn )
 Senterlinjelys RWY ved evt. oppgradering til kat. II / III
 Ny avisingsplattform vest
 Renovering banedekker / oppgradering av hovedrullebane
 Utskifting til knekkbare innflyvn.lys (hvis ikke gjort i 1. byggetrinn )
 Hurtigavkjøringer fra RWY 
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 Holding-områder i taksesystemet
 Oppgradering ILS bane 30 til kat. II/III
 Bakkeovervåkingssystem / -radar (AMGCS ). 

1.4Fremtidige fellestiltak 
I tillegg kan det komme myndighetskrav og behov for oppgradering / større vedlikeholdsarbeider 
på eksisterende infrastruktur som i hovedsak faller inn under følgende punkter. 

 Evt andre tiltak som kommer som følge av Fylkesmannen i Østfolds behandling av 
utredninger / rapporteringer.

 Fremtidige pålegg fra andre miljømyndigheter, herunder støytiltak.
 Fremtidige pålegg fra luftfartsmyndighetene.
 Nødvendige oppgraderinger av annen infrastruktur på fellesområdet.
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