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§1. Generel information 
 

Stk. 1  Åbningstider 

 Lufthavnens tjenestetid er den publicerede tid på AIP Danmark. PPR for åbning af 

lufthavnen uden for tjenestetid.  

 

Stk. 2 Dispensation fra takstregulativ 

 Ledelsen for HCA Airport kan i særlige tilfælde give skriftlig dispensation fra dette 

regulativ. 

 

Stk. 3 Moms 

 Alle priser er eksklusiv moms. Der tillægges moms efter momslovgivningen.   

 

Stk. 4 Betaling 

  

Debitor med adresse i Danmark, Grønland og Færøerne - betalingsmuligheder: 

• Faktura fremsendt pr. email. Betalingsbetingelse 10 dage netto 

• Kreditkort  

• Mobilepay 92243. Flyregistrering og fakturanummer angives 

 

Debitor med adresse uden for Danmark, Grønland og Færøerne – betalingsmuligheder: 

• Kreditkort 

• Bankoverførsel – forudgående aftale minimum 72 timer før landing 

• Faktura fremsendt pr. email – forudgående aftale minimum 72 timer før landing. 

Betalingsbetingelse 10 dage netto 

 

Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS, samt private betalingskort udstedt 

uden for EU/EØS, bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering. Gebyrsat-

sen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor det er udstedt. 

 

Stk. 5  Manglende betaling 

Ved manglende betaling pålægges gebyr og renter efter gældende lovgivning. 

 

Manglende betaling vil medføre, kontant betaling fremover og eventuel aftale om beta-

ling via faktura annulleres. 

 

Stk. 6  Udpantning 

Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfartslovens § 71 og § 146 om 

udpantning og tilbageholdelsesret. 
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Stk. 7  Ansvar 

HCA Airport er ikke ansvarlig for tyveri samt brand-, vand eller anden skade med hen-

syn til luftfartøjet, dets udrustning, bemanding, passagerer, landing m.v. under luftfar-

tøjets ophold på lufthavnen såvel i som uden for hangarer.  

 

Stk. 8 Valuta 

Betaling i DKK og EURO. Alle priser er angivet i DKK. 

Vekselkurs 7,4 DKK pr. 1,0 EURO.   

 

Stk. 9 Vægtgrænser 

Alle vægtgrænser (massegrænser) i dette regulativ er højeste MTOW i kilogram i hen-

hold til luftfartøjets flyvehåndbog. 
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§2. Startafgift 
 

Stk. 1  a) Luftfartøjer med MTOW under 2.000 kg 

   DKK 76,- 

  

b) Luftfartøjer med MTOW over 2.000 kg 

For hver påbegyndt 1.000 kg DKK 42,- 

Minimumsafgift  DKK 210,- 

 

Stk. 2  Tilladelse til anflyvning, som bliver fulgt af en afbrudt indflyvning eller “touch and go”, 

betragtes som en start. 
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§3.  Afgiftsnedsættelse 
 

Stk. 1  Skole- og øvelsesflyvning 

 

Nedsættelse med 50 %. 

For første start betales fuld pris. 

Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes tilladelse til anflyvning, som bliver fulgt af en 

afbrudt indflyvning eller “touch and go”, som en start. 

 

Stk. 2  Øvrige 

 

 Nedsættelse med 100 %. 

 

a. Teknisk kontrolflyvning af navigations- og landingshjælpemidler.   

 

b. Teknisk returnering, hvorved forstås start efter tvungen tilbagevenden som følge af 

tekniske forstyrrelser, vejrhindring og lignende. 

  

c. Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjeneste.  

 

 

  



 

Side 7 af 16 sider 

§4. Årskort 
 

Stk. 1  Luftfartøj med MTOW under 2.000 kg kan få udstedt årskort dækkende kalenderåret. 

  Årskort pr. år  DKK 3.150,- 

 Årskort dækker kun startafgift jf. §§ 2 og 3. 

Årskortet fornyes automatisk ved årsskiftet. 

Ved opsigelse af årskort refunderes betalt årskortafgift ikke. 

Der ydes ikke rabat ved køb af flere årskort. 
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§5. Droner  

  

Stk. 1  Notam pr. droneoperatør pr. dag (dato)  DKK 250,- 

 Kan aflyses uden afgift indtil dagen før kl. 12.00 lokal tid. 

 

Stk. 2 Operatørafgift pr. droneoperatør pr. dag (dato)  DKK 200,- 

 Faktureres hvis droneoperatør har aktivitet på airside forbindelse med Notam. 

  

Stk. 3  DronePilotAnsvalig (DPA) pr. påbegyndt time DKK 600,- 

Faktureres kun hvis HCA Airport stiller DPA. 

 

Stk. 4 Parkering af droner – se § 8. 

 

Stk. 5 Droneflyvning uden for åbningstiden – se § 9. Afgift betales pr. droneoperatør. 

 

Stk. 6 Brandberedskab ved droneflyvning – se § 10.  
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§6. Passagerafgift 
 

Stk. 1 For luftfartøjer med MTOW over 5.700 kg betales der ud over den i § 2 omhandlede 

afgift en passagerafgift på DKK 116,- for hver afrejsende passager til såvel ind- som 

udlandet og for såvel betalende som ikke-betalende. 

 

Stk. 2 For luftfartøjer med største tilladte startmasse over 5.700 kg. betales der ud over den i 

§ 2 omhandlede afgift en passagerafgift på DKK 58,- for hver omstigende (transfer) 

passager til såvel ind- som udlandet og for såvel betalende som ikke-betalende. 

 

Stk. 3  For transitpassagerer, der forbliver i luftfartøjet, betales der ikke afgift. 

 

Stk. 4  Passagerafgift betales ikke for luftbeforderens personale under tjenesterejse forudsat, at 

den pågældende medarbejder som sin hovedbeskæftigelse er tilknyttet selskabets luft-

fartsaktiviteter. Der betales ikke afgift for børn under 2 år. 
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§7. Securityafgift 
 

Stk. 1  Der betales ud over den i § 6 nævnte passagerafgift en securityafgift på DKK 17,-  pr. 

afrejsende passager, dersom flyvningen er omfattet af securitytjek. 

 

Stk. 2  Indeholdt i securityafgiften er den til enhver tid gældende, af myndighederne fastsatte, 

sikkerhedscheck af passagerer og bagage. I den udstrækning et luftfartsselskab ønsker 

et kontrolniveau, der ligger højere end myndighedskravet, kan dette arrangeres mod be-

taling af de dermed forbundne ekstra omkostninger. 

 

Stk. 3 Securitytjek er obligatorisk – dog med følgende undtagelser: 

1) luftfartøjer med MTOW under 15.000 kg 

2) helikoptere 

3) flyvninger med henblik på retshåndhævelse 

4) flyvninger med henblik på brandbekæmpelse 

5) flyvninger med henblik på ambulancetjeneste, nødberedskab eller redningstjeneste 

6) flyvninger med henblik på forskning og udvikling 

7) flyvninger med henblik på arbejdsflyvning 

8) flyvninger med henblik på humanitær bistand 

9) flyvninger, som opereres af luftfartsselskaber, flyfabrikanter eller vedligeholdelses-

virksomheder, og som ikke transporterer passagerer, bagage, fragt eller post 

10) flyvninger med luftfartøjer med MTOW under 45.500 kg med henblik på befordring 

af eget personale eller befordring af passagerer eller varer uden vederlag  

 

Stk. 4.  Hvis securitytjek jævnfør stk. 3 ikke er obligatorisk, men der ønskes securitytjek. 

Securitycheck DKK 2.400,- pr. påbegyndt time 
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§8. Parkeringsafgift 
 

Stk. 1  Parkering under 6 timer er gratis. For et luftfartøj betales for hver påbegyndt 24 timers 

periode en parkeringsafgift på DKK 13,- pr. påbegyndt 1.000 kg, der beregnes på grund-

lag af luftfartøjets MTOW. Minimumsafgift er DKK 78,-.  

Stk. 2  Når forholdene gør det nødvendigt, kan HCA Airport når som helst forlange et luftfartøj 

flyttet til en anden parkeringsplads end oprindeligt anvist. Det påhviler luftfartøjets ejer 

(bruger) selv at sørge for luftfartøjets fortøjning og træffe sådanne andre sikkerhedsfor-

anstaltninger, som forholdene måtte nødvendiggøre, eller som HCA Airport måtte på-

byde, herunder natafmærkning. 

Stk. 3  Opholdsafgift berettiger kun til disposition over det areal, som luftfartøjet faktisk opta-

ger, og som er nødvendig for luftfartøjets almindelige eftersyn og vedligeholdelse. 
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§9. Åbningsafgift 
 

Stk. 1  Beflyvning af HCA Airport kan finde sted efter nærmere aftale med AFIS uden for den 

i AIP Danmark til enhver tid publicerede åbningstid. 

 Åbning  DKK 1.200,- pr. påbegyndt time 

 Åbning beregnes for timer, der er placeret uden for åbningstiden, dog minimum 3 timer. 

   

Stk. 2  Åbningsafgift betales for hvert luftfartsselskab. 

 

 

  



 

Side 13 af 16 sider 

§10. Brandberedskab  
 

Stk. 1  Cat 5  DKK 1.050,- pr. påbegyndt time  

 Cat 6  DKK 1.250,- pr. påbegyndt time  

 Cat 7  DKK 1.450,- pr. påbegyndt time 

  

Brandberedskab betales minimum for 3 timer. 

Brandberedskab starter 2,5 timer før planlagt afgang. 

 

Brandberedskab starter 1 time før planlagt ankomst, hvis der ikke er nogen afrejsende passagerer. 
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§11. Øvrige  
 

Id-kort1 ......................................................................................................  DKK 500,- 

Bilpas pr. køretøj2 .....................................................................................  DKK 250,- 

 

 

  

 
1 Gyldighed er tre år. Ved bortkomst betales for nyt Id-kort. 
2 Gyldighed følger det Id-kort, som bilpasset er tilknyttet. Ved bortkomst af bilpas eller skift af registreringsnummer 
betales for nyt bilpas.  
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§12. Aflysning  
 

Stk. 1 Service efter dette takstregulativ vil blive faktureret med 25%, hvis der sker aflysning 

under 48 timer og før 24 timer før landing. 

 

Stk. 2  Service efter dette takstregulativ vil blive faktureret med 50%, hvis der sker aflysning 

under 24 timer før landing. 
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Hans Christian Andersen Airport P/S 

 

CVR 35 47 53 46 

SITA ODEOPXH 

Hjemmeside www.hca-airport.dk 

Email handling@hca-airport.dk 

 

Dette takstregulativ ophæver alle tidligere takstregulativer 
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