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Det vises til SDs brev av 26. august 1999 samt "telefonsamtale den 10. 
september 1999 mellom SDs Lothe og FDs Røgeberg. 

Vedlagt følger to -2- eksemplarer av rammeavtalen klare til undertegning av 
FD. Det bes om at det ene eksemplaret returneres i undertegnet stand til SD så 
fort som mulig. 

SD vil så snart undertegningen foreligger, be LV følge opp rammeavtalen. SD 
forutsetter at FD vil følge opp tilsvarende ifht. FO. 
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RAMMEAVTALE 

MELLOM 

FORSVARSDEPARTEMENTET 

OG 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

OM 

FORDELING AV ANSVAR OG UTGIFTER VED STATENS 
FLYPLASSER M. V. 

AVTALEPARTNERE 

1 Denne rammeavtalen er inngått mellom Forsvarsdepartementet og 
Samferdselsdepartementet. Den fastlegger prinsipper/rammevilkår for 
opprettelse av samarbeidsavtale(r) mellom Forsvarets overkommando 
(FO) og Luftfartsverket (LV) inkl. datterbedrifter som Oslo Lufthavn 
AS, og for underliggende lokale avtaler mellom Luftfartsverkets 
regionale enheter/datterbedrifter og Luftforsvarets flystasjoner. 

2 Luftfartsverket er ansvarlig for flysikringstjenesten for sivile og 
militære formål, og fly værtjenesten er en del av denne. Det norske 
meterologiske institutt (DNMI) er underlagt Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og forholdet mellom DNMI, LV og Forsvaret 
er regulert i egen avtale. Kjøp av flyværtjeneste er gjenstand for egen 
avtale i samsvar med prinsippene i denne rammeavtalen. 

FORMÅL OG OVERORDNEDE RAMMER 

1 Rammeavtalen skal legge grunnlaget for at FO og LV når sine mål 
samtidig som den sikrer en effektiv utnyttelse av statlige ressurser. 

2 Rammeavtalen skal legge grunnlaget for en klar og effektiv ansvars- og 
kostnadsfordeling mellom FO og LV på fellesområdene, jf. pkt. 3.5. 
Hvilke fellesområder og -tjenester som omfattes av denne avtalen, skal 
fastlegges i samarbeidsavtale(r) mellom FO og LV. Omfanget 
fastlegges i lokale avtaler. 



3 Rammeavtalen skal legge grunnlaget for at ansvarsfordelingen på 
statlige flyplasser kommer klart frem i underliggende avtaler nevnt i 
pkt. 1.1. Med ansvaret på en lufthavn/flystasjon menes ansvaret med å 
sikre at tjenestene på fellesområdene blir utført til avtalt standard, jf. 
pkt. 5.6, når det gjelder både drift, vedlikehold og investeringer i bygg, 
anlegg og utstyr. 

4 . Militære øvelser skal kunne gjennomføres. Avtale om den praktiske 
gjennomføringen skal inngås i det enkelte tilfelle mellom FO og LV. 
Aktiviteten skal tilpasses ICAOs, Eurocontrols og ECACs tilrådinger 

' og nasjonale bestemmelser. 

OMFANG 

1 Denne rammeavtalen skal i prinsippet gjelde for samtlige statlige 
flyplasser. Så langt FO og LV finner det nødvendig, kan det opprettes 
lokale avtaler under denne rammeavtalen for følgende flyplasser: 
Rygge, Gardermoen, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Ørland, Bodø, 
Evenes, Bardufoss, Andøya, Tromsø, Banak og Høybuktmoen . I tillegg 
kan det etter behov også utarbeides lokale avtaler for øvrige statlige 
flyplasser og for de regionale flyplassene som er/blir overtatt av staten, 
såfremt flyplassene har en viss aktivitet fra begge parter. 

2 For Forsvarets flyplasser Lista og Torp skal det inngås særskilte avtaler 
utenfor denne rammeavtalen. 

3 Rammeavtalen skal også nyttes som grunnlag for opprettelse av 
samarbeids~/regionale avtaler mellom FO og LV vedrørende 
underveistjenester og gjensidig bruk av radarinformasjon, 
kommunikasjons- og navigasjonssystem. Prinsippet om 
kostnadsfordeling, jf. pkt. 5, skal også gjelde for disse avtalene. 

Det er en forutsetning for inngåelse av denne rammeavtalen at Forsvaret 
i tillegg til kostnadsfordelingen ikke skal betale avgifter av typen starU, 
passasjer-, underveisavgift eller lignende avgifter for luftfartøy med 
militære registreringsmerker, jf. pkt. 5.1. De avtalene som måtte inngås 
under denne rammeavtalen skal heller ikke medføre avgifter av denne 
type. 

4 Rammeavtalen omfatter forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) samt 
framtidige investeringer på fellesområder på statlige flyplasser, 
herunder tjenester som ytes på fellesområdene til både sivil og militær 
luftfart på de enkelte lufthavner/flystasjoner, eller der den ene part 
ensidig yter den annen part tjenester innenfor fellesområdet. 
Rammeavtalen omfatter ikke de områder og fasiliteter som FO og LV 
har for eksklusiv bruk. 



3.5 Med fellesområde menes arealer, bygg, anlegg m.v. til felles bruk for 
FO og LV samt gjensidige tjenesteytelser mellom FO og LY i 
luftrommet og på statens flystasjoner/lufthavner. Nærmere fastlegging 
av fellesområder og -tjenester skal tilpasses i de lokale avtalene. 

4. ANSVARS- OG KOSTNADSDELING 

A) Generelt 

4.1 Eierforholdene for grunn på fellesområdene opprettholdes. 

4.2 Med mindre annet er avtalt mellom FO og LV, er ansvarshavende av 
den enkelte flyplass ansvarlig for utarbeidelse av lufthavnplaner, 
utarbeidelse av flystøykart og ivaretakelse av flystøyproblematikken i 
naboforhold. Miljøansvaret ivaretas i henhold til gjeldende lover. 

4.3 Tiltak utover standard, jf. pkt. 5.6, som kun den ene part er interessert i 
å få utført, skal dekkes av behovshaver. 

4.4 Eier av den enkelte flyplass er ansvarlig for utførelse av og betaling for 
forsvars- og beredskapstiltak som pålegges utført i 
totalforsvarssammenheng, herunder demoleringsforberedelser etter 
nærmere bestemmelser av Forsvaret. 

4.5 Forsvaret skal betale for vesentlige merkostnader i forbindelse med 
militære øvelser. Som en del av totalforsvarskonseptet skal 
Luftfartsverket dekke normale merkostnader i forbindelse med militære 
øvelser. Med merkostnader menes blant annet beordring av personell, 
overtidsforbruk samt evt. utvidet åpningstid og etablering av ekstra 
utstyr i forbindelse med militære øvelser. 

4.6 Den part som er ansvarlig for tjenestene på fellesområdene på en 
statlig flyplass er ikke pliktig til å utføre tjenestene selv, dersom disse 
kan leveres til avtalt standard, jf. pkt. 5.6, av-den annen part eller en 
eventuell tredje part. LV er ansvarlig for utøvelse av 
flysikringstjenesten i Norge. 

4.7 Lufttrafikktj enesten skal i Norge utføres i henhold til gjeldende kriterier 
fastsatt av LV som har det operative ansvaret. 

B) Forvaltning, drift og vedlikehold 

4.8 LV har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold på fellesområdene 
ved alle statlige sivile lufthavner med militære sektorer med tillegg for 



følgende militære flyplasser med sivil,sektor: Flesland, Værnes og 
Banak som overføres til LVs ansvarsområde. 

4.9 FO har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold på militære 
flyplasser som Rygge, jf. pkt. 3.2, og på fellesområdene ved følgende 
militære flyplasser med sivil sektor: Ørland, Bodø, Bardufoss og 
Andøya. 

4.10 Drifts- og vedlikeholdskostnader forbundet med lufttrafikktj enesten Jf. 
pkt. 4.7, dekkes i henhold til fordelingsnøkkel Jf. pkt. 5.3 og 5.4. 

C) Fremtidige investeringer 

4.11 LV har ansvaret for kostnadene ved fremtidige investeringer på 
fellesområdene ved alle statlige sivile lufthavner med militære sektorer 
med tillegg for følgende militære flyplasser med sivil sektor: Flesland, 
Værnes og Banak som overføres til LVs ansvarsområde. Dette omfatter 
også investeringer i tårn- og sikringsbygg samt kommunikasjons-, 
navigasjons- og overvåkningsutstyr. Radar inngår som 
overvåkningsutstyr, jf. dog pkt. 4.3. 

4.12 FO har ansvaret for kostnadene ved fremtidige investeringer på 
militære flyplasser som Rygge, jf. pkt. 3.2, og på fellesområdene ved 
følgende militære flyplasser med sivil sektor: Ørland, Bodø, Bardufoss 
og Andøya. Dette omfatter også investeringer i tårn- og sikringsbygg 
samt kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsutstyr. Radar 
inngår som overvåkingsutstyr Jf. dog pkt. 4.3. 

5. PRISING AV TJENESTER OG TJENESTENS STANDARD 

5.1 Avgifter skal ikke betales for luftfartøy med militære 
registreringsmerker. 

Så lenge prising av tjenester m.v. mellom FO og LV skjer etter 
prinsippene angitt nedenfor under pkt. 5.2-5.7, 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 vil bli gitt i ettertid ved refusjon i henhold 
til omforente lister over disse flygingene. 



Betingelsene er: 

1. at Luftfartsverket på forhånd er underrettet og at luftfartøyet 
er overført til militær bruk i samsvar med luftfartslovens § 
17-10 om bruk av sivilt luftfartøy til militær luftfart. 

2. at avgiftsfritaket for sivile passasjerfly som oppfyller 
kravene etter pkt. 1 og som er innchartret av FO.for 
forflytting 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. 

FO og LV skal avtale nærmere den praktiske gjennomføringen av 
avgiftsfritakene. 

Ved prising av tjenester skal partene se bort fra historiske og fremtidige 
investeringer. Prisingen vil således ikke inkludere grunnarealer, 
kalkulatoriske renter eller avskrivninger. 

Prising av tjenester skal begrenses til en fordeling av faktiske kostnader 
til drift av fellesområder og -tjenester. Dette impliserer at driftsutgifter 
fordeles forholdsmessig mellom partene basert på objektive kriterier i 
fordelingsnøkler som fastsettes av FO og LV. 

Som objektive kriterier for beregning av fordelingsnøkler kan regnes: 

- antall flybevegelser, 
- flytyper/-vekter, 
- krav til åpningstid og 
- eventuelle andre kriterier som det er enighet om. 

Når samarbeidsavtalen(e) og de lokale avtaler er utarbeidet, skal det 
gjennomføres en forstudie av den samlede fordeling av FDV-
kostnadene mellom FO og LV, jf for så vidt pkt 2.1 og 2.2. 

Likeledes skal det etter at avtaleverket er praktisert i 3 år foretas en 
nærmere evaluering og konsekvensanalyse av den samlede fordeling av 
FDV-kostnadene mellom FO og LV, jf for så vidt kap 2 og pkt. 5.3. Det 
vises også til pkt 8.3. 

Tjenestens standard skal på forhånd avtales mellom FO og LV. 
Avhengig av hvilken operativ virksomhet som utøves på flyplassen skal 
ICAOs, Eurocontrols og/eller NATOs (SHAPE) standard følges, med 
mindre FO og LV er enige om noe annet. På de flyplasser som skal 
dimensjoneres etter både sivil og militær standard, følges den strengeste 
standard. 



5.7 FO og LV skal ha tilsynsrett med de tjenestene som gjennomføres for å 
sikre at kvalitet og standard tilfredsstiller de fastsatte krav i henhold til 
pkt. 5.6. 

6. FORVALTNING AV FAST EIENDOM 

6.1 Forvaltningen av bygg og anlegg for felles bruk overføres vederlagsfritt 
mellom FO og LV slik at ansvar for FD V som anført i pkt. 2.3, kan 
utøves på en forsvarlig måte. . 

6.2 - For anlegg bygget over NATOs investeringsprogram for sikkerhet, vil 
Forsvaret fortsatt stå som eier og ansvarlig overfor NATO, mens der 
LV i henhold til avtalen er operatør, vil LV også være ansvarlig for 
FDV. 

6.3 Ved eventuelle modifikasjoner av flyplasser som kommer inn under 
pkt. 6.2, skal det påses at de fortsatt oppfyller NATOs krav i "NATO 
Approved Criteria and Standards for Tactical and Transport Airfields" -
til enhver tid gjeldende Stanager. 

7. OPPGJØRSFORM 

7.1 Avregning mellom FO og LV foretas i henhold til pkt. 5.3. 
Tilgodehavende faktureres og overføres mellom FO og LV etter 
nærmere avtale. 

7.2 FO og LV må i underliggende samarbeids-/lokale avtaler legge til rette 
for et enkelt og hensiktsmessig system for prising av tjenester og 
oppgjør for dette. 

8. GYLDIGHET/VARIGHET 

8.1 Denne rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt den underskrives. 
Rammeavtalen, samarbeidsavtalene og de lokale avtalene avløser 
samtidig tidligere avtaler mellom Luftforsvaret og Luftfartsdirektoratet 
av 1955/57. 

8.2 Rammeavtalen, sammarbeidsavtalen(e) og lokale avtaler gjelder driften 
i fred og krise inntil Sivilt Beredskapssystem (SBS) eller 
Beredskapssystemet for Forsvaret (BFF) iverksettes. I krig gjelder 
Beredskapslovene med forskrifter. 

8.3 Denne rammeavtalen løper inntil den blir sagt opp av en av partene. 
Dersom rammeavtalen sies opp, settes også avtaler inngått med 



hjemmel i denne ut av kraft. Avtalen løper 14-års terminer. Oppsigelse 
kan skje med 6 måneders varsel før utløpet av hver 4-års termin. 

Samarbeids-/lokale avtaler forutsettes å tre i kraft så snart som mulig 
etter inngåelsen av rammeavtalen og å følge samme avtaleperioder og 
bestemmelser for oppsigelse/fornyelse som beskrevet for 
rammeavtalen. Avtalte utgiftsterminer bør følge budsjettåret. 

Gjennomgang av rammeavtalen, samarbeidsavtale(r) og lokale avtaler 
foretas av FO og LV før utløpet av hver 4-års periode hvis en av 
partene ber om det. 

Hver av partene kan også be om en gjennomgang og endring av 
rammeavtalen hvis det oppstår vesentlige endrede driftsforhold ved en 
eller flere flyplasser som dekkes av avtalen. 

Samarbeidsavtaler og lokale avtaler trer ikke i kraft før samtlige 
relevante avtaler er underskrevet med mindre annet er nærmere avtalt 
mellom FO og LV. 

Samferdselsdepartementet Forsvarsdepartementet 
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