
 

Takstregulativ 

for 

Vesthimmerlands Flyveplads 
 

 
1. januar 2021 gælder nedenstående takster for beflyvning af 
Vesthimmerlands Flyveplads: 

 
A. Almindelige bestemmelser 

 
1. For luftfartøjer, der benytter Vesthimmerlands Flyveplads,  
    betales afgift efter dette takstregulativ. 

 
2. Alle afgifter er angivet inkl. moms. 

 
 
B. Startafgifter 

 
1. Beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i  

    henhold til luftdygtighedsbeviset / flyvehåndbogen  
    betales for hver start følgende: 
 
 2021 

Startafgift – Indenrigs 110,00 kr. 

Startafgift årskort – kun indenrigs 1690,00 kr./år 

Startafgift udenrigs 110,00 kr. kun PPR 

Tilkald/melding til Skat 110,00 kr. kun PPR 

Tilkald/melding til Politi 110,00 kr. kun PPR 

Tilkald af inspektør 300,00 kr. kun PPR 

Salg af AV-gas – Tillæg til indkøbsprisen 1,00 kr. 

Manglende betaling af startafgift 500,00 kr. 

  
  

  
2. Ved indenrigsflyvning forstås flyvning med planlagt første landing 
    på samme eller anden lufthavn i Danmark, Grønland, og   

    Færøerne. 
 

3. Ved udenrigsflyvning forstås flyvning fra og til udlandet. 
 
    Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes “touch and go” eller 

    afbrudt indflyvning til landing som en start. 
 

 
 
D. Afgiftsfritagelser 

 
1. Fritagelse for betaling af de i B omhandlede startafgifter 

    gældende for: 
 



 

A. Prøveflyvning på foranledning af Statens Luftfartsvæsen til  
    konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.  

  
B. Teknisk kontrolflyvning for udøvere af erhvervsmæssig luftfart,  

     når flyvningen  foretages med start og landing på  
     samme flyveplads uden mellemlanding andetsteds. 
 

C. Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel. 
 

D. Teknisk returnering, herved forstås start eller tvungen  
    tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer  
    og lignende til den flyveplads, hvorfra start har fundet sted. 

 
E. Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjeneste. 

 
F.  Danske og udenlandske militærluftfartøjer, der ikke er optaget i  
     civile luftfartøjsregistre. 

 
G.  Luftfartøjer ejet eller lejet af Statens Luftfartsvæsen. 

 
H.  Luftfartøjer, der udelukkende anvendes til befordring af   

     fremmede staters repræsentanter eller FN-personel samt  
     fremmede staters politi-, told- og kontrolluftfartøjer. 
 

2. Betingelsen for at opnå fritagelse efter pkt. A, B og C er, at  
    særskilt anmeldelse forud sker til flyveledelsen ved  

    Vesthimmerlands Kommune, Teknisk Forvaltning,  
    tlf. 4068 3024 
 

 
E. Andre bestemmelser 

 
1. Afgifter i henhold til dette takstregulativ opkræves månedsvis i  
    henhold til flyvepladsjournalen i administrationsbygningen. Hvis 

    luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver 
    flyvepladsen, kan der dog med flyvepladsledelsen  

    træffes aftale om årsafgift. 
 
2. Ved manglende betaling uden forudgående aftale kan der 

    tillægges et administrationsgebyr på 500,00 kr. pr. opkrævning. 
 

3. Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfarts- 
    lovens §§ 71 og 146 om udpantning og tilbageholdelsesret. 
 

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

 
Regulativet er godkendt på Byrådet den 02.11.2020 
 

Vesthimmerlands Flyveplads den 1. januar 2021. 
 

 


	Takstregulativ
	for
	Vesthimmerlands Flyveplads

