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A. Almindelige bestemmelser
§1
Stk. 1

For luftfartøjer, der benytter Koldingegnens
Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ

Stk. 2.

Regulativet indeholder bestemmelser om
startafgift, liftafgift, opholdsafgift og åbningsafgift.

Stk. 3.

Alle afgifter er angivet ekskl. Moms i parentes.

Stk. 4.

Afgifter tillægges den til en hver tid gældende
Moms sats.
§2
B. Startafgifter

Stk. 1.

For hver start betalers nedenstående afgift
beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte
startmasse i henhold til luftfartdygtighedsbeviset /
flyvehåndbogen.
For hver påbegyndt 1000 kg
Mindsteafgift

Stk. 2.

40 kr.
80 kr.

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

Stk. 1.

For skole- og øvelsesflyvning af luftfartøjer med
startvægt op til 2000 kg nedsættes startafgifterne
udover den 1. start med 50 procent.

Stk. 2.

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

Stk 3.

Det er en betingelse for at opnå nedsættelse jfr.
stk 1, at særskilt anmeldelse sker forud til
lufthavnens havnekontor.

§4
C. Årskort

Årskort til fly
Pkt. 1.

For luftfartøjer med størst tilladte startvægt i
henhold til luftdygtighedsbeviset / flyvehåndbogen
på max 5.750 kg. og som er hjemmehørende på
Koldingegnens Lufthavn, kan der løses årskort.
Prisen på et årskort til et fly er 800 kr. pr.
påbegyndt 1000 kg. Startvægt, dog mindst
1600 kr.

Pkt. 2.

Årskort for fly dækker start- og opholdsafgifter for
en periode på 12 måneder, som følger et
kalenderår.

Pkt. 3.

Ved tegning af årskort fra/efter den 01.06 kan
prisen kun reduceres med 50%.

Pkt. 4.

Et årskort gælder for et specifikt luftfartøj. Et
årskort kan ikke overflyttes til et andet luftfartøj
bortset fra luftfartøjer der er solgt/havareret og
erstattet med et andet luftfartøj i samme kategori.

Pkt. 5.

For at opnå den i pkt. 2 angivne dækning af startog opholdsafgifter skal piloten forinden en start
oplyse, at luftfartøjet er i besiddelse af et årskort.

Pkt. 6.

På lufthavnens forlangende skal årskort fremvises
som dokumentation.

Pkt. 7.

Koldingegnens Lufthavn kan uden varsel opsige
årskort mod refusion af et beløb svarende til
restgyldighedstiden.
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Årskort for skolefly/helikopter

Pkt. 8.

Hjemmehørende skolefly/helikopter årskort ialt
5000 kr.
Årskort andre.

Pkt 9.

Turbine og jet drevne luftfartøjer < 5750kg mtow.
Årskort ialt 5000 kr. Dette vil dække årskort for alle
piloter, samt det specifikke luftfartøj.
§5
D. Liftafgifter

Stk. 1.

Liftafgift betales for faldskærmsspring på
Koldingegnens Lufthavn. Afgiften betales udover
årskort til fly og startafgifter.

Stk 2

Liftafgift udgør for fly < 2000 kg. Mtow.
Støjklasse
I
II
III
IV

L amax Middelstøjtal
< 70 db
68 db
71 - 75 db
73 db
76 - 80 db
78 db
81 - 85 db
83 db

Dkr.
44 kr.
48 kr.
52 kr.
60 kr.

Såfremt der ikke forligger dokumentation for støj
Fly over 2000 kg Mtow. 200 kr. pr. lift
Stk. 3.

For tandemspring der ikke udføres i klubregi udgør
liftafgiften 128 kr. pr. lift.

Stk. 4.

For faldskærmsklubber der er hjemmehørende på
Koldingegnens Lufthavn opkræves liftafgift den 1.
i hver måned for lift udført i den foregående
måned.
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§6
E. Opholdsafgifter
Stk. 1

For et luftfartøjs ophold på lufthavnen i det fri
betales en opholdsafgift på 8 kr. for hver
påbegyndt 1.000 kg af luftfartøjets størst tilladte
startmasse i henhold til luftfartdygtighedsbeviset /
flyvehåndbogen.
Minimumsafgift er 48 kr. pr. døgn.

Stk. 2

Afgiften betales, uanset om luftfartøjet i samme
periode har haft rådighed over hangarplads, for
hvilken der er betalt lejeafgift.

Stk. 3

Opholdsafgifter kan, når der er tale om leje for en
periode, der ikke er kortere end én måned, afløses
af en lejeafgift, der fastsættes efter overenskomst
med lufthavnen. Lejeafgiften erlægges forud og
tilbagebetales ikke, selv om opholdet kommer til at
strække sig over en kortere periode. Fremleje er
ikke tilladt.

Stk. 4

Selskaber der er hjemmehørende på
Koldingegnens Lufthavn betaler ikke opholdsafgift
af fly der er i jævnlig drift. Det er en forudsætning
for afgiftsfritagelse, at parkering sker efter
anvisning fra Koldingegnens Lufthavn, og at
luftfartøjet øjeblikkelig flyttes til andet
parkeringsområde efter anmodning.
§7
F. Åbningsafgifter

Stk. 1.

For åbning og benyttelse af lufthavnen til IFR
flyvning udenfor normal AFIS tjenestetid betales en
afgift på 300 kr. pr. påbegyndt halve time fra det
tidspunkt, hvor lufthavnen efter anmodning

-6åbnes og til flyvehandling er tilendebragt. Der
betales altid for mindst en time.
Afgiften betales som et tillæg til almindelige
afgifter.
Hvis åbning af lufthavnen ikke sker i direkte
tilslutning til den normale AFIS tjenestetid eller der
ikke er afgivet varsel om åbning i henhold til AIP,
beregnes der åbningsafgift for minimum 3 timer.
Stk 2

Åbningsafgift betales for hvert enkelt luftfartøj,
uanset om lufthavnen i forvejen er rekvireret åbnet.

Stk 3.

Rekvireres lufthavnen åbnet for samtidig
benyttelse af flere luftfartøjer tilhørende samme
luftfartsselskab, betales kun en afgift.
Det er i sådanne tilfælde en forudsætning
at luftfartøjerne beflyver lufthavnen indenfor 3
timer af hinanden.
§8
G. Afgiftsfritagelse

Stk. 1.

Fritagelse for betaling af de i §2 og §4
omhandlende start- og passagerafgifter gælder for:

a.

Prøveflyvning på foranledning af Trafikstyrelsen til
konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.

b.

Teknisk kontrolflyvning for udøvere af
erhvervsmæssig luftfart, når flyvningen foretages
med start og landing på samme lufthavn uden
mellemlanding andetsteds.

.

c., Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel.
d.

Teknisk returnering, hvorved forstås start efter
tvungen tilbagevenden som følge af tekniske
forstyrrelser, vejrhindringer og lignende til den
lufthavn, hvorfra start har fundet sted.

e.

Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjenesten.
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Stk. 2

Betingelsen for at opnå fritagelse efter pkt. a, b, c, f
og g er, at særskilt anmeldelse forud sker til
lufthavnens flyveledelse eller til havnekontoret.

Stk. 3

Fritagelse for betaling af de i § 5 omhandlende
opholdsafgifter gælder for de i stk.1, pkt. e nævnte
luftfartøjer.

H. Andre bestemmelser
§9
Stk. 1. Afgifter i henhold til dette takstregulativ
skal betales kontant til havnekontoret
forud for hver planlagt flyvnings påbegyndelse. Hvis luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver Koldingegnens Lufthavn, kan der dog med lufthavnens ledelse træffes aftale om periodevis afregning bagud.
Vilkårene for en sådan afregning fastsættes af
lufthavnsledelsen.
Stk. 2. Ved aftale om periodevis afregning jfr. § 8 stk. 1 og
ved manglende kontant afregning uden
forudgående aftale tillægges der ved opkrævningen
et administrationsgebyr på 56 kr.
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§ 10
Stk. 3.

Ved unddragelse af afregning gælder
bestemmelserne i luftfartsloven om
udpantning og tilbageholdelsesret.
§ 11

Stk 1.

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

Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2012 og har
gyldighed indtil videre.

Koldingegnens Lufthavn, den 12 okt. 2011

Glenn Lundt
Lufthavnschef

