
PROSJEKTAVTALE
  

MELLOM 
                                      

FORSVARET 
OG 

RYGGE SIVILE LUFTHAVN AS 

1 INNLEDNING

1.1 Generelt

Denne prosjektavtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene knyttet til prosjektet for 
etablering av Moss lufthavn, Rygge, samt styringen av prosjektet.

Prosjektet omfatter planlegging, utredning, detaljprosjektering og prosjektstyring (herunder 
overordnet prosjektledelse, -administrasjon og -revisjon). Alt arbeid som utføres i henhold til 
denne avtalen betegnes i det følgende som Prosjektarbeidet.

1.2 Oversikt over de forskjellige avtalene mellom partene – bestemmelser om rang

Denne avtalen må ses i sammenheng med Samarbeidsavtalen og tilhørende avtaler. 

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

1.3 Forutsetninger

Det er en forutsetning at partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen ikke utføres på 
en slik måte at det er til fortrengsel for militær operativ virksomhet ved flystasjonen.

Det er en forutsetning for Prosjektavtalen at RSL AS dekker alle direkte og indirekte kostnader 
som følge av prosjektarbeidet under denne avtalen, herunder kostnader påført Forsvaret.

1.4 Avtalenes ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft på det tidspunktet den er undertegnet. 

2 NÆRMERE OM INNHOLDET I PARTENES FORPLIKTELSER
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2.1 Ansvarsfordeling

LF ved GIL er flyplassoperatør ved Moss lufthavn, Rygge, og skal ha det styringsmessige 
ansvaret for den daglige drift og utvikling av lufthavnen, innenfor rammen av de til enhver tid 
gjeldende konsesjonsvilkår og Luftfartstilsynets vilkår for teknisk/operativ godkjenning.

Innenfor denne rammen har Forsvaret prosjektansvaret for Fellesområdet og RSL AS har 
prosjektansvaret for sivilt ekspedisjonsområde.

2.2 Gjennomføring av prosjektarbeidet

Prosjektarbeidet skal gjennomføres i samsvar med lover, forskrifter, militær standard og 
internasjonalt akseptert bransjestandard innen sivil luftfart. Ved eventuelle forskjeller mellom 
standarder, skal normalt strengeste standard følges. Kostnadene ved strengere standard som følge 
av militære regler dekkes av Forsvaret, mens kostnadene ved strengere standard som følge av 
sivile regler dekkes av RSL AS.

Prosjektarbeidet skal i tillegg skje i henhold til: 

a) Konsesjonsvilkår for Moss lufthavn, Rygge gitt av Samferdselsdepartementet i konsesjon av 
19. november 2004, herunder krav til plan for flytrafikkregulering og støybegrensning 

b) Teknisk/operative krav; ref. inspeksjonsrapportene 2004F402 og 2004N001 fra 
Luftfartstilsynet. 

c) Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Østfold.

d) Reguleringsplan for (del av) ”Rygge sivile lufthavn”; egengodkjent i Rygge kommune 19. juni 
2003 og Råde kommune 8. mai 2003.

2.3 Samarbeid

Partene skal i utøvingen av sitt prosjektansvar ihht pkt. 2.1, samarbeide nært med hverandre. 
Slikt samarbeid skal blant annet omfatte detaljprosjekteringen og fokusere på å finne frem til 
kosteffektive løsninger, oppfyllelse av konsesjonsvilkårene, herunder miljøtiltak, samt oppnå 
teknisk/operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet. Langsiktige hensyn skal vektlegges i 
løsningsvalgene.

RSL AS skal samarbeide med Forsvaret om blant annet utarbeiding av hovedkonsept for og 
etablering av det sivile ekspedisjonsområdet, herunder lokalisering av bygg og anlegg.. Forsvaret 
skal godkjenne utforming av ekspedisjonsområdets flyside, samt høyder og avstander for alle 
bygg og anlegg i ekspedisjonsområdet i forhold til banesystem.

RSL AS skal legge forholdene til rette for at de viktigste sivile flyoperatørene (flyselskapene), 
driftsselskap, ground handling-aktører med flere på lufthavnens flyside, deltar i det nærmere 
samarbeid med Forsvaret om Prosjektarbeidet. 

Ingen av partene er forpliktet til å formidle til den annen part informasjon som parten er 
forpliktet til å holde skjermet. 
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3 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM PARTENE

3.1 Generelt

Det er en forutsetning for prosjektavtalen at RSL AS dekker alle direkte og indirekte kostnader 
som følge av Prosjektarbeidet, herunder kostnader påført Forsvaret. Dette inkluderer blant annet 
kostnader som følge av bruk av Forsvarets interne ressurser i Prosjektarbeidet, herunder økt 
administrativt behov, kontraktsoppfølgning, prosjektstyring og prosjektrevisjon (heretter benevnt 
Interne kostnader) og kostnader som følge av kontrahering av eksterne tjenester til 
Prosjektarbeidet (heretter benevnt Eksterne Kostnader).

Samtlige kostnader som kreves dekket under denne avtalen, må dokumenteres.

3.2 Påløpte kostnader

Til dekning av Interne Kostnader og Eksterne Kostnader påført i Prosjektarbeidet fra oppstart og 
frem til denne avtalen trer i kraft betaler RSL AS – i tillegg til de Interne Kostnader og Eksterne 
Kostnader som allerede er betalt – et beløp stort NOK 4 010 000,-, som et fullt og endelig 
oppgjør. 

Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter denne avtalen trer i kraft.

3.3 Fremtidige kostnader

3.3 1 Eksterne kostnader 

RSL AS skal betale alle fremtidige Eksterne Kostnader knyttet til Prosjektarbeidet, herunder 
kostnader påført Forsvaret. 

Kostnader til Prosjektarbeid som også er til nytte for Forsvarets militære aktivitet skal deles 
forholdsmessig mellom partene. 

Forsvaret kan ikke kontrahere ekstern bistand, som direkte eller indirekte skal belastes RSL AS i 
samsvar med denne avtale, uten at dette på forhånd er drøftet med RSL AS.

3.3.2 Interne Kostnader

RSL AS skal betale alle fremtidige Interne Kostnader fra denne avtalen trer i kraft og frem til 
oppstart av sivil kommersiell lufttrafikk, herunder kostnader påført Forsvaret. 

De totale Interne Kostnadene for denne perioden er anslått til NOK 3 510 000,-. Uavhengig av 
dette anslaget skal RSL AS betale de reelle Interne Kostnadene. Forsvaret skal varsle RSL AS 
dersom Forsvaret ser at anslaget vil bli overskredet.

RSL AS skal betale alle fremtidige Interne Kostnader fra oppstart av sivil kommersiell lufttrafikk 
og ut avtaleperioden, herunder kostnader påført Forsvaret. 

De totale Interne Kostnadene for denne perioden er anslått til NOK 5 500 000,-. Uavhengig av 
dette anslaget skal RSL AS betale de reelle Interne Kostnadene. Forsvaret skal varsle RSL AS 
dersom Forsvaret ser at anslaget vil bli overskredet.
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4 KONTAKTPERSONER 

Luftforsvaret: Faggruppeleder flyplassdrift (Frem til oppstart av sivile kommersielle 
flygninger.)

Sjef 137 Luftving (Etter oppstart av sivile kommersielle flygninger.)

Forsvarsbygg: Sjef Utvikling Øst                                                                              

RSL AS: Administrerende direktør 

5 SIKKERHETSSTILLELSE

RSL AS skal for egen regning stille sikkerhet for sine forpliktelser etter denne avtalen, herunder 
forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten 
ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter avtaleinngåelsen.

Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge 
etter konsesjon gitt av norske myndigheter.

Sikkerheten skal tilsvare 30% av en anslått årlig ramme for fremtidige kostnader. Sikkerheten 
skal være gyldig, og uoppsigelig fra RSL AS og sikkerhetsstillers side, i avtaleperioden, samt tre 
måneder etter avtaleopphør. 

Manglende eller ikke-dekkende sikkerhetsstillelse regnes som vesentlig brudd på avtalen.

Forsvaret stiller ikke sikkerhet.

6 BETALING

RSL AS faktureres forskuddsvis per kvartal, med 30 dagers betalingsfrist. 

Det skal avholdes faktureringsmøte mellom partene for avklaring av eventuelle 
uoverensstemmelser i forkant av fakturering. Dersom betaling 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.

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

Forsvarsbygg vil ivareta fakturering på Forsvarets vegne. 

7 VARIGHET 

Prosjektavtalen løper fra den trer i kraft og frem til det er gått to år fra dato for oppstart av sivile 
kommersielle flygninger ved Moss lufthavn, Rygge. 
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8 PARTENES ANSVAR VED KONTRAKTSBRUDD

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

9 LOVVALG - 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

Styreleder

Rygge sivile lufthavn AS

Frode Sjursen

Administrerende direktør

Forsvarsbygg 
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