TAKSTREGULATIV
for
ANHOLT FLYVEPLADS
EKAT

Gældende fra 1. januar 2020.

TAKSTREGULATIV ANHOLT FLYVEPLADS
Almindelige bestemmelser.
§ 1.
Stk.1. For Luftfartøjer, der benytter Anholt Flyveplads, betales afgift efter de i nærværende
takstregulativ indeholdte bestemmelser.
Stk.2. Afgiften består af startafgift.

Startafgift.
§ 2.
Stk.1. For piston fly med maksimal startvægt indtil 1.199 kg er startafgiften Kr. 400,00 inkl. 25
% moms.
Stk.2. For piston fly med startvægt over 1.200 kg er startafgiften Kr. 800,00 inkl. 25 % moms.
Stk.3. For Turbine fly er startafgiften Kr. 1.500,00 inkl. 25 % moms.
Stk.4. For såvel piston som turbine helikopter er startafgiften Kr. 1.500,00 inkl. 25 % moms.

Regler for betaling af startafgifter samt registrering efter landing.
§3
Stk.1. Startafgifterne er forfaldne til betaling inden start fra pladsen.
Stk.2. Umiddelbart efter landing og inden flyvepladsen forlades, skal der udfyldes et
landingskort, dette findes i terminalbygningen. Såfremt dette kort ikke udfyldes, eller
oplysningerne er mangelfulde / ulæselige, vil der blive opkrævet et
administrationsgebyr på Kr. 1.000,00 inkl. 25 % moms.
Stk.3. Landingskortet skal udfyldes med oplysninger om, flytype, fly registrering, samt navn og
adresse på piloten. Ønskes der fremsendt faktura beregnes et administrationsgebyr på
Kr. 150,00 inkl. 25 % moms.
Stk.4. Startafgiften kan også betales kontant, det udfyldte landingskort og betaling lægges i
de fremlagte kuverter, som derefter lægges i postkassen. Beløbet kan også overføres
til mobilpay 26507 som angivet på flyvepladsen, med angivelse af fly registrering samt
pilot navn som skal være det samme som på landingskortet. Ved kontant betaling
beregnes ikke administrationsgebyr.
Stk.5. Eventuel reklamation vedrørende en regning må ske inden 1 måned efter regningens
modtagelse.
Stk.6. Afgiften kan inddrives ved udpantning, jvf. § 71 i Lov om luftfart.
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Fritagelse for betaling af startafgift.
§4
Stk.1. Fritagelse for at betale startafgift gælder for:
a)

Prøveflyvning, der foranstaltes på Trafikstyrelsens foranledning til konstatering af
et luftfartøjs luftdygtighed.

b)

Teknisk kontrolflyvning, der foretages af udøvere af erhvervsmæssig luftfart
uden medtagelse af passagerer eller gods mod betaling.

c)

Teknisk returnering, hvorved forstås start med tvungen tilbagevenden som følge
af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer og lignende, til Anholt Flyveplads.

d)

Een enkelt start i forbindelse med "vejrcheck", og returnering til Anholt
Flyveplads.

Stk.2. Betingelse for opnåelse af fritagelse efter punkt a. og b. eller d. er, at særskilt
anmeldelse forud sker til flyvepladslederen, på tlf. 30 92 08 44, eller CAT på tlf. 46 19
11 14, og at flyvningen finder sted uden mellemlanding andetsteds.

Andre bestemmelser.
§ 5.
Stk.1. Urigtige oplysninger eller udeladelser af afregning straffes efter reglerne i kapitel 13 i
Lov om luftfart, for så vidt ikke højere straf måtte være forskyldt.
Stk.2. Flyvepladsen er ikke ansvarlig for tyveri samt brand-, vand- eller anden skade med
hensyn til luftfartøjer og dets udrustning, bemanding, passagerer, landing m.v. under
luftfartøjets ophold på flyvepladsen.
Stk.3. I tilfælde hvor luftfartsselskaber eller enkelte luftfartøjers beflyvning af Anholt
Flyveplads har mere konstant karakter, kan afgifterne dog efter aftale med CAT
afregnes månedsvis, ligesom der kan indgås aftale om årskort.
§ 6.
Stk.1. Dette regulativ træder i kraft pr. 1. januar 2020.
Stk.2. Samtidig ophæves det for flyvepladsen hidtil gældende takstregulativ.
Stk.3. Dette takstregulativ er gyldigt indtil videre.
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