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EFTA-ORGANER
EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

KUNNGJØRING AV ANBUDSKONKURRANSE

1. INNLEDNING

Norge har, med virkning fra 1. april 2006, bestemt å endre tidligere kunngjorte forpliktelser til 
offentlig tjenesteytelse på regionale ruteflyginger som er pålagt i henhold til artikkel 4 nr. 1 a) i 
rådsforordning (EØF) 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor 
Fellesskapet. De nye forpliktelsene ble kunngjort 7.7.2005 i Den europeiske unions tidende C 166 
og i EØS-tillegget til EUT nr. 34.

Hvis intet luftfartsselskap innen to måneder fra anbudsfristen (jf. punkt 6) har dokumentert overfor 
det norske Samferdselsdepartementet at det fra 1. april 2006 vil starte ruteflyginger i samsvar 
med de endrede forpliktelser til offentlig tjenesteytelser for ett eller flere av de ruteområdene som 
er spesifisert i punkt 2, vil Samferdselsdepartementet tildele eneretter til å trafikkere de aktuelle 
ruteområdene. Slik tildeling må foretas i henhold til reglene i artikkel 4 nr. 1 d) til h) i rådsforordning 
(EØF) 2408/92.

Formålet med denne anbudsinnbydelsen er å innhente anbud som vil bli brukt som grunnlag for 
tildeling av slik enerett.

I det følgende gjengis de viktigste delene av den dokumentasjonen som legges til grunn for 
anbudskonkurransen. Den fullstendige anbudsinnbydelsen kan lastes ned fra http://odin.dep.no/sd/
english/doc/tenders/bn.html, eller fås gratis tilsendt ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

Telefon:  + 47 22 24 83 53
Telefaks:  + 47 22 24 56 09

Alle anbydere plikter å gjøre seg kjent med den fullstendige anbudsinnbydelsen.

2. DE TJENESTENE ANBUDSKONKURRANSEN OMFATTER

Innbydelsen gjelder ruteflygninger fra 1. april 2006 til 31. mars 2009 i samsvar med forpliktelsene til 
offentlig tjenesteyting som nevnt i punkt 1. Følgende ruteområder er omfattet av konkurransen:

Ruteområde 1

Anbud 1 Lakselv – Tromsø

Ruteområde 2

Anbud 2 Andenes – Bodø, Andenes - Tromsø

Ruteområde 3

Anbud 3 Svolvær – Bodø

2005/EØS/34/012005/EØS/34/01
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Ruteområde 4

Anbud 4 Leknes – Bodø

Ruteområde 5

Anbud 5 Røst – Bodø

Ruteområde 6

Anbud 6 Narvik (Framnes) – Bodø

Ruteområde 7

Anbud 7 Brønnøysund – Bodø, Brønnøysund – Trondheim

Ruteområde 8

Anbud 8 Sandnessjøen – Bodø, Sandnessjøen – Trondheim

Ruteområde 9

Anbud 9 Mo i Rana – Bodø, Mo i Rana – Trondheim, Mosjøen – Bodø, 
  Mosjøen – Trondheim

Ruteområde 10

Anbud 10 Namsos – Trondheim, Rørvik – Trondheim

Ruteområde 11

Anbud 11 Florø – Oslo v.v., Florø – Bergen v.v.

Ruteområde 12

Anbud 12 Førde – Oslo v.v., Førde – Bergen v.v.

Ruteområde 13

Anbud 13 Sogndal – Oslo, Sogndal – Bergen

Ruteområde 14

Anbud 14 Sandane – Oslo, Sandane – Bergen, Ørsta-Volda – Oslo, Ørsta-Volda – Bergen

Ruteområde 15

Anbud 15 Fagernes – Oslo

Ruteområde 16

Anbud 16 Røros – Oslo

 For ruteområdene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 inviteres luftfartsselskapene til å by på 
tillatte kombinasjoner av anbud, særlig hvis dette reduserer det samlede kompensasjonsbehovet som 
kreves for ruteområdene. Anbyderne plikter da også å legge inn bud på hvert enkelt ruteområde i 
tilfelle de blir valgt kun for det ene.

 Følgende kombinasjoner tillates:

Ruteområde 1 og 2

Ruteområde 3 og 4

Ruteområde 4 og 5

Ruteområde 5 og 6
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Ruteområde 7 og 8

Ruteområde 9 og 10

Ruteområde 12, 13 og 14

Ruteområde 13 og 14

 Dersom luftfartsselskapene ønsker å legge inn bud på tillatte kombinasjoner av anbud, må de fortsatt 
legge ved anbudsbudsjett for hvert enkelt ruteområde. Anbudsbudsjettet skal vise fordelingen av 
kostnader og inntekter for hvert enkelt ruteområde som inngår i kombinasjonen, og tydeliggjøre den 
kompensasjon som kreves for hvert enkelt anbud.

 Dersom et luftfartsselskap legger inn bud der kravet til kompensasjon er satt til kr null, skal dette 
forstås som at selskapet ønsker å drive flyruten med enerett, men uten kompensasjon fra staten.

3. ADGANGEN TIL Å GI ANBUD

 Alle luftfartsselskaper som har gyldig lisens i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. 
juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper kan avgi anbud.

4. ANBUDSPROSEDYRE

 Anskaffelsen vil skje i henhold til artikkel 4 nr. 1 d) – i) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92, og § 4 
i forskrift av 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse om 
offentlig tjenesteyting.

Anskaffelsen skal skje ved åpen anbudskonkurranse.

Åpen anbudskonkurranse med etterfølgende forhandlinger kan benyttes dersom det etter 
anbudsfristens utløp viser seg kun å være én anbyder, eller dersom bare ett anbud gjenstår etter at 
andre anbud er avvist. Forhandlinger etter første punktum skal være i samsvar med forpliktelsene 
til offentlig tjenesteytelse. Det er heller ikke tillatt å foreta andre vesentlige endringer i de 
opprinnelige kontraktsvilkårene under slike forhandlinger. Dersom de etterfølgende forhandlingene 
ikke fører til en akseptabel løsning, forbeholder Samferdselsdepartementet seg retten til å avlyse 
anbudskonkurransen.  Det kan i tilfelle bli utlyst nytt anbud på nye vilkår.

Samferdselsdepartementet kan foreta anskaffelse etter konkurranse med forhandlinger uten 
foregående kunngjøring dersom det etter anbudsfristens utløp ikke foreligger noen anbud. I så fall 
skal det ikke foretas vesentlige endringer i de opprinnelige forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse 
eller i øvrige kontraktsvilkår.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud dersom resultatet av 
konkurransen gir saklig grunn til det.

Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt anbud inntil anbudskonkurransen er avsluttet, eller valg 
av anbyder er foretatt.

5. ANBUDET

 Anbudet skal utformes i overensstemmelse med kravene i konkurransegrunnlagets punkt 5, herunder 
kravene oppført i forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse.

6. ANBUDSFRIST OG INNSENDING AV ANBUD

Anbudsfristen er  31.8.2005  kl. 15:00 (lokal tid). Anbudet skal være mottatt av Samferdselsdepartementet 
på den adressen som er nevnt i punkt 1 senest ved anbudsfristens utløp.

Anbudet kan enten leveres personlig til Samferdselsdepartementets kontoradresse, eller sendes med 
post eller budtjeneste.
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For sent innkomne anbud vil bli avvist. Anbud som kommer inn etter fristen i første ledd, men før 
anbudsåpningen, vil likevel ikke bli avvist dersom det tydelig fremgår at forsendelsen er avsendt så 
tidlig at den normalt burde ha kommet frem før fristen. Kvittering ved innlevering av forsendelse 
anses som bevis for at forsendelsen er levert, og når den er levert.

 Alle anbud må leveres eller sendes inn i 3 – tre – eksemplarer.

7. TILDELING

7.1 Tildeling skal som hovedregel skje til det anbudet eller den kombinasjonen av anbud med 
lavest kompensasjonskrav. For hvert av ruteområdene 1-16 betyr dette at kontrakten vil bli tilelt 
det anbudet eller den tillatte kombinasjonen av anbud med det laveste kompensasjonskravet for 
hele kontraktsperioden fra 1. april 2006 til 31. mars 2009.

7.2 Dersom det, innenfor en kombinasjon av anbud som er tillatt etter punkt 2, avgis anbud der det 
ikke kreves kompensasjon, men kun markedsbeskyttelse som nevnt i punkt 2 siste avsnitt, skal 
tildelingen, uavhengig av punkt 7.1, skje til slike anbud, hvoretter bestemmelsen i punkt 7.1 
anvendes for det resterende anbud.

7.3 Dersom tildeling ikke kan skje fordi det foreligger anbud med identiske kompensasjonskrav, 
skal tildelingen skje til det anbudet eller, når det er relevant, til den kombinasjonen av anbud 
med høyest tilbudt antall seter for hvert enkelt av ruteområdene for hele kontraktsperioden.

7.4 Dersom det for ruteområde 16 avgis ett eller flere anbud der det tilbys fly registrert for minst 
100 passasjerer på minst fire av de seks ukentlige tur/retur-flygningen, skal tildeling skje til det 
anbudet med lavest kompensasjonsbehov per tilbudt sete, forutsatt at samlet kompensasjonskrav 
for hele kontraktsperioden ikke overstiger det anbudet med lavest kompensasjonskrav med mer 
enn 10 %.

8. KONTRAKTENS VARIGHET

 Alle anbudskontraktene inngås for tidsrommet fra 1. april 2006 til 31. mars 2009. Kontrakten er 
uoppsigelig dersom det motsatte ikke følger av de kontraktsbestemmelsene som gjengis i punkt 11.

9. ØKONOMISK KOMPENSASJON

Operatøren har krav på kompensasjon fra Samferdselsdepartementet i henhold til anbudsavtalen. 
Kompensasjonen skal spesifiseres for hvert av de tre driftsårene.

For første driftsår foretas det ingen justeringer av kompensasjonen.

For annet og tredje driftsår skal den endelige kompensasjonen omregnes på grunnlag av et drifts- 
og kostnadsjustert anbudsbudsjett. Disse justeringene skal være innenfor rammen av Statistisk 
sentralbyrås konsumprisindeks for den 12-månedersperioden som avsluttes 15. februar samme år.

Det foretas ikke endringer i kompensasjonen som følge av at produksjonsvolumet justeres opp eller 
ned i medhold av punkt 5.1 annet avsnitt i kontraktsvilkårene.

Det tas forbehold om at Stortinget gjennom de årlige budsjettbehandlinger stiller de nødvendige 
midler til disposisjon for Samferdselsdepartementet til dekning av kompensasjonskravene.

Operatøren beholder alle inntekter som trafikktilbudet genererer. Skulle inntektene bli større 
eller utgiftene mindre enn det som er lagt til grunn i anbudsbudsjettet, får operatøren beholde 
mellomlegget. Tilsvarende har Samferdselsdepartementet ikke plikt til å dekke et eventuelt dårligere 
resultat enn anbudsbudsjettet skulle tilsi. 

Alle offentlige avgifter, herunder luftfartsavgifter, betales av operatøren.
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Uanhengig av eventuelt erstatningskrav, skal kompensasjonsbeløpet reduseres på grunnlag av det 
samlede antall flygninger som innstilles av grunner som operatøren kunne ha unngått dersom han 
hadde truffet alle rimelige tiltak, dersom antall innstilte flygninger av slike grunner i løpet av et 
driftsår overstiger 1,5 % av planlagt antall flygninger i henhold til det til enhver tid godkjente 
ruteprogram.

10. REFORHANDLING

Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige eller uforutsette endringer i de forutsetningene 
som ligger til grunn for denne kontrakten, kan hver av partene kreve forhandlinger om revisjon av 
kontrakten. Slikt revisjonskrav må fremsettes senest 1 måned etter at endringen inntrådte.

Vesentlige endringer i de avgiftene operatøren er ansvarlig for, skal alltid gi grunnlag for 
reforhandling.

Dersom nye krav i lov eller forskrift eller pålegg fra luftfartsmyndigheten fører til at en landingsplass 
må benyttes på en annen måte enn forutsatt av operatøren, skal partene forsøke å forhandle frem 
endringer i kontrakten som gjør at operatøren kan videreføre driften i resten av kontraktsperioden.  
Blir ikke partene enige, har operatøren krav på erstatning etter reglene om nedleggelse og stengning 
(punkt 11), så langt disse passer.

11. OPPHØR AV KONTRAKT SOM FØLGE AV MISLIGHOLD ELLER UFORUTSETTE 
ENDRINGER I VESENTLIGE FORUTSETNINGER

Med de begrensninger som følger av preseptorisk insolvenslovgivning, kan Samferdselsdepartementet 
si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis anbyderen blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger, 
går konkurs eller havner i noen av de andre situasjonene som omhandles § 14 nr. 2 i forskrift av 
15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse om offentlig 
tjenesteyting.

Samferdselsdepartementet kan også si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom anbyderen 
mister eller ikke får fornyet sin lisens.

Dersom anbyderen på grunn av force majeure eller andre forhold utenfor anbyderens kontroll har 
vært ute av stand til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser mer enn fire av de siste seks månedene, 
kan kontrakten sies opp av begge parter med en måneds skriftlig varsel.

Dersom Stortinget beslutter å nedlegge en landingsplass, eller dersom en landingsplass blir stengt 
som følge av pålegg fra luftfartsmyndigheten, bortfaller partenes ordinære kontraktsmessige 
forpliktelser fra det tidspunktet landingsplassen faktisk nedlegges eller stenges. 

Dersom tidsrommet fra anbyderen blir gjort kjent med nedleggelsen eller stengningen til den faktisk 
blir nedlagt eller stengt, er lengre enn ett år, har anbyderen ikke krav på å få erstattet økonomisk 
tap han er påført som følge av kontraktens opphør. Dersom det nevnte tidsrommet er kortere enn 
ett år, har anbyderen krav på å stilles i samme økonomiske situasjon som han ville ha vært dersom 
driften hadde blitt videreført i ett år fra det tidspunktet han blir gjort kjent med nedleggelsen eller 
stengningen, alternativt frem til 31. mars 2009, dersom denne datoen faller tidligere.

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen 
part.
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Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rettsakten 
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 64a (rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 

23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet)

INNFØRING AV NYE FORPLIKTELSER TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE FOR 
RUTEFLYGINGER I NORGE

1. INNLEDNING

 I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-
luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, har Norge besluttet å innføre forpliktelser 
til offentlig tjenesteytelse pr 1. april 2006 for ruteflyginger på følgende strekninger: 

1. Lakselv – Tromsø v.v. 

2. Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v. 

3. Svolvær – Bodø v.v. 

4. Leknes – Bodø v.v.

5. Røst – Bodø v.v.

6. Narvik (Framnes) – Bodø v.v.

7. Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.

8. Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.

9.  Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v., Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – 
Trondheim v.v.

10.  Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.

11.  Florø – Oslo v.v., Florø – Bergen v.v.

12.  Førde – Oslo v.v., Førde – Bergen v.v.

13.  Sogndal – Oslo v.v., Sogndal – Bergen v.v.

14.  Sandane – Oslo v.v., Sandane – Bergen v.v., Ørsta-Volda – Oslo v.v., Ørsta-Volda – Bergen v.v.

15.  Fagernes – Oslo v.v.

16.  Røros – Oslo v.v.

2. FØLGENDE SPESIFIKASJONER GJELDER FOR DE ENKELTE RUTEOMRÅDENE:

2.1. Lakselv – Tromsø v.v.

2.1.1  Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider 

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 750 seter mandag – fredag samlet og minst 150 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

2005/EØS/34/022005/EØS/34/02
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Ruteføring:

– I begge retninger skal minst to av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst to av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst 
én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Tromsø – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Tromsø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Tromsø tidligst 
kl 19.30.

– Første avgang Tromsø skal være senest kl 11.30 og siste avgang Lakselv tidligst – Første avgang Tromsø skal være senest kl 11.30 og siste avgang Lakselv tidligst –
kl 17.00.

2.1.2 Kategori luftfartøy

 Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.2 Andenes – Bodø v. v., Andenes – Tromsø v. v.

2.2.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v. samlet:

– Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur flyginger 
lørdag – søndag samlet.

– Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning ved fordeling av antall 
daglige flyginger mellom Andenes – Bodø v.v. og Andenes – Tromsø v.v.

  Andenes – Bodø v.v.:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Andenes – Tromsø v.v.:

– Minst en daglig tur/retur-flyging.

  Setekapasitet:

– For Andenes – Bodø v.v. og Andenes – Tromsø v.v. samlet, skal det i begge retninger 
tilbys minst 615 seter mandag – fredag samlet og minst 160 seter lørdag – søndag 
samlet.

– Operatøren har ikke anledning til å justere setekapasiteten på denne ruten, jf. produk-
sjonsjusteringsklausul offentliggjort i vedlegg A til denne meldingen.
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  Ruteføring:

– I begge retninger skal minst tre av de fire påkrevde daglige flygingene 
mandag – fredag og minst fire av de fem påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet 
være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være 
gjennomgående, og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v. samlet:

Minst tre daglige flyginger mandag – fredag og minst fire flyginger lørdag og søndag samlet 
skal ha korrespondanse til/fra Oslo.

Andenes – Bodø v.v.:

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 07.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 20.00.

Andenes – Tromsø v.v.:

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Tromsø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Tromsø tidligst 
kl 16.30.

2.2.2 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.3  Svolvær – Bodø v.v.

2.3.1  Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider 

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst seks daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst sju tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 1000 seter mandag – fredag samlet og minst 225 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

  Ruteføring:

– I begge retninger skal minst fem av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst fem av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst 
én mellomlanding.
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Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Minst fem daglige flyginger mandag – fredag og minst fem flyginger lørdag – søndag samlet 
skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 07.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 20.00.

2.3.2 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.4  Leknes – Bodø v.v.

2.4.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst seks daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst sju tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 1200 seter mandag – fredag samlet og minst 265 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen. 

Ruteføring:

– I begge retninger skal minst fem av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst fem av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst 
én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Minst fem daglige flyginger mandag – fredag og minst fem flyginger lørdag – søndag samlet 
skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 07.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 20.00.

2.4.2 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.5  Røst – Bodø v.v.

2.5.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider 
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Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 150 seter mandag – fredag samlet og minst 30 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag 
være uten mellomlanding. Lørdag – søndag samlet skal minst halvparten av de påkrevde 
flygingene være uten mellomlanding.

 Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Minst én daglig flyging skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 17.00. 

2.5.2 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

2.6 Narvik (Framnes) – Bodø v.v.

2.6.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider 

  Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

  Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

  Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 380 seter mandag – fredag samlet og minst 75 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

 Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding. 
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 Rutetider:

 Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

  For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 09.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.00. 

2.6.2 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

2.7  Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.

2.7.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 350 seter mandag – fredag samlet og minst 90 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

– Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Brønnøysund tidligst 
kl 19.00.

2.7.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Brønnøysund – 
Trondheim v.v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 550 seter mandag – fredag samlet og minst 130 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.
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Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst 
kl 20.30.

– Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Brønnøysund tidligst 
kl 18.00.

2.7.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.8  Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.

2.8.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandnessjøen – Bodø v.v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 350 seter mandag – fredag samlet og minst 90 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

 Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

  Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

– Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Sandnessjøen tidligst 
kl 19.00.

2.8.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandnessjøen – 
Trondheim v.v.

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.
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Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 450 seter mandag – fredag samlet og minst 110 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst 
kl 20.30.

– Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Sandnessjøen tidligst 
kl 18.00.

2.8.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.9  Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v., Mosjøen – Bodø v.v., 
Mosjøen – Trondheim v.v.

2.9.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mo i Rana – Bodø v.v.

  Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 525 seter mandag – fredag samlet og minst 125 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.
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Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

  For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

– Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Mo i Rana tidligst 
kl 19.00.

2.9.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mo i Rana – Trondheim v.v.

  Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

  Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 650 seter mandag – fredag samlet og minst 160 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst 
kl 20.30.

– Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Mo i Rana tidligst 
kl 18.00.

2.9.3 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mosjøen – Bodø v.v.

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 60 seter 
lørdag – søndag samlet.
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– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

– Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Brønnøysund tidligst 
kl 19.00.

2.9.4 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mosjøen – 
Trondheim v.v.

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 400 seter mandag – fredag samlet og minst 100 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst 
kl 20.30.

– Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Mosjøen tidligst 
kl 18.00.

2.9.5 Kategori luftfartøy

 Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.
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2.10 Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.

2.10.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Namsos – Trondheim v.v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 320 seter mandag – fredag samlet og minst 80 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– I begge retninger skal minst to av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst to av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst 
én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst 
kl 18.30.

– Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Namsos tidligst 
kl 17.00.

2.10.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Rørvik – Trondheim v.v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 65 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående, og kan ha høyst 
én mellomlanding.
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Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v.v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst 
kl 18.30.

– Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Rørvik tidligst 
kl 17.00.

2.10.3 Kategori luftfartøy

 Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

2.11 Florø – Oslo v.v., Florø – Bergen v.v.

2.11.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Florø – Oslo v.v.:

  Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 820 seter mandag – fredag samlet og minst 205 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Operatøren har ikke anledning til å justere setekapasiteten på denne ruten, jf. produk-
sjonsjusteringsklausul offentliggjort i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding. 

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 21.00.

– Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Florø tidligst kl 19.30.– Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Florø tidligst kl 19.30.–

2.11.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Florø – Bergen v.v.:

  Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.
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Antall flyginger:

– Minst fem daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 950 seter mandag – fredag samlet og minst 180 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Operatøren har ikke anledning til å justere setekapasiteten på denne ruten, jf. produk-
sjonsjusteringsklausul offentliggjort i vedlegg A til denne meldingen.

  Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding. 

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bergen skal være senest kl 09.30 og siste avgang Bergen tidligst 
kl 20.00.

– Første avgang Bergen skal være senest kl 09.00 og siste avgang Florø tidligst kl 19.00.

2.11.3 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.12 Førde – Oslo v.v., Førde – Bergen v.v.

2.12.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Førde – Oslo v.v.: 

  Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 680 seter mandag – fredag samlet og minst 170 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding. 

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.



7.7.2005 Nr. 34/19EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

– Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Førde tidligst kl 17.30.

2.12.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Førde – Bergen v.v.: 

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 180 seter mandag – fredag samlet og minst 35 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding. 

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bergen skal være senest kl 10.30 og siste avgang Bergen tidligst 
kl 17.30.

– Første avgang Bergen skal være senest kl 11.00 og siste avgang Førde tidligst kl 17.30.

2.12.3 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.13 Sogndal – Oslo v.v., Sogndal – Bergen v.v.

2.13.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sogndal – Oslo v.v.:

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.
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Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 425 seter mandag – fredag samlet og minst 90 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

– Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Sogndal tidligst kl 17.30.

2.13.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sogndal – Bergen v.v.:

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til 
setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 % av de minimumsnivåer 
som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 190 seter mandag – fredag samlet og minst 40 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

 Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding. 

 Rutetider:

 Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

 For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bergen skal være senest kl 11.00 og siste avgang Bergen tidligst 
kl 17.30.

– Første avgang Bergen skal være senest kl 11.30 og siste avgang Sogndal tidligst 
kl 16.30.

2.13.3 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.
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2.14  Sandane – Oslo v.v., Sandane – Bergen v.v., Ørsta-Volda – Oslo v.v., Ørsta-Volda – 
Bergen v.v.

2.14.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandane – Oslo v.v.:

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

– Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 225 seter mandag – fredag samlet og minst 45 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

Ruteføring:

– I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
I begge retninger kan hver av de resterende påkrevde flygingene ha høyst én 
mellomlanding, som kan inkludere flybytte forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 
60 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Oslo.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

– Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Sandane tidligst kl 17.30.

2.14.2 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandane – 
Bergen v.v.:

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

  Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 100 seter mandag – fredag samlet og minst 25 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

  Ruteføring:

– I begge retninger kan hver av de påkrevde flygingene ha høyst én mellomlanding. 
Mellomlandingen kan inkludere flybytte, forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 60 
minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Bergen.
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Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bergen skal være senest kl 11.00 og siste avgang Bergen tidligst 
kl 17.30.

– Første avgang Bergen skal være senest kl 11.30 og siste avgang Sandane tidligst 
kl 16.30.

2.14.3 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Ørsta-Volda – Oslo v.v.:

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

  Antall flyginger:

– Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur flyginger 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 450 seter mandag – fredag samlet og minst 100 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

  Ruteføring:

– I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og 
minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. 
I begge retninger kan hver av de resterende påkrevde flygingene ha høyst én 
mellomlanding, som kan inkludere flybytte forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 
60 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Oslo.

  Rutetider:

  Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

  For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

– Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Ørsta-Volda tidligst 
kl 17.30.

2.14.4 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Ørsta-Volda – 
Bergen v.v.:

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

  Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 100 seter mandag – fredag samlet og minst 25 seter 
lørdag – søndag samlet.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.
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  Ruteføring:

– I begge retninger kan hver av de påkrevde flygingene ha høyst én mellomlanding. 
Mellomlandingen kan inkludere flybytte, forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 60 
minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Bergen.

  Rutetider:

  Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

  For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Første ankomst Bergen skal være senest kl 11.00 og siste avgang Bergen tidligst 
kl 17.30.

– Første avgang Bergen skal være senest kl 11.30 og siste avgang Ørsta-Volda tidligst 
kl 16.30.

2.14.5 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde 
flygingene.

2.15  Fagernes – Oslo v.v.

2.15.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider 

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder trafikkplikt i begge retninger alle dager unntatt 
lørdag.

  Antall flyginger:

– Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst én tur/retur-flyging 
lørdag – søndag samlet.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 150 seter mandag – fredag samlet og minst 15 seter 
søndag.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdeparte-
mentet i vedlegg A til denne meldingen.

  Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

  Rutetider:

  Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

  For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

– Avgang fra Fagernes ikke senere enn kl 08.00 og i tidsrommet 16.00 – 17.00.

– Avgang fra Oslo i tidsrommet 09.00 – 09.45 og i tidsrommet 17.00 – 18.00. 

2.15.2 Kategori luftfartøy

  Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.
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2.16 Røros – Oslo v.v.

2.16.1 Minimum antall fl yginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider 

  Kravene gjelder året rundt. Det gjelder trafikkplikt i begge retninger alle dager unntatt 
lørdag.

  Antall flyginger:

– Minst seks ukentlige tur/retur-flyginger.

  Setekapasitet:

– I begge retninger skal tilbys minst 275 seter ukentlig.

– Tilbudt setekapasitet skal justeres i henhold til reglene fastsatt av Samferdselsdepartementet 
i vedlegg A til denne meldingen.

– Tilbudt setekapasitet kan ikke reduseres dersom fly registrert for 100 passasjerer eller 
flere benyttes.

  Ruteføring:

– De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding hvis fly registrert for færre enn 
100 passasjerer benyttes. Ved bruk av fly registrert for 100 eller flere passasjerer skal de 
påkrevde flygingene være gjennomgående og ha høyst én mellomlanding.

 Rutetider:

 Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

3. FØLGENDE SPESIFIKASJONER GJELDER FOR ALLE RUTEOMRÅDENE:

3.1  Tekniske og operative krav

  Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved 
lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

  Luftfartstilsynet, 
  Postboks 8050 Dep, 
  N-0031 OSLO, 

  tlf. + 47 23 31 78 00

3.2 Takster

  For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1. april innenfor rammen av 
konsumprisindeksen for 12-månedersperioden som avsluttes 15. februar samme år, som 
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå (http://www.ssb.no). 

  Operatøren har ansvar for at billettene holdes tilgjengelig til en pris som ikke overstiger 
maksimal normaltakst gjennom minst èn salgskanal. Operatøren har videre ansvar for å 
orientere kundene om på hvilke(n) måte(r) slike billetter er tilgjengelige.

  Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer 
innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

  Luftfartsselskapets maksimale normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som 
begynner 1. april 2006 ikke overstige følgende takster:
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1.  Lakselv – Tromsø      NOK  1 144,-

2.  Andenes – Tromsø NOK    676,-

     Andenes – Bodø NOK  1 419,-

3.  Svolvær – Bodø  NOK  783,-

4.  Leknes – Bodø  NOK  783,-

5.  Røst – Bodø  NOK 783,-

6.  Narvik (Framnes) – Bodø  NOK  1 144,-

7.  Brønnøysund – Bodø NOK 1 327,-

     Brønnøysund – Trondheim NOK  1 287,-

8.  Sandnessjøen – Bodø NOK 1 139,-

     Sandnessjøen – Trondheim NOK  1 419,-

9.  Mo i Rana – Bodø  NOK  834,-

       Mo i Rana – Trondheim NOK 1 572,-

       Mosjøen – Bodø  NOK 1 139,-

       Mosjøen – Trondheim NOK  1 419,-

10.  Namsos – Trondheim NOK  880,-

       Rørvik – Trondheim NOK 1 119,-

11.  Florø – Oslo  NOK 1 607,-

       Florø – Bergen NOK 987,-

12.  Førde – Oslo  NOK  1 607,-

       Førde – Bergen  NOK  987,-

13.  Sogndal – Oslo NOK  1 388,-

       Sogndal – Bergen NOK  987,-

14.  Sandane – Oslo NOK  1 607,-

       Sandane – Bergen  NOK 1 185,-

       Ørsta-Volda – Oslo NOK  1 607,-

       Ørsta-Volda – Bergen  NOK  1 363,-

15.  Fagernes – Oslo NOK 788,-

16.  Røros – Oslo NOK 1 755,-

4. TILLEGGSKRAV VED GJENNOMFØRING AV ANBUD

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene til ett selskap, gjelder også disse 
bestemmelsene: 

Takster:

– Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper. 
Unntatt er gjennomgående takster til/fra øvrige flyginger utført av anbudsselskapet, forutsatt at 
taksten er høyst 40 % av fullt fleksibel takst.

– Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

– Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og 
offentliggjort i vedlegg B til denne meldingen.

Vilkår ved overgang:

– Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, 
herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være 
objektive og ikke-diskriminerende.
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5. ERSTATNING OG HEVING AV TIDLIGERE FORPLIKTELSER TIL OFFENTLIG 
TJENESTEYTELSE

 Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse som ble kunngjort: 

 i Den europeiske unions tidende C 87 av 10.4. 2003 og EØS-tillegget til EUT nr. 18 av 10.4.2003, 
for rutene: 

– Lakselv – Tromsø v.v.

– Andenes – Tromsø v.v., Andenes – Bodø.  

 i De europeiske fellesskaps tidende C 112 av 9.5.2002 og EØS-tillegget til EFT nr. 24 av 9.5.2002, 
for rutene:

– Svolvær – Bodø v.v. (kunngjort som (6A))

– Leknes – Bodø v.v. (kunngjort som (6B))

– Røst – Bodø v.v. (kunngjort som (7))

– Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v. (kunngjort som (9A))

– Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v. (kunngjort som (9B))

– Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v., Mosjøen – Bodø v.v., 
Mosjøen – Trondheim v.v. (kunngjort som (10A))

– Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v. (kunngjort som (10B))

– Florø – Oslo v.v., Florø – Bergen v.v. (kunngjort som (11))

– Førde – Oslo v.v., Førde – Bergen v.v. (kunngjort som (12))

– Sogndal – Oslo v.v., Sogndal – Bergen v.v. (kunngjort som (13A))

– Sandane – Oslo v.v., Sandane – Bergen v.v., Ørsta-Volda – Oslo v.v., Ørsta-Volda – Bergen v.v. 
(kunngjort som (13B))

– Fagernes – Oslo v.v. (kunngjort som (14))

– Røros – Oslo v.v. (kunngjort som (15))

 i Den europeiske unions tidende C 248 av 7.10.2004 og EØS-tillegget til EUT nr. 50 av 7.10.2004, 
for ruten:

– Narvik (Framnes) – Bodø v.v.

 Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse som ble kunngjort av Norge i De europeiske fellesskaps 
tidende C 112 av 9.5.2002 og EØS-tillegget til EFT nr. 24 av 9.5.2002, for ruten Stokmarknes – Bodø 
v.v.  (kunngjort som (5)), heves med virkning fra 1. april 2006. 

6.  INFORMASJON

 Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til: 

Samferdselsdepartementet, 
Postboks 8010 Dep, 
N-0030 OSLO

Telefon + 47 22 24 83 53,
telefaks + 47 22 24 56 09

 Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på Internett: http://odin.dep.no/sd/english/doc/tenders/
bn.html.
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VEDLEGG A

Justering av produksjon/antall tilbudte seter 
produksjonsjusteringsklausul

1. Formål med produksjonsjusteringsklausulen

 Formålet med produksjonsjusteringsklausulen er å sikre at tilbudt kapasitet i antall seter fra operatøren justeres 
i tråd med vesentlige endringer i markedets etterspørsel. Når passasjertallet øker og overstiger etterfølgende 
definerte grenseverdier for den til enhver tid faktiske kabinfaktor, her definert som andelen belagte seter til enhver 
tid, skal operatøren øke antallet tilbudte seter. Operatøren skal operatøren øke antallet tilbudte seter. Operatøren skal kan på samme måte redusere antallet tilbudte seter når 
etterspørselen reduseres vesentlig. Se etterfølgende spesifikasjon i punkt 3.

2. Perioder for måling av kabinfaktor

 Tidsperiodene hvor kabinfaktoren skal overvåkes og måles går henholdsvis fra og med 1. januar til og med 30. juni, 
og fra og med 1. august til og med 30. november.

3. Vilkår for endring av tilbudt setekapasitet

3.1 Vilkår for økning av produksjon

3.1.1 Økning i produksjon/antall tilbudte seter skal finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på skal finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på skal
enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse er høyere enn 
70 %. Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på disse strekningene overstiger 70 % i periodene nevnt i 
2, skal operatøren senest fra og med oppstart av påfølgende IATA trafikksesong, øke produksjonen/antall 
tilbudte seter med minst 10 % på disse strekningene. Produksjonen/antall tilbudte seter skal økes slik at 
kabinfaktoren ikke overstiger 70 %.

3.1.2 Når produksjonen skal økes i forhold til ovennevnte, kan den nye produksjonen utføres ved bruk av 
luftfartøy med mindre setekapasitet enn spesifisert i det opprinnelige anbudet, hvis foretrukket av 
operatøren.

3.2 Vilkår for reduksjon av produksjon

3.2.1 Reduksjon i produksjon/antall tilbudte seter kan finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på 
enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er lavere enn 
35 %. Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på disse strekningene underskrider 35 % i periodene nevnt 
i 2, kan operatøren redusere produksjonen/antall tilbudte seter med inntil 25 % på disse strekningene, fra 
første dag etter måleperiodens utløp.

3.2.2 På strekninger med mer enn to daglige avganger i hver retning, skal reduksjon i utført produksjon i 
samsvar med 3.2.1 skje ved redusert antall avganger. Unntak fra dette kravet er hvis det benyttes luftfartøy 
med høyere setekapasitet enn det minimum som er spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse  
Operatøren kan da sette inn mindre luftfartøy, dog ikke med lavere setekapasitet enn den som er spesifisert 
som minimum i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse. 

3.2.3 På enkeltstrekninger som bare har én eller to daglige avganger i hver retning, kan reduksjon i produksjon 
bare skje ved bruk av luftfartøy med lavere setekapasitet enn spesifisert i forpliktelsen til offentlig 
tjenesteytelse.

4. Prosedyrer ved produksjonsendring

4.1 Samferdselsdepartementet har etter loven ansvaret for å godkjenne operatørens forslag til ruteplan, 
inkludert endringer i produksjon/antall tilbudte seter. Det henvises til Rundskriv N-8/97 fra Samferdsels-
departementet, vedlagt anbudsdokumentene.

4.2 Hvis produksjonen/antallet tilbudte seter skal reduseres i henhold til 3.2, skal forslag til nytt ruteprogram 
sendes berørte fylkeskommuner til uttalelse, og disse skal gis tid til å uttale seg før endringen iverksettes. 
Dersom det nye forslag til ruteprogram innebærer endringer som går ut over andre krav i henhold til 
forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse enn tilbudte antall flyginger og setekapasitet, må ruteprogrammet 
sendes Samferdselsdepartementet for godkjenning. 

4.3 Når produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3.1, skal rutetidene 
for den nye produksjonen kunne anbefales både av operatøren og av berørte fylkeskommuner.

4.4 Hvis produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3.1, og operatøren ikke kommer til enighet 
med berørte fylkeskommuner for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/nye tilbudte seter i henhold 
til 4.3, kan operatøren søke godkjennelse for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/nye tilbudte seter 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/28 7.7.2005

av Samferdselsdepartementet i henhold til 4.1. Dette betyr ikke at operatøren kan søke godkjennelse for 
forslag til rutetider som ikke inkluderer den påkrevde produksjonsøkningen. Det må foreligge vesentlige 
grunner for at Samferdselsdepartementet skal kunne godkjenne forslag til rutetider som avviker fra det 
berørte fylkeskommuner har kunnet anbefale.

5. Uendret økonomisk kompensasjon ved endringer i produksjon

5.1 Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen skal økes i henhold til 3.1.

5.2 Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen reduseres i henhold til 3.2.
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VEDLEGG B

Bestemmelser om sosiale rabatter

1. På flyruter der Samferdselsdepartementet kjøper tjenester etter forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, skal 
følgende persongrupper ha krav på sosial rabatt:

a) personer som har fylt 67 år på utreisedagen,

b) blinde som har fylt 16 år,

c) personer som har fylt 16 år og som mottar uførepensjon i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(folketrygdloven) kapittel 12, eller personer som mottar tilsvarende ytelser fra annet EØS-land,

d) elever over 16 år ved spesialskoler for hørselshemmede,

e) ledsagende ektefelle uansett alder samt personer som må ledsage en person som omtalt i bokstav a) til d),

f)  personer som ikke har fylt 16 år på utreisedagen.

2. Sosial rabatt for personer omfattet av punkt 1 skal utgjøre 50 % av maksimal normaltakst. 

3. Sosial rabatt skal ikke ytes dersom reisen betales av folketrygden eller annen statlig instans. Den rabattberettigede 
avgjør selv behovet for ledsager.

4. Voksen person (over 16 år) skal ha rett til å ta med seg barn under 2 år gratis, forutsatt at barnet ikke opptar et eget 
sete og barn og voksen reiser sammen.

5.  Ved kjøp av billett kan det kreves at de reisende foreviser følgende dokumentasjon:

a) Person som nevnt i punkt 1 bokstav a) må vise identifikasjon med bilde samt fødselsdato.

b) Personer som nevnt i punkt 1 bokstavene b) eller c) må forevise bekreftelse eller tilleggsinformasjon 
fra folketrygden eller Norges Blindeforbund. Passasjerer fra andre EØS-land må forevise tilsvarende 
dokumentasjon fra sitt hjemland.

c) Personer som nevnt i punkt 1 bokstav d) må forevise skolebevis og erklæring fra folketrygden om rett til 
grunnstønad eller hjelpestønad. Passasjerer fra andre EØS-land må forevise tilsvarende dokumentasjon fra sitt 
hjemland.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3803 – EADS/Nokia)

1. Kommisjonen mottok 23. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket EADS (”EADS”, Frankrike og 
Tyskland), ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over hele Nokias virksomhet på området mobilradioutstyr til yrkesbruk (”PMR-
virksomhet”, Finland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– EADS: produksjon og salg av fly til kommersiell og militær bruk, telekommunikasjonsutstyr 
og forsvars- og sikkerhetssystemer,

– PMR-virksomhet: utvikling, salg, drift og vedlikehold av mobilradioutstyr til yrkesbruk.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 
167 av 7.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller +32 
(0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3803 – EADS/Nokia, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

2005/EØS/34/032005/EØS/34/03

((1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN
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 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3823 – MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport)

1. Kommisjonen mottok 27. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Macquarie Airports 
Group Limited (”MAG”), som kontrolleres av Macquarie Bank Limited, og det spanske foretaket 
Ferrovial Aeropuertos SA (”Ferrovial”), som tilhører Ferrovial Group, i fellesskap overtar kontroll 
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det britiske foretaket Exeter and 
Devon Airport Limited (”EDAL”) ved et offentlig overtakelsestilbud.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– MAG: globalt verdipapirfond med investeringer i lufthavner og tilhørende infrastruktur, 

– Ferrovial: forvaltning av konsesjoner for infrastruktur i lufthavner,

– EDAL: heleid datterselskap av Devon County Council, med ansvar for forvaltning og drift av 
Exeter International Airport.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 165 av 6.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3823 – MAG/Ferrovial Aeropuertos/
Exeter Airport, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

2005/EØS/34/042005/EØS/34/04

((1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3830 - Goldman Sachs/Treofan)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Goldman 
Sachs Group Inc. (”Goldman Sachs”), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Treofan Germany GmbH 
& Co. KG (“Treofan”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Goldman Sachs: bankvirksomhet, verdipapirer og investeringer,

– Treofan: produksjon og markedsføring av bøyelige emballasjematerialer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 162 av 2.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3830 - Goldman Sachs/Treofan, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
((2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2005/EØS/34/052005/EØS/34/05
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 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3850 – G+J/Styria Medien/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 30. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Gruner+Jahr International 
Holding GmbH (”G+J”, Tyskland), som tilhører konsernet Bertelsmann AG (Tyskland), og Vecerniji 
List d.d. (”Vecerniji”, Kroatia), som tilhører Styria Medien Group (”Styria Medien”, Østerrike), 
ved kapitaltinnskudd i et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak, overtar felles kontroll over 
foretaket JV.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– G+J: holdingselskap for forvaltning av konsernet G+Js datterselskaper, lisenser og 
samordning,

– Bertelsmann: utgivelse av aviser, tidsskrifter og bøker,

– Vecerniji: utgivelse av aviser og tidsskrifter i Kroatia,

– Styria Medien: utgivelse av aviser og tidsskrifter, nettbaserte medier i Østerrike, Slovenia og 
Kroatia, utgivelse og detaljsalg av bøker,

– JV: utgivelse av tidsskrifter i Kroatia.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 167 av 7.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3850 – G+J/Styria Medien / JV, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
((2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2005/EØS/34/062005/EØS/34/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3854 – IPIC/OMC/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene International Petroleum 
Investment Company (”IPIC”, Abu Dhabi, De forente arabiske emirater), og OMV Aktiengesellschaft 
(”OMV”, Østerrike), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over det østerrikske foretaket AMI Agrolinz Melamine International GmbH 
(“AMI”), som for tiden kontrolleres av OMV.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– IPIC: investeringer i selskaper i energisektoren utenfor De forente arabiske emirater,

– OMC: leting, produksjon, raffinering og distribusjon av mineraloljeprodukter,

– AMI: produksjon av kjemikalier, særlig melamin, gjødsel og tilsetningsstoffer til tre.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 163 av 5.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3854 – IPIC/OMC/JV, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

2005/EØS/34/072005/EØS/34/07

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
((2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3862 – Bilfinger Berger/WIB/JVC)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de tyske foretakene Bilfinger Berger AG 
(”Bilfinger Berger”) og Westdeutsche Immobilienbank (”WIB”), ved kjøp av aksjer i et nyopprettet 
selskap som utgjør et fellesforetak, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over det tyske foretaket JVC (“JVC”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bilfinger Berger: planlegging, utføring og drift av byggeprosjekter,

– WIB: finansiering innenfor fast eiendom samt porteføljeforvaltning,

– JVC: kombinerer Bilfinger Bergers og WIBs virksomhet innenfor finansiering av fast 
eiendom.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 163 av 5.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3862 – Bilfinger Berger/WIB/JVC, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

2005/EØS/34/082005/EØS/34/08

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
((2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3872 – United Services Group/Solvus)

1. Kommisjonen mottok 30. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket United Services Group N.V. 
(”USG”, Nederland), overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over hele foretaket Solvus N.V. (”Solvus”, Belgia), ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 
14. juni 2005.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – USG: formidling av vikarbyråtjenester i flere EU-stater,

 – Solvus: formidling av vikarbyråtjenester  i flere EU-stater.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 167 av 7.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3872 – United Services Group/
Solvus, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3751 – Novartis/Hexal)

Kommisjonen vedtok 27. mai 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i 
rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på 
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner 
som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, 
saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3751. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3819 – DaimlerChrysler/MAV)

Kommisjonen vedtok 3. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav 
b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på 
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner 
som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, 
saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3819. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3826 – Trimoteur/NIBCapital/Fortis/Sandd)

Kommisjonen vedtok 21. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav 
b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på 
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner 
som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, 
saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3826. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).
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