
     

 

Oppstartstøtte for cargo – for å stimulere til trafikkvekst 
Oppdatert med virkning fra 1. februar 2017. 

 
Avinor konsernet (Avinor) kan gi økonomisk bidrag til følgende: 
 

- Oppstartrabatt ved etablering av nye fraktruter 
 

For Avinor er det lønnsomt å øke trafikken på våre lufthavner og Avinor er derfor villig til å dele 
risiko med våre kunder. For å stimulere til økt vekst har Avinor utviklet volum incentiver for frakt 
ruter. Støtten er tidsbegrenset.  
 
Hver søknad om bidrag fra Avinor behandles individuelt i henhold til kriteriene nedenfor. Ved 
vurdering av støtte vil det bli lagt særskilt vekt på prosjektets lønnsomhet for søker og for Avinor, 
samt at like søknader behandles likt. Ingen har krav på å motta støtte. 
 
Alle søknader om støtte sendes til Avinor.  

1. Oppstartrabatter 

Rabatter kan gis til et flyselskap for å fremme nye fraktruter fra en av Avinors lufthavner til en ny 
destinasjon.  
 
Med «ny fraktrute» menes helårsrute med minst en ukentlig avgange mellom to destinasjoner hvor 
det ikke allerede eksisterer en helårs rute med minst én ukentlig avgang. Dersom det allerede er 
avganger til flyplasser innenfor samme IATA city pair defineres destinasjonene ikke som ny, og 
kvalifiserer ikke til oppstartstøtte.  
En rute vurderes som ny dersom ingen andre selskaper har drevet frakttransport på strekningen, 
med minst en ukentlig avgang de siste 12 måneder.  
 
Det gis ikke rabatt for flygninger nattestid (24:00-06:00). 
 
Hvis flere flyselskap etablerer tilsvarende ruter innenfor en rabattperiode, så vil de kunne få 
tilsvarende rabatt som blir gitt til det flyselskapet som etablerte ruten. Karensperioder for flyselskap 
som har fått oppstartstøtte til en rute som senere er nedlagt, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 
Rabatter kan nektes på bakgrunn av dårlig betalingshistorikk og/eller manglende garantistillelse. 
 
Maksimale rabattsatser er beskrevet i tabellen nedenfor;  
 

Rabatter År 1 År 2 År 3 

Startavgift 100 % 30 % 20 % 

    

 
Flyselskap må selv søke skriftlig om å få rabatt. Søknaden må foreligge før ruten er startet.  
 
 
 
Kontakt 
Spørsmål knyttet til ordningen kan rettes til: 
Monika Odden 
Tlf: +47 948 87 960 
E-post: monika.odden@avinor.no 
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