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Norwegian advarer mot svekket flytilbud
og tap av arbeidsplasser ved innføring av
passasjeravgift

Norwegian peker i sitt høringssvar til den planlagte passasjeravgiften på at
det er uforsvarlig politikk å innføre avgiften nå uten å ta hensyn til alle som
blir skadelidende.

Dette er hovedpunkter i høringsbrevet:

• Avgiften vil skade norsk økonomi og samferdsel, samt føre til tap
av arbeidsplasser



• Avgiften er svært usosialt utformet, hvor de med dårligst
økonomi rammes hardest

• Avgiften er sterkt konkurransevridende mellom flyselskapene
• Avgiften er uten miljøeffekt og miljøincentiver
• Avgiften er ikke forsvarlig utredet i henhold til god

forvaltningspraksis
• Avgiften bryter med forutsetningene i Grønn skattekommisjon
• Avgiften kan bryte med statsstøtteregelverket i EU
• Avgiftsbelastningen ved klimautslipp må ha miljøencentiver
• All belastning må ikke veltes over på kollektivtransport med fly

Les hele høringsbrevet her.

Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 97 55 43 44
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. 45 45 60 12

Norwegian er det syvende største lavprisselskapet i verden med rundt 5500
ansatte. I dag opererer Norwegian godt over 400 ruter til mer enn 130
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.
Norwegian har en flyflåte på over 100 fly som frakter over 20 millioner
passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en
gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Norwegian er verdens beste lavprisselskap på
langdistanseruter, ifølge flypassasjerer over hele verden i en ny kåring fra
anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For tredje år på rad har Norwegian
også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. 

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian


Kontaktpersoner

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com
Pressekontakt
Kundehenvendelser skal rettes til  
815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/

Eline Hyggen Skari
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
eline.hyggen.skari@norwegian.com
+47 92 42 77 19

Esben Tuman
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør
esben.tuman@norwegian.com
+47 90 50 84 00

tel:815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
mailto:eline.hyggen.skari@norwegian.com
tel:+47 92 42 77 19
mailto:esben.tuman@norwegian.com
tel:+47 90 50 84 00

