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1Bakgrunn
Denne samarbeidsavtalen bygger på ”Rammeavtalen mellom Forsvarsdepartementet og 
Samferdselsdepartementet om fordeling av ansvar og utgifter ved statens flyplasser mv”, 
undertegnet 17. og 29. september 1999.

Samarbeidsavtalen er revidert i 2004 fordi det er forutsatt i den opprinnelige avtalen og fordi 
endrede rammebetingelser (blant annet at Forvaltningsbedriften Luftfartsverket har blitt til 
aksjeselskapet Avinor). Første revisjon av avtalen er gjort bl a med bakgrunn i de endringene 
som er skjedd i Forsvaret og Avinor.

2Mål med samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen skal legge grunnlaget for en klar og effektiv ansvars- og kostnadsfordeling 
mellom Forsvaret og Avinor for fellesområdene på de statlige flyplasser som er spesifisert i 
avtalen. Samarbeidsavtalen tar sikte på å forvalte ressursene til felles bruk på en effektiv måte. 
Til grunn for kostnadsfordelingen skal det legges at ingen av partene kommer urimelig ut. 

3Avtalestruktur og avtaleparter 
Med referanse til overordnet rammeavtale er partene enig om å benytte følgende begreper i 
denne samarbeidsavtalen:

• Med Samarbeidsavtalen menes denne avtalen inngått mellom Forsvaret1 og Avinor, inkl. 
datterbedrifter som for eks. Oslo lufthavn AS. Samarbeidsavtalen er overordnet de lokale 
avtalene. Samarbeidsavtalen underskrives av Generalinspektøren for Luftforsvaret og 
Administrerende direktør i Avinor.

• Med lokale avtaler menes underliggende avtaler mellom Luftforsvarets flystasjoner og 
Avinors lokale enheter/datterbedrifter.  Lokale avtaler underskrives av respektiv sjef base 
og lufthavnsjef. Vedlegg C.

• Særavtaler knyttet til diverse tjenesteområder inngår som vedlegg til Samarbeidsavtalen. 
Vedlegg A.

• Andre begrep enn de som er nevnt ovenfor skal ikke benyttes i avtaler mellom Forsvaret 
og Avinor med underlagte enheter.

Avtalens parter har plikt til å holde den andre part oppdatert om endringer i sin organisasjon. 
Plikten omfatter oppdatering av alle nødvendige kontaktpunkt, hva angår avdeling, navn og 
adresse. Alle endringer skal meddeles skriftlig til ett kontaktpunkt sentralt i Forsvaret og ett i 
Avinor. I tillegg meddeles lokale endringer lokalt.

4Samarbeidsavtalens omfang

4.1Generelt
Samarbeidsavtalen omfatter fordelingen av ansvar og utgifter ved forvaltning, drift og vedlike-
hold samt framtidige investeringer på fellesområdene på alle statlige flyplasser spesifisert i 
denne avtalen.  Herunder kommer de tjenestene som ytes på fellesområdene til både sivil og 
militær luftfart på den enkelte flyplass, eller der den ene part ensidig yter den annen part tjenester 
innenfor fellesområdene.

1 Forsvaret omfatter samtlige etater underlagt Forsvarsdepartementet.
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Med fellesområde menes eiendommer, bygg, anlegg, utstyr og materiell til felles bruk for 
Forsvaret og Avinor samt tjenesteytelser for kommunikasjon, navigasjon og overvåking i 
luftrommet og på statens flyplasser.
 
Fellesområdene klarlegges i mal for lokale avtaler og omfanget fastlegges i de lokale avtalene.
(Vedlegg B, Mal for lokale avtaler). Lokale avtaler skal opprettes for fellesområdene på følgende 
flyplasser: 

• Rygge, Gardermoen, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Ørland, Bodø, Evenes, Bardufoss,  
Andøya, Langnes, Banak og Høybuktmoen. 

Det opprettes særskilte avtaler for flyplassene Rygge og Ørland, hvor bemanning og tjenester 
ytes fra Avinor etter behov fastsatt av Forsvaret.  De særskilte avtalenes varighet avklares i den 
enkelte avtale innenfor rammen av Samarbeidsavtalens 4-års terminer (ref pkt 9). Avinor 
fakturerer Forsvaret direkte for de tjenester som ytes på disse flyplassene. Ansvarsforholdene for 
øvrig reguleres av denne avtalen, samt underliggende lokal avtale. 

Dette avtaleverket omfatter ikke de områder som Forsvaret og Avinor har for eksklusiv bruk, 
som blant annet egne oppstillingsplattformer, taxebaner, hangarer, terminalbygg, oppfangings-
systemer etc.

4.2Eiendom, bygg, anlegg, utstyr og materiell 
Dette omfatter drift, vedlikehold og investeringer i følgende fysiske elementer som:

• Banesystem. 
• Taksesystem.
• Flyoppstillingsområder. 
• Avisingsområder. 
• Utrykningsveier etc.
• Bygg. 
• Tekniske anlegg. 
• Rullende materiell.
• Kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsanlegg.                                                     

4.3Tjenester 
Tjenestene omfatter følgende områder:

• Lufttrafikktjeneste.
• Flynavigasjonstjeneste.
• Flyværtjeneste.
• Kunngjøringstjeneste.
• Brann-/redningstjeneste. 
• Plasstjeneste.
• Elektrotjeneste.
• Sikkerhetskontrolltjeneste.
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5Normverk og kravgrunnlag

5.1Overordnede forutsetninger
Tjenestens standard skal på forhånd avtales mellom Forsvaret og Avinor. Avhengig av hvilken 
operativ virksomhet som utøves på flyplassen skal ICAO, Eurocontrol/EASA, BSL og/eller 
NATO (SHAPE) standard følges, med mindre Forsvaret og Avinor er enige om en høyere 
standard. På de flyplassene som skal dimensjoneres etter både sivil og militær standard, følges 
den strengeste standard. 

6Ansvarsfordeling

6.1Generelt
Ansvarsbegrepet deles i eier-, investerings-, drifts- og vedlikeholdsansvar. Eier hefter for krav av 
enhver art dersom ansvaret ikke er overført til den driftsansvarlige. 

Den driftsansvarlige hefter for samtlige krav som gjøres gjeldende på grunn av dens virksomhet/ 
drift. Slike krav kan ikke rettes mot eier. Det samme gjelder krav som gjøres gjeldende på grunn 
av virksomhet som utøves av den driftsansvarliges medkontrahenter. Tilsvarende gjelder når 
driften fører til at lovgitte tålegrenser overskrides.

Den som har drifts- og vedlikeholdsansvar, hefter for skade eller tap som kan tilbakeføres til 
manglende vedlikehold av utstyr, materiell, eiendom, bygg og anlegg. Slike krav kan ikke rettes 
mot eier. Hvor lovverk eller forskrift gir skadelidte adgang til søksmål mot den avtalepart som 
etter bestemmelsene i denne avtalen ikke har ansvar for skaden, har denne avtalemotpart full 
regressadgang overfor skadevolder.
 
Avinor har ansvaret for utarbeiding av lufthavnplaner ved flyplasser som nevnt i pkt 4.1, med 
unntak av Rygge og Ørland.

6.2Eieransvar
Eieransvaret er knyttet til lovverk og bestemmelser, og kan ikke overdras til en juridisk 
tredjeperson. At eier hefter utad for skadevoldende følger av anlegget, har likevel ingen 
betydning for den interne fordelingen av ansvaret for den skadevoldende følge mellom eier og 
øvrige interessenter i anlegget. 

6.3Investeringsansvar

6.3.1Generelt
Avinor har ansvaret for kostnadene ved fremtidige investeringer på fellesområdene ved: 

• Gardermoen, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Evenes, Langnes, Banak og Høybuktmoen. 

Dette omfatter også investeringer i tårn- og sikringsbygg samt kommunikasjons-, navigasjons- 
og overvåkningsutstyr. Radar inngår som overvåkningsutstyr.

Forsvaret har ansvaret for kostnadene ved fremtidige investeringer på fellesområdene ved: 

• Rygge, Ørland, Bodø, Bardufoss og Andøya.
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Dette omfatter også investeringer i tårn- og sikringsbygg samt kommunikasjons-, navigasjons- 
og overvåkningsutstyr. Radar inngår som overvåkningsutstyr.

Behovet for investeringen skal på forhånd drøftes mellom Forsvaret og Avinor. Tiltak utover 
standard og krav i konsesjon/godkjenning, som kun den ene part er interessert i å få utført, skal 
dekkes av behovshaver.

6.3.2Prosedyre for Avinors investeringer
For investeringer på sivile flyplasser med militær sektor (jfr pkt 6.3.1, første avsnitt) skal 
Forsvarets lokale forvaltningsmyndighet fremme sine behov til Luftforsvarets utdannings- og 
kompetansesenter (LUKS). LUKS orienterer Avinor lokalt om behovene. LUKS koordinerer, 
prioriterer og fremmer behovene for Avinor sentralt. LUKS oppdaterer årlig sine 
investeringsbehov i henhold til prosedyrer gitt av Avinor.

6.3.3Prosedyre for Forsvarets investeringer
For investeringer på militære flyplasser og militære flyplasser med sivil sektor (jfr. pkt 6.3.1, 
andre avsnitt) skal Avinor lokalt fremme sine behov til Avinor sentralt. Avinor lokalt orienterer 
LUKS om behovene. Avinor sentralt koordinerer og prioriterer behovene før de fremsendes 
LUKS. LUKS fremmer investeringsbehovene fra Avinor inn i Forsvarets plan-prosess. Avinor 
oppdaterer årlig sine investeringsbehov i henhold til prosedyrer gitt av LUKS. 

6.3.4NATO-investeringer
Der hvor NATO har behov for å investere i henhold til sine planer, ivaretas dette av Forsvaret i 
henhold til gjeldende prosedyre for NATOs investeringsprogram.

6.4Driftsansvar

6.4.1Generelt
Tjenestens kvalitet og omfang skal på forhånd drøftes mellom Forsvaret og Avinor.  Tiltak utover 
standard og krav i konsesjon/godkjenning som kun den ene part er interessert i å få utført, skal 
dekkes av behovshaver.

6.4.2Lufttrafikktjeneste
Avinor har ansvaret for lufttrafikktjenesten ved alle flyplasser som inngår i avtalen.

Underveistjenesten er en del av lufttrafikktjenesten. En del av underveistjenesten reguleres av 
gjeldende Radaravtale mellom Forsvarets Overkommando og Avinor. (Vedlegg G, Avtale mellom 
Forsvarets overkommando og Avinor vedrørende gjensidig bruk av radardata)

6.4.3Flynavigasjonstjeneste 
Avinor har ansvaret for flynavigasjonstjenesten ved alle flyplasser som inngår i avtalen og 
leverer sivile kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkningstjenester til begge parter. 

Forsvaret har ansvaret for militær kommunikasjons, navigasjons- og overvåkningstjenester til 
begge parter ved militære flyplasser. 
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6.4.4Flyværtjenesten
Avinor har ansvaret for at denne tjenesten utføres i henhold til gjeldende regler og bestemmelser. 
Partenes behov for flyværtjeneste ut over dette avtales direkte med Meteorologisk institutt og 
inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

6.4.5Kunngjøringstjeneste (AIS)
Avinor har ansvaret for kunngjøringstjenesten i henhold til BSL

6.4.6Brann-/redningstjeneste og plasstjeneste 
Ansvaret for BRP på de enkelte flyplasser fordeles på følgende måte:

Avinor
• Gardermoen, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Evenes, Langnes, Bana og Høybuktmoen. 

Forsvaret
• Rygge, Ørland, Bodø, Bardufoss og Andøya.

Brann- og redningstjenesten skal dimensjoneres i henhold til BSL E, basert på flystørrelse og 
antall bevegelser. 

Plasstjenesten reguleres av lokalt regelverk basert på kravene i BSL.

6.4.7Elektrotjenester
Elektrotjenestene omhandler drift og vedlikehold av flyplassens elektriske installasjoner i 
fellesområdene. Ansvaret fastlegges i de lokale avtalene. 

6.4.8Sikkerhetskontrolltjenesten
Sikkerhetskontrolltjenesten omhandler kontroll av passasjerer og bagasje, overvåkning og 
kontroll av bygninger, tekniske installasjoner og gjerder. Ansvaret fastlegges i de lokale avtalene.

6.4.9Forvaltning, drift og vedlikehold 
Ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold ved de enkelte flyplasser fordeles på følgende 
måte:

Avinor
• Gardermoen, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Evenes, Langnes, Banak og Høybuktmoen. 

Forsvaret
• Rygge, Ørland, Bodø, Bardufoss og Andøya.

Den part som har ansvaret for fellesområdene anskaffer, drifter og vedlikeholder det utstyr, 
materiell, bygg og anlegg som er nødvendig for at tjenesten skal kunne gjennomføres i henhold 
til avtalen.

6.5Miljø
Partene skal etterkomme de miljøkrav som myndighetene har satt. Det er forurenseren som er 
ansvarlig for kostnadsdekning ved eventuelle forurensninger eller andre miljøskader. Analyse/ 
utredninger som kreves på bakgrunn av en parts aktivitet, belastes denne. 

Ved overføring av eieransvar overføres ikke ansvaret for miljøskader i grunn som er oppstått før 
overføringen.
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6.6Åpningstider
Begge parters behov for åpningstid/tilgjengelighet skal tilfredsstilles fullt ut. Behov ut over lokal 
åpningstid skal dekkes av behovshaver.

7Utgiftsfordeling

7.1 Fordelingsgrunnlag
Kostnader som skal fordeles er flyplassens faktiske kostnader (lønn og andre driftskostnader) til 
drift av fellesområdene. De enkelte kostnadselementene er:

• Lufttrafikktjeneste.
• Flynavigasjonstjenesten.
• Flyværtjeneste.
• Kunngjøringstjeneste.
• Brann-/redningstjeneste og plasstjeneste.
• Elektrotjeneste.
• Sikkerhetskontrolltjeneste.
• Forvaltning, drift og vedlikehold. 

Omfanget av tjenestene skal på forhånd avtales mellom partene. Kostnadene forbundet med 
underveistjenesten skal ikke fordeles i henhold til denne avtalen. Kostnadene som påløper for 
drift av flyplassene Rygge og Ørland skal ikke fordeles. Konsesjonsavgift til Luftfartstilsynet 
dekkes av den som har behov for konsesjonen.  Avinors levering av flysikringstjenesten 
(lufttrafikktjeneste, flynavigasjonstjeneste eller flyværtjeneste) ved flyplassene Rygge og Ørland 
faktureres Forsvaret på grunnlag av kostnadsdekning i h t inngått lokal avtale mellom partene for 
de respektive flyplassene. Eventuelle inntekter etter taksregulativet (terminalavgift og/eller 
startavgift) som måtte komme som følge av trafikk til og fra flyplassene Rygge og Ørland vil 
tilfalle Forsvaret. Kostnadsfordelingen ved de øvrige flyplassene som inngår i avtalen skjer på 
grunnlag av fordelingsnøkkel. 

7.2Fordelingsnøkkel
Utgiftene fordeles på sivile og militære flybevegelser. Antall flybevegelser baseres på innhentede 
data og statistikk fra Avinor og alle flybevegelser skal inngå. En flybevegelse er enten en 
gjennomført avgang eller en gjennomført landing med et luftfartøy

Gjennomsnittet av statistikk over flybevegelser på angjeldende flyplass de siste 4 år skal legges 
til grunn for fordelingen.  

7.3Totalforsvarskonseptet

7.3.1Militære øvelser
Avinor skal som tidligere delta i planlegging av Forsvarssjefens øvingsprogram, samt delta ved 
Forsvarssjefens øvingskonferanser. Lokale flystasjoner skal varsle Avinor lokalt forut for en 
øvelse om hva øvelsen innebærer, slik at Avinor kan budsjettere med aktiviteten. 

Aktiviteter som er planlagt i Forsvarssjefens øvingsprogram dekkes av Avinor som normale 
kostnader og skal ikke fordeles. Når en øvelse eller ekstraoppdrag gjennomføres som forutsetter 
tjenester ut over normal drift ved lufthavnen, skal det overskytende dekkes av Forsvaret.
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7.4Oppgjørsform
Kostnadene skal fordeles etterskuddsvis årlig og foretas for hver enkelt flyplass, unntatt Rygge 
og Ørland som faktureres månedlig. Avregning/fakturering og overføring skjer sentralt mellom 
Forsvarets Overkommando og Avinor. Partene skal innen utgangen av mai hvert år avholde et 
avregningsmøte for foregående år, der partenes relevante kostnader presenteres og gjennomgås, 
samt at sluttregning utarbeides. Partene skal ha mulighet til fullt innsyn i hverandres tallmateriale 
og beregningsgrunnlag.

Den part som etter ovennevnte sluttavregning har netto tilgodehavende fakturerer den andre part 
på ordinær måte for netto tilgodehavende. Det skal imidlertid tydelig fremgå av fakturaen hva 
som er brutto tilgodehavende/kostnader for hver av partene.

7.5Avgifter
Avgifter skal ikke betales for luftfartøy med militære registreringsmerker. Så lenge prising av 
tjenester mv mellom Forsvarets Overkommando og Avinor skjer etter prinsippene angitt under 
pkt. 5.2 - 5.7 i Rammeavtalen, skal det heller ikke betales avgifter for bruk av sivile 
fly/helikoptre til militære oppdrag samt luftfartøy som er oppført i det sivile luftfartøyregister 
med Forsvaret, herunder også Forsvaret i andre NATO-land, som eier. Fritaket for disse 
flygingene er gitt dersom det etterfølgende følges:

1. at de luftfartøy (norske) som kan omfattes av luftfartsloven § 17-10, blir overført til 
militær bruk i henhold til denne paragraf.  Denne overføringen må Avinor bli underrettet 
om i samsvar med vedlagte prosedyre.

2. at andre sivile luftfartøy (norske og utenlandske) som ikke omfattes av luftfartsloven § 
17-10, men som brukes til militære formål må innrapporteres i samsvar med vedlagte 
prosedyre. 

3. at avgiftsfritaket for sivile passasjerfly som oppfyller kravene etter pkt 1, og som er 
innchartret av Forsvaret for forflytning av militært personell, ikke fører til at denne 
trafikken øker i et slikt omfang, at den er til skade for samordningen av militære og 
sivile flyruter. 

Eventuelle for mye innbetalte luftfartsavgifter er gjenstand for eget oppgjør, jfr. pkt.7.5 Avgifter.

8Gjennomføring 

8.1Avtaleinngåelse
Med grunnlag i Samarbeidsavtalen skal det inngås lokale avtaler. Revidert avtale trer i kraft 1. 
januar 2005 og gjelder i 4 år. Denne avtalen er utferdiget og undertegnet i 2 eksemplarer. Hver av 
partene har sitt eksemplar.

8.2Evaluering
Evaluering av Rammeavtalen, Samarbeidsavtalen gjøres hvis en av partene anmoder om det, 
men starter under enhver omstendighet 12 mnd før utløp av avtalen. Lokale avtaler skal 
gjennomgåes hvis en av partene anmoder om det og minimum en gang hvert år.
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8.3Endringer av avtaleverket
Hver av partene kan også be om en gjennomgang og endring av avtaleverket hvis det oppstår 
vesentlige endrede driftsforhold ved en eller flere flyplasser som dekkes av avtalen. 

8.4Innsynsrett
Partene har gjensidig innsynsrett i de tjenestene som ytes for å sikre at de holder tilfredsstillende 
kvalitet.

8.5Oppheving av andre avtaler
Rammeavtalen, Samarbeidsavtalen og de lokale avtalene avløser samtlige tidligere avtaler 
mellom partene som ikke er listet i vedlegg.

8.6Oppheving av avtaleverket ved beredskap
Rammeavtalen, Samarbeidsavtalen og de lokale avtalene gjelder driften i fred og krise inntil 
Sivilt Beredskapssystem (SBS) eller Beredskapssystemet for Forsvaret (BFF) iverksettes. I krig 
gjelder Beredskapslovene med forskrifter.

9Avtalens varighet
Avtalen løper i 4-års terminer inntil den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelse kan skje med 
6 måneders varsel før utløpet av hver 4-års termin. Dersom Samarbeidsavtalen sies opp, settes 
også avtaler inngått med hjemmel i denne ut av kraft. 

Avinor 
Oslo den, 01 juli 2004

Forsvarets overkommando 
Oslo den, 01 juli 2004

Randi R. S. Flesland
Administrerende direktør

Tomas C Archer
Generalinspektør for Luftforsvaret

     
Vedlegg A: Særavtaler.
Vedlegg B: Mal for lokale avtaler
Vedlegg C: Fullmakt for inngåelse av lokale avtaler
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