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1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1.

For luftfartøjer, der benytter Esbjerg Lufthavn, betales afgift efter dette
takstregulativ.

1.2.

Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passager afgift,
opholdsafgift og åbningsafgift.

1.3.

Afgifterne er angivet eksklusive moms, som tillægges efter de til enhver
tid gældende regler.

1.4

Alle vægtgrænser (massegrænser) i dette regulativ er højeste MTOM
(Maximum Take-Off Mass) i kilogram i henhold til luftfartøjets
flyvehåndbog.

2

STARTAFGIFTER

2.1.

Startafgiften beregnes på grundlag af luftfartøjets største tilladte
startmasse (MTOM).
For hver start betales følgende:

a.

Luftfartøjer til og med 2.000 kg.

DKK 117,00

b.

Luftfartøjer over 2.000 kg.
pr. påbegyndt 1. 000 kg.

DKK 57,00

2.2.

Ovennævnte afgifter kan nedsættes eller bortfalde under betingelser
nævnt i § 3 og § 7.
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3

NEDSÆTTELSE AF STARTAFGIFT

3.1.

Ved skole- og øvelsesflyvning, hvor der er tale om en
sammenhængende serie af starter, nedsættes startafgiften med 70%.

3.2.

I forbindelse med større serier flyvning kan der aftales særlige priser og
vilkår.

3.3.

Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes “touch and go” eller afbrudt
indflyvning som en start.

3.4.

Prisnedsættelse er betinget af, at særskilt anmeldelse af den
pågældende aktivitet sker forud til lufthavnen.

4

PASSAGERAFGIFT

4.1.

For luftfartøjer med MTOM på over 2.000 kg betales der ud over den
afgift, som er omhandlet i § 2, en passagerafgift på kr. 110,00 pr.
afrejsende passager, såvel betalende som ikke-betalende. Afgiften
betales uanset det faktiske antal passagersæder på den pågældende
flyvning.

4.2.

For transitpassagerer, der forbliver ombord i luftfartøjet, betales der ikke
afgift.

4.3.

Passagerafgift betales ikke for luftbefordrerens personale under
tjenesterejser samt for børn under 2 år.
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5.

OPHOLDSAFGIFT

5.1.

For ophold i det fri betales ikke afgift for de første 12 timer. Herefter
betales for hver påbegyndt 24 timers periode en opholdsafgift på kr.
9,00 pr. påbegyndt 1.000 kg MTOM. Minimumsafgift er kr. 35,00.

5.2

Opholdsafgiften kan, når der er tale om leje i mindst en måned, afløses
af en lejeafgift, der fastsættes efter aftale med lufthavnen. Lejeafgiften
erlægges forud, og hel eller delvis tilbagebetaling finder ikke sted, selv
om opholdet kommer til at strække sig over en kortere periode.
Fremleje er ikke tilladt.

6.

ÅBNINGEGAFGIFT OG EKSTRA MANDSKAB M.V.

6.1.

For åbning og benyttelse af lufthavnen uden for den annoncerede
åbningstid betales der kr. 651,00 pr. påbegyndt time.
Kræver gældende bestemmelser brandberedskab, eller er dette
rekvireret, er afgiften kr. 3255,- pr. påbegyndt time.
Ved handling uden for den annoncerede åbningstid, se Handling
regulativ.
Afgiften opkræves, uanset at lufthavnen måtte være rekvireret åbnet for
andre.

6.2

Såfremt der rekvireres mandskab inden for åbningstiden ud over det,
der kræves iht. gældende bestemmelser, betales der - i det omfang, det
medfører tilkald af ekstra mandskab - kr. 651,- pr. påbegyndt
mandetime.
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AFGIFTSFRITAGELSE

7.1.

Fritagelse for betaling af de i pkt. 2 og 4 omhandlede start- og
passagerafgifter gælder for:
a.

Prøveflyvning på foranledning af
konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.

Trafikstyrelsen

til

b.

Teknisk kontrolflyvning af navigations- og landingshjælpemidler,
der foretages i henhold til myndighedskrav. Der må ikke
medtages passagerer eller gods mod betaling.

c.

Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjeneste.

d.

Teknisk returnering.

7.2.

Fritagelse efter pkt. 7.1a og 7.1b er betinget af forudgående anmeldelse
til lufthavnen.

8

ANDRE BESTEMMELSER

8.1.

Afgifter i henhold til dette regulativ skal betales kontant til havnekontoret
forud for hver planlagt flyvning. Selskaber, der regelmæssigt beflyver
lufthavnen, kan indgå aftale om periodevis afregning bagud.

8.2.

Ved manglende afregning, uden forudgående aftale, tillægger
lufthavnen et administrationsgebyr ved den efterfølgende opkrævning.
Administrationsgebyret vil dog altid blive opkrævet ved et fakturabeløb
på mindre end kr. 500,00 excl. moms.

8.3.

Ved undladelse af betaling gælder bestemmelserne i Luftfartslovens §
71 og § 146 om udpantning og tilbageholdelsesret.
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ASSISTANCE
Mandskab til hjælp ved transport af passagerer, bagage og fragt m.v.
samt ved start af flymotorer rekvireres i lufthavnens trafikcenter. Sådant
mandskab stilles til rådighed i det omfang, omstændighederne tillader
det, og betales i henhold til “Handling Tariffs and Regulations”.

10

DISPENSATION
Lufthavnschefen kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større
økonomisk betydning, give dispensation fra dette takstregulativ.

11

GYLDIGHED
Regulativet har gyldighed indtil videre.

Esbjerg Lufthavn, januar 2018
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