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Uttrykk og forkortelser

I Samarbeidsavtalen, Prosjektavtalen, Investeringsavtalen, Lokal driftsavtale og Festeavtalen vil 
følgende forkortelser og uttrykk med det angitte betydningsinnhold benyttes. 

Uttrykk og 
forkortelser

Betydningsinnhold

BOI Bakkeoperativt inspektorat
FB Forsvarsbygg
FD Forsvarsdepartementet
Fellesområde Definert i vedlegg 2 til denne avtalen
Forsvaret Luftforsvaret og Forsvarsbygg
FMO Forsvarets militære organisasjon 
GIL Generalinspektøren for luftforsvaret 
LF Luftforsvaret
LT Luftfartstilsynet
Moss lufthavn, 
Rygge

Militær og sivil aktivitet på Fellesområdet og festet område.

RSL AS Rygge sivile lufthavn AS

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Denne Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og RSL AS, er inngått som følge av at RSL AS tok 
initiativ til å etablere sivil lufttrafikk på Rygge flystasjon, og at Forsvaret ved 
Generalinspektøren for Luftforsvaret har søkt og den 19. november 2004 har 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 Samarbeidsavtalen og tilhørende avtaler legge til 
rette for å anlegge, 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, datert 19. mai 2003, og en 
intensjonsavtale mellom FB, Rygge flystasjon og RSL AS, 19 mai 2003. Samarbeidsavtalen og 
tilhørende avtaler erstatter disse to avtalene.

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

Denne Samarbeidsavtalen regulerer på overordnet nivå rettigheter og plikter i forbindelse med å 
etablere, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge. 

I tillegg til Samarbeidsavtalen, inngår partene ytterligere fire avtaler – Prosjektavtale, 
Investeringsavtale, Lokal driftsavtale og Festeavtale.

Prosjektavtalen regulerer prosjektet knyttet til å etablere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge. 

Investeringsavtalen regulerer investeringer knyttet til sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge.
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Lokal driftsavtale regulerer drift av sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge.

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.

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 for avtalene mellom partene at det å etablere, drive og inneha sivil 
aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, ikke er 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.

1.4 Samarbeidsavtalens dokumenter – bestemmelser om rang

Denne Samarbeidsavtalen består av dette toppdokumentet og følgende vedlegg:

1. Vedlegg 1 – Fellesområde
2. Vedlegg 2 – Kart over Fellesområde

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

1.5 Avtalenes ikrafttredelse

Med mindre annet fremgår av den enkelte avtale, trer hver avtale mellom partene i kraft på det 
tidspunktet den er undertegnet av partene og godkjent av Forsvarsdepartementet.

2 NÆRMERE OM INNHOLDET I PARTENES FORPLIKTELSER

2.1 Generelt

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.

GIL utpeker flyplassjefen, som skal godkjennes av LT. Flyplasseier er FB. Med bakgrunn i dette 
undertegnes avtalene av både LF og FB.
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RSL AS skal, i nært samarbeid med Forsvaret, etablere og drive sivilt ekspedisjonsområde ved 
Moss lufthavn, Rygge. Etableringen, driften og det å utføre sin oppgave som sivil driver skjer for 
RSL AS´ egen regning og risiko.

RSL AS er innforstått med at det å etablere, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, 
Rygge, kan påvirkes og begrenses som følge av militære øvelser m.v. Alle slike aktiviteter skal 
legges opp slik at de i minst mulig grad har negativ innvirkning på den kommersielle driften. 

LF skal varsle RSL AS senest 5 uker før slike aktiviteter som vil ha innvirkning på driften. Det 
skal da opplyses om aktivitetens innhold og omfang, samt hvilke konsekvenser denne kan ha for 
driften. 

2.2 Investeringer

For å realisere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, må det foretas investeringer. 

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.

Investeringsavtalen regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til investeringer knyttet til 
sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge.

2.3 Prosjekt

For å oppnå teknisk/operativ godkjenning fra LT og realisere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, 
Rygge, må et helhetlig etableringsprosjekt gjennomføres. Dette ledes av Forsvaret. 

Prosjektansvaret omfatter planlegging, utredning, detaljprosjektering og prosjektstyring av 
etableringsprosjektet.

Innenfor det helhetlige etableringsprosjektet Forsvaret har prosjektansvaret for Fellesområdet.

RSL AS har prosjektansvaret for sivilt ekspedisjonsområde.

Prosjektavtalen regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til etableringsprosjektet vdr. sivil 
aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge.

2.4 Forvaltning, drift og vedlikehold

For å drive sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, må det ytes forvaltning, drift og vedlikehold 
på flyplassen. 

Forsvaret har det konsesjonsbestemte ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av 
Fellesområdet.

Dette omfatter blant annet følgende tjenester:

- flysikringstjeneste
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- brann- rednings- og plasstjeneste
- elektrotjeneste
- sikkerhetskontrolltjeneste
- kunngjøringstjenestene (AIS/AIP)
- eiendom-, bygg- og anleggstjeneste

RSL AS har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av sivilt ekspedisjonsområde.

Forvaltning, drift og vedlikehold skal ytes i henhold til 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.

Partene har gjensidig innsynsrett i forvaltning, drift og vedlikehold for å sikre at de holder 
tilfredsstillende kvalitet. Innsyn fra RSL AS’ side kan i enkelte tilfeller kreve forutgående 
godkjenning fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller Forsvarets sikkerhetsavdeling..

Lokal driftsavtale regulerer det nærmere innholdet i partenes rettigheter og plikter knyttet til 
forvaltning, drift og vedlikehold ifm. sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge.

2.5 Festeavtale

For å realisere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, må Forsvaret bortfeste del av statens 
eiendom gnr. 1, bnr. 7 i Rygge kommune. 

Festeavtalen regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til bortfeste av dette arealet.

3 ENKELTE ANDRE SÆRLIGE FORPLIKTELSER OG BESTEMMELSER

3.1 Kvalitets- og sikkerhetsstyring    

RSL AS, samt eventuelle underleverandører, skal etterkomme LFs system for kvalitets- og 
sikkerhetsstyring i forbindelse med flyplassdriften slik det til enhver tid er. Dette systemet 
bygges opp i henhold til ISO standard og krav fra LT.    

3.2 Forebyggelse av anslag mot luftfartssikkerheten 

RSL AS, samt eventuelle underleverandører/brukere av Moss lufthavn, Rygge, skal samarbeide 
med Forsvaret og LT vedrørende forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten i henhold til 
BSL A 2-1 og andre relevante regler. 

3.3 Utarbeidelse av helhetlig lufthavnplan

Forsvaret har som flyplasseier og flyplassoperatør ansvaret for utarbeiding av helhetlig 
lufthavnplan for Moss lufthavn, Rygge. RSL AS skal bidra til utarbeidelsen i nødvendig grad.

3.4 Åpningstider
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Åpningstider for lufthavnen fastsettes ved særskilt bestemmelse av LT, jfr. konsesjonsvilkårenes 
§ 6. Partene planlegger inntil videre med 0700-2300 alle dager, slik LT hittil har anbefalt. 

3.5 Miljøforhold

Begge parter skal følge myndighetsbestemte miljøkrav. 

Det er forurenseren som er ansvarlig for kostnadsdekning ved eventuelle forurensning eller andre 
miljøskader. 

Der myndighetenes miljøkrav til Fellesområdet representerer en kapasitetsbegrensning, skal 
Forsvarets behov ha prioritet. RSL AS skal kunne etablere nødvendig kapasitet i fellesanlegg 
og/eller i særskilt anlegg.

Forsvaret har som flyplasseier og flyplassoperatør ansvaret for utarbeiding av den 
konsesjonspålagte plan for flytrafikkregulering og støybegrensning, jfr. konsesjonsvilkårene § 6.
RSL AS skal bidra til utarbeidelsen i nødvendig grad.

Eventuelle miljørelaterte økonomiske krav fra tredjepart som følge av lufthavnens anlegg, drift 
og trafikk og som måtte bli avgjort gjennom rettslige avgjørelser, fordeles mellom partene i 
henhold til partenes reelle trafikkandel (militært/kommersielt sivilt) i det aktuelle år, med mindre 
det er klart at skaden utelukkende skyldes den ene part. Tilsvarende krav som følge av avisning 
av fly, skal likevel fordeles i henhold til partenes faktiske bruk (militært/kommersielt sivilt) av 
avisningsvæske, med mindre det er klart at skaden utelukkende skyldes den ene part.

3.6 Trafikkavgifter  

LF er som konsesjonshaver forpliktet til å sørge for at trafikkavgifter forbundet med kommersiell 
sivil trafikk faktisk blir innkrevd, jf. til enhver tid gjeldende forskrift om avgifter vedrørende 
statens luftfartsanlegg og tjenester (takstregulativet) .

RSL AS skal anskaffe og implementere et praktisk system for trafikkstatistikk og innkreving av 
trafikkavgiftene vis-a-vis flyoperatørene og ground handling-aktørene på lufthavnen, 
leverandører av lufttrafikktjenester, samt sivile myndigheter.

RSL AS står fritt innenfor gjeldende regelverk til å fastsette avgiftsnivåer og herunder til å 
differensiere mellom ulike typer trafikk. 

Eventuelle avgifter som LF vil bli pålagt i forbindelse med kommersiell sivil trafikk dekkes i sin 
helhet av RSL AS.

Ikke kommersiell allmenntrafikk (GA-trafikk) omfattes ikke av denne Samarbeidsavtalen, slik at 
eventuelle avgifter fra denne trafikken er et forhold mellom LF og denne trafikken. 

3.7 Konsesjon, teknisk/operativ godkjenning og tilsyn

Forsvaret skal ha ansvaret for å søke om førstegangs konsesjon og teknisk/operativ godkjenning, 
fornyelser av disse samt løpende og fast tilsyn (mellomtilsyn/hovedtilsyn), inspeksjoner m.v. 
3.8 Sikkerhet
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RSL AS plikter å overholde det til enhver tid gjeldende sikkerhetsregelverk, herunder reglene om 
sikkerhetsgradert informasjon.

Det er en forutsetning at personell, fra RSL AS og deres samarbeidspartnere, knyttet til 
etablering, drift og innehavelse av sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, oppnår slik 
sikkerhetsklarering og/eller autorisasjon som Forsvaret til enhver tid finner nødvendig.

Forsvaret er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle konsekvenser av at slikt personell ikke 
oppnår eller mister nødvendig sikkerhetsklarering og/eller autorisasjon.

4 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM PARTENE. AVSETNING I FOND

4.1 Fordeling av kostnader mellom partene 

4.1.1 Generelt

RSL AS skal dekke alle direkte og indirekte kostnader utenom investeringskostnader som følge 
av å anlegge, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, herunder alle direkte og 
indirekte kostnader påført Forsvaret. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

• kostnader knyttet til å utarbeide helhetlig lufthavnplan for Moss lufthavn, Rygge, jf. 
punkt 3.3, 

• kostnader knyttet til å utarbeide den konsesjonspålagte plan for flytrafikkregulering og 
støybegrensning, jf. punkt 3.5, 

• kostnader knyttet til eventuelle analyser/utredninger som er påkrevd som følge av den 
kommersielle sivile trafikken, jf. punkt 3.5, 

• kostnader knyttet til luftfartsgebyrer for Moss lufthavn, Rygge i forbindelse med 
førstegangs konsesjon og teknisk/operativ godkjenning, fornyelser av disse samt 
luftfartsgebyrer i forbindelse med løpende og fast tilsyn (mellomtilsyn/hovedtilsyn), 
inspeksjoner m.v. bekostes i sin helhet av RSL AS.

Forsvaret skal dekke alle direkte og indirekte kostnader utenom investeringskostnader knyttet til 
militære aktivitet på Moss lufthavn, Rygge.

Kostnader utenom investeringskostnader som ikke kan allokeres alene til sivil eller militær 
aktivitet, skal fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen angitt i punkt 4.1.2 nedenfor.

Driftsbudsjett vedtas innen 31.12 for påfølgende år. 

Fordeling av investeringskostnader reguleres av Investeringsavtalen.

4.1.2 Fordelingsnøkkel

Kostnadsfordelingen spesifisert nedenfor gjelder med mindre annet er angitt i Lokal driftsavtale. 

Fordelingsnøkkel de 2 første år regnet fra og med trafikkåpning er 70 % på LF og 30 % på RSL 
AS. 
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Deretter skal kostnadene fordeles på sivile og militære flybevegelser i siste driftsår (kalenderår). 
Antall flybevegelser baseres på innhentede data og trafikkstatistikk fra RSL AS koordinert med 
tilsvarende data fra LTT Avinor og eventuelt Forsvaret. Alle militære og kommersielle sivile 
flybevegelser skal inngå. En flybevegelse er enten en gjennomført avgang eller en gjennomført 
landing med et luftfartøy, relatert til fellesområdet. 

4.2 Avsetning i fond

RSL AS skal innen åpning av sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge etablere et fond i regi av 
RSL AS for utviklingen av lufthavnen.

RSL AS skal avsette 10% av RSL AS’ årlige overskudd i fondet. Med overskudd menes det 
reelle overskudd av driften ved RSL AS ved Moss Lufthavn Rygge slik dette fremgår av 
selskapets reviderte regnskap. Avtaler mellom RSL AS og foretak som skal drive kommersiell 
utnyttelse av RSL AS’ rettigheter etter avtaleverket, skal inngås på markedsvilkår.

Fondets midler skal anvendes til dekning av investeringer på Fellesområdet som ikke i sin helhet 
skal allokeres til en av partene alene. Midlene skal anvendes til dekning av investeringer før 
kostnadsfordelingen mellom partene gjennomføres.
 
RSL AS’ s forpliktelser i henhold til Samarbeidsavtalen er upåvirket av fondets størrelse.

5 BETALING

Forsvaret fakturerer kostnadene forskuddsvis per kvartal. 

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.

Partene skal, innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, søke å etablere 
innkjøps- og betalingsrutiner som er optimale for partene i et skatte- og avgiftsmessig perspektiv.

6 EIERFORHOLD

Staten ved Forsvarsdepartementet skal være eier av all eiendom, bygg, anlegg, infrastruktur og 
tekniske installasjoner på Fellesområdet, uavhengig av hvem som forestår investeringene. 

7 KRAV FRA TREDJEMANN 

7.1 Krav fra tredjemann mot Forsvaret

RSL AS skal holde Forsvarsdepartementet med underliggende etater skadesløs for ethvert krav 
som måtte bli rettet mot Forsvarsdepartementet med underliggende etater som følge av at det 
anlegges, drives og innehas sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, med mindre skaden skyldes 
en forsettlig eller grovt uaktsom handling eller unnlatelse fra Forsvarsdepartementet med 
underliggende etaters personell. Forsvarsdepartementet med underliggende etater skal også 
holdes skadesløs for omkostninger knyttet til håndteringen av slike krav.
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Miljørelaterte krav reguleres av pkt. 3.5.

Dersom Forsvarsdepartementet med underliggende etater er betalingsforpliktet overfor en 
tredjepart, er RSL AS ansvarlig for at beløpet utbetales rettidig til kravshaver. Beløpet skal ikke 
forskutteres av Forsvarsdepartementet med underliggende etater. Dersom RSL AS misligholder 
utbetalingsplikten etter første punktum, slik at Forsvarsdepartementet med underliggende etater 
må forskuttere utbetalingen av beløpet, kan Forsvarsdepartementet med underliggende etater 
kreve regress fra RSL AS med tillegg av forsinkelsesrente fra Forsvarsdepartementet med 
underliggende etaters betalte tredjemann og til RSL AS betaler Forsvarsdepartementet med 
underliggende etater.

I forbindelse med behandlingen av slike krav mot Forsvarsdepartementet med underliggende 
etater, skal Forsvarsdepartementet med underliggende etater ikke erkjenne ansvar, gjennomføre 
hovedforhandling eller inngå forlik uten å drøfte saken med RSL AS.

7.2 Krav fra RSL AS mot Forsvarsdepartementet med underliggende etater som følge av 
krav fra tredjemann

RSL AS kan ikke rette krav mot Forsvarsdepartementet med underliggende etater som følge av 
krav fra tredjemann mot RSL AS som følge av at det anlegges, drives og innehas sivil aktivitet 
ved Moss lufthavn, Rygge, med mindre kravet skyldes en forsettlig eller grovt uaktsom handling 
eller unnlatelse fra Forsvarsdepartementet med underliggende etaters personell.

Miljørelaterte krav reguleres av pkt. 3.5.

8 PARTENES ANSVAR VED KONTRAKTSBRUDD

Partenes ansvar ved kontraktsbrudd reguleres av den enkelte avtale.

Partene skal ikke være ansvarlig for å dekke den annen parts indirekte tap, herunder tap av 
inntekter, med mindre tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra den misligholdende part. 

Under ingen omstendigheter vil partene ha et objektivt erstatningsansvar overfor den annen part.

9 FORSIKRING

RSL AS skal tegne forsikring som dekker alle risiki knyttet til det å etablere, drive og inneha 
sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge. Forsikringen skal også dekke utbetalinger både direkte 
til skadelidte i de tilfeller hvor skadelidte forholder seg til Forsvaret, samt eventuelle regresskrav 
fra Forsvaret som følge av punkt 7.1.

I den utstrekning det påvises risiko for skade som ikke er dekket av ovennevnte forsikringer, og 
som kan medføre ansvar for Forsvaret, skal RSL AS betale til Forsvaret et beløp som tilsvarer 
den forsikringspremie Forsvaret måtte betalt dersom staten ikke var selvassurandør. Beregningen 
av beløpet fastsettes nærmere i Lokal Driftsavtale.

RSL AS er ikke berettiget til å starte opp den kommersielle flyoperative virksomheten før 
Forsvaret har godkjent de foreliggende forsikringer. 
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10 VIRKNING AV BORTFALL AV KONSESJONEN ELLER TEKNISK/OPERATIV 
GODKJENNING

Forsvaret er ikke erstatningsansvarlig eller på annen måte ansvarlig overfor RSL AS dersom 
konsesjonen trekkes tilbake eller ikke fornyes, med mindre dette skyldes forsett eller grov 
uaktsomhet fra Forsvarets side. 

Forsvaret er ikke erstatningsansvarlig eller på annen måte ansvarlig overfor RSL AS dersom 
teknisk/operativ godkjenning ikke gis, trekkes tilbake eller ikke fornyes, med mindre dette 
skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Forsvarets side. 

Forsvaret skal ikke være ansvarlig for å dekke den annen parts indirekte tap, herunder tap av 
inntekter, med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Forsvarets side. 

11 VARIGHET – BORTFALL

Samarbeidsavtalen løper fra den er trådt i kraft, jf. punkt 1.5, og deretter i hele 
konsesjonsperioden med forlengelser.

Samarbeidsavtalen, Prosjektavtalen, Investeringsavtalen og Lokal driftsavtale bortfaller dersom 
konsesjonen trekkes tilbake i løpet av konsesjonsperioden eller ikke blir fornyet ved utløp av 
konsesjonsperioden. 

Samarbeidsavtalen, Prosjektavtalen, Investeringsavtalen og Lokal driftsavtale bortfaller dersom 
teknisk operativ godkjenning trekkes tilbake eller ikke blir fornyet ved utløp av 
godkjenningsperioden.

Festeavtalen omfattes ikke av denne bestemmelsen.

12 OPPSIGELSE

Samarbeidsavtalen, Prosjektavtalen, Investeringsavtalen og Lokal driftsavtale kan sies opp med 
to års varsel. 

I oppsigelsesperioden skal partene forhandle om videre tilrettelegging for sivil aktivitet, på 
Rygge Flystasjon. Dersom Forsvaret sier opp avtalen og ikke lykkes med å finne en ny operatør, 
kjøper og/eller leier til Fellesområdet, skal RSL AS få tilbud om å overta Fellesområdet på 
fremforhandlede vilkår.

Festeavtalen omfattes ikke av første og annet avsnitt i denne bestemmelsen.

Dersom eierstrukturen/aksjefordelingen i RSL AS etter Forsvarets vurdering utgjør en trussel 
mot nasjonale sikkerhetsinteresser, kan Forsvaret si opp avtalene med umiddelbar virkning. 
13 ORGANISATORISKE FORHOLD

13. 1 Plikt til å varsle den annen part ved endringer i egen organisasjon
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Partene plikter å holde hverandre oppdatert om endringer i egen organisasjon av betydning for 
den annen part. Plikten omfatter under enhver omstendighet oppdatering av alle nødvendige 
kontaktpunkt mellom partene med hensyn til avdeling, navn og adresse. 

Alle endringer skal meddeles skriftlig.

13. 2 Forsvarets rett til representant i styret i RSL AS

Forsvaret skal i en periode på to år regnet fra det tidspunkt denne avtalen trer i kraft, ha rett til å 
møte med en observatør i styret i RSL AS. 

Ordningen vurderes etter to år for eventuell videreføring. 

Styret i RSL utarbeider nærmere bestemmelser om observatørens rolle, og kan herunder fastsette 
begrensninger i observatørens møterett når hensynet til selskapets virksomhet eller aksjonærer 
tilsier dette.

14 OVERDRAGELSE

RSL AS kan ikke uten Forsvarets skriftlige samtykke helt eller delvis overdra 
Samarbeidsavtalen, Prosjektavtalen, Investeringsavtalen, Lokal driftsavtale og Festeavtalen. 
Samtykke kan bare nektes ved saklig grunn. Sikkerhetsmessige forhold vil alltid utgjøre saklig 
grunn. (må med i alle avtalene)

Manglende svar på søknad om samtykke etter denne bestemmelse anses som avslag.

15 OPPHEVING AV AVTALEVERKET VED BEREDSKAP

Samarbeidsavtalen, Prosjektavtalen, Investeringsavtalen, Lokal driftsavtale og Festeavtalen vil 
bli satt til side i den utstrekning Sivilt Beredskapssystem (SBS) eller Beredskapssystemet for 
Forsvaret (BFF) iverksettes. I krig gjelder Beredskapslovene med forskrifter.

16 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
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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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