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Norwegians EU-selskap får amerikansk
flytillatelse

Det amerikanske transportdepartmentet godjente sent fredag kveld norsk tid
Norwegian Air Internationals søknad om tillatelse til å fly til og fra USA.
Norwegians EU-selskap har ventet tre år på å få en såkalt ”Foreign Air Carrier
Permit”.

- Vi er veldig godt fornøyd med at amerikanske myndigheter omsider har gitt
vårt EU-selskap tillatelse til å fly til og fra USA. Dette betyr at Norwegian kan
fortsette den globale ekspansjonen med full styrke og åpne nye ruter til
spennende destinasjoner over hele verden. Godkjennelsen innebærer også at
vi kan skape mange nye arbeidsplasser både i Europa og USA, og bidra til



lokal verdiskaping gjennom økt turisme, sier konsernsjef Bjørn Kjos i
Norwegian.

I løpet av de tre årene Norwegian har ventet på tillatelsen har selskapet fått
bred støtte fra europeiske myndigheter, flyplasser, flyselskaper, politikere,
media, forbrukergrupper og andre.
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Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 6000
ansatte. I dag opererer Norwegian 450 ruter til rundt 150 destinasjoner i
Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en
flyflåte på rundt 120 fly som frakter omlag 30 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 avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både
i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på
langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax
World Airline Awards. For fjerde år på rad har Norwegian også blitt kåret til
Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

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