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Bilag 1

Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

A. Helikopterflyvepladser

Kullorsuaq
Nuussuaq
Tasiusaq (UPE)
Aappilattoq (UPE)
Innaarsuit
Upernavik Kujalleq
Kangersuatsiaq
Illorsuit
Uummannaq
Nuugaatsiaq
Ukkusissat
Saattut
Niaqornat
Ikerasak
Ilimanaq
Saqqaq
Qeqertaq
Qeqertarsuaq
Qasigiannguit
Ikamiut
Akunnaaq
Kitsissuarsuit
Kangaatsiaq

Niaqornaarsuk
Iginniarfik
Ikerasaarsuk
Attu
Arsuk
Qaqortoq
Narsaq
Nanortalik
Alluitsup Paa 
Eqalugaarsuit
Ammassivik
Tasiusaq (NAN)
Aappilattoq (NAN)
Qassimiut
Narsaq Kujalleq
Siorapaluk
Savissivik
Tasiilaq
Isortoq
Tiniteqilaaq
Sermiligaaq
Kuummiut
Ittoqqortoormiit

B. Lufthavne

Qaanaaq
Uummannaq/Qaarsut
Upernavik
Ilulissat
Aasiaat
Sisimiut
Kangerlussuaq

Maniitsoq
Nuuk
Paamiut 
Narsarsuaq
Kulusuk
Nerlerit Inaat
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Bilag 2 Starttakster

For Fastvingede Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

Luftfartøjer indtil 3.000 kg. 205,00 kr. 242,00 kr.

Her ud over for hver påbegyndt 1.000 kg. over 3.000 kg.

1. Ved første planlagt landing i Grønland: 62,00 kr. 86,00 kr.

2. Ved start fra landingsplads, jævnfør bilag 1 B med første planlagte landing uden for Grønland:

a. indtil 100.000 kg. 138,00 kr. 210,00 kr.

b. mellem 100.000 kg. og 200.000 kg 138,00 kr. 210,00 kr.

c. over 200.000 kg. 138,00 kr. 210,00 kr.

For Helikoptere Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

Luftfartøjer indtil 3.000 kg. 56,00 kr 97,00 kr.

Her ud over for hver påbegyndt 1.000 kg. over 3.000 kg.

1. Ved første planlagt landing i Grønland: 28,00 kr. 46,00 kr.

2. Ved start fra landingsplads, jævnfør bilag 1 A og B, med første planlagte landing uden for Grønland:

a. indtil 100.000 kg. 75,00 kr. 160,00 kr.

b. mellem 100.000 kg. og 200.000 kg 75,00 kr. 160,00 kr.

c. over 200.000 kg. 75,00 kr. 160,00 kr.

Offshore flyvning med helikopter
Nedenfor angivne startafgift vil være betaling for hver start baseret på MTOW af hver helikopter:

Helikopter indtil 7.000 kg. Pr. start 5.000,00 kr.

Helikopter over 7.000 kg. Pr. start 7.500,00 kr.

Offshore flyvning inkluderer flyvninger til og fra havbaseret installationer/skibe

Helikopterrundflyvning og Fastvinget rundflyvning fra 
samme plads(BL 5-4):

Non-Ruteflyvning

Ved start fra landingsplads med helikopter eller fastvinget fly, jævnfør Bilag 1 pkt. A og B:

a. indtil 7.000 kg. 100,00 kr.
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Bilag 3 Passagertakster pr. passager

Helikoptertrafik:
Ved start fra landingsplads med helikopter, jævnfør Bilag 1 pkt. A:

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

- med første planlagt landing i Grønland: 150,00 kr. 255,00 kr.

- med første planlagt landing uden for Grønland: 206,00 kr. 306,00 kr.

Ved start fra landingsplads med helikopter, jævnfør Bilag 1 pkt. B:

- med første planlagt landing i Grønland: 120,00 kr. 225,00 kr.

- med første planlagt landing uden for Grønland: 176,00 kr. 276,00 kr.

Fastvinget trafik:
I perioden 01. maj – 30. september: Ved start fra landingsplads 
med fastvinget fly, jævnfør  Bilag 1 pkt. B:

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

- med første planlagt landing i Grønland: 246,00 kr. 395,00 kr.

- med første planlagt landing uden for Grønland: 402,00 kr. 402,00 kr.

I perioden 01. oktober – 30. april: Ved start fra landingsplads 
med fastvinget fly, jævnfør Bilag 1 pkt. B:

- med første planlagt landing i Grønland: 169,00 kr. 353,00 kr.

- med første planlagt landing uden for Grønland: 371,00 kr. 371,00 kr.

Helikopterrundflyvning og Fastvinget rundflyvning fra samme plads (BL 5-4):
Ved start fra landingsplads med helikopter eller fastvinget fly, jævnfør Bilag 1 pkt. A og B:

- Rundflyvning som defineret i BL 5-4, 
  og gennemført jævnfør gældende lovgivning

100,00 kr.
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Bilag 3 Securitytakster pr. passager

Helikoptertrafik:
Ved start fra landingsplads med helikopter, jævnfør Bilag 1 pkt. A:

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

- med første planlagt landing i og uden for Grønland: 30,00 kr. 30,00 kr.

Fastvinget trafik:
Ved start fra landingsplads med fastvinget fly, jævnfør 
Bilag 1 pkt. B:

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

- med første planlagt landing i Grønland: 30,00 kr. 30,00 kr.

- med første planlagt landing uden for Grønland: 180,00 kr. 180,00 kr.

Helikopterrundflyvning og Fastvinget rundflyvning 
fra samme plads:

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

- Rundflyvning som defineret i BL 5-4,
og gennemført jævnfør gældende lovgivning

0,00 kr.

Offshore flyvning med helikopterflyvning fra samme plads:
Niveauet for ekstra security-arbejde aftales mellem Mittarfeqarfiit og det enkelte 
olieefterforskningsselskab. Satsen for security-arbejde fastsættes i henhold til Mittarfeqarfiit 
Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser.



06  MITTARFEQARFIIT   |    GREENLAND AIRPORTS

Bilag 4 Opholdstakster

Luftfartøjer indtil 3.000 kg. 123,00 kr. pr. påbegyndte døgn 

Her ud over for hver påbegyndt 1.000 kg. over 3.000 kg. 9,00 kr. pr. påbegyndte døgn 
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Bilag 5 Åbningstakster

På landingspladser jævnfør Bilag 1, A betales uanset eventuelt krav om brandbe-redskab:

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

Hele året – pr. påbegyndt time 1.190,00 kr. 1.256,67  kr.

På landingspladser jævnfør Bilag 1, B betales:

A. Vejrobservationsåbning: Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

Hele året – pr. påbegyndt time 1.100,00 kr. 1.100,00 kr.

Dog minimum 3.300,00 kr. 3.300,00 kr.

B. Såfremt der ikke er krav om brandberedskab: Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

b.1. I perioden 01. maj – 30. september – pr. påbegyndt time 1.420,00 kr. 1.776,00 kr.

Dog minimum 4.260,00 kr. 5.328,00 kr.

b.2. I perioden 01.oktober – 30. april – pr. påbegyndt time 1.776,00 kr. 2.131,67 kr.

Dog minimum 5.328,00 kr 6.395,00 kr.

b.3.  For helikoptere, hele året – pr. påbegyndt time 1.190,00 kr. 1.256,67 kr.

Dog minimum 3.570,00 kr. 3.770,00 kr.

C. Såfremt der er krav om, eller ønskes, brandberedskab 
(CAT 5):

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

c.1. I perioden 01. maj – 30. september – pr. påbegyndt time 1.953,33 kr. 2.620,00 kr.

Dog minimum 5.860,00 kr. 7.860,00 kr.

c.2. I perioden 01. oktober – 30. april – pr. påbegyndt time 2.309,00 kr. 3.019,33 kr.

Dog minimum 6.927,00 kr. 9.058,00 kr.
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Rabat på længerevarende aftaler om ETOPS åbninger
Luftfartsselskabet får ved indgåelse af fast aftale af minimum 1 måneders varig-hed 10 % rabat.

Nattillæg
For åbninger i tidsrummet mellem kl. 21.00 til 05.00 tillægges timetaksterne 10 %.

Forlængelser og aflysninger:
Ønskes åbningstiden forlænget, skal anmodningen herom ske mindst 5 timer før start, henholdsvis udløb af den 
åbning, der ønskes forlænget. Er varslet mindre end 5 timer, bliver anmodningen betragtet som anmodning om 
en ny åbning. Ved anmodning om åbent senere end 24 timer før ønsket åbningstid, forhøjes prisen 25 %.

En godkendt åbning kan annulleres ved anmodning herom senest 24 timer før den godkendte åbning skulle 
være trådt i kraft.

En godkendt åbning efter pkt. F kan annulleres ved anmodning herom senest 5 timer før den godkendte åbn-
ing skulle være trådt i kraft.

D. Såfremt der er krav om, eller ønskes, stort  
brandberedskab (højere end CAT 5):

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

d.1. I perioden 01. maj – 30. september – pr. påbegyndt time 3.019,33 kr. 4.440,00 kr.

Dog minimum 9.058,00 kr. 13.320,00 kr.

d.2. I perioden 01. oktober – 30. april – pr. 3.374,67 kr. 5.290,00 kr.

påbegyndt time 10.124,00 kr. 15.870,00 kr.

E. Åbning i forbindelse med Helikopterrundflyvning 
og Fastvinget rundflyvning fra samme plads (BL 5-4):

Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

e.1. Åbning uden Mittarfeqarfiit tjenester, Dog jf. gældende 
lovgivning

- 500,00 kr.

F. Åbninger i forbindelse med ETOP-operationer: Ruteflyvning Non-Ruteflyvning

f.1. I perioden 01. maj – 30. september – pr. påbegyndt time - 4.440,00 kr.

Dog minimum - 13.320,00 kr.

f.2. I perioden 01. oktober – 30. april – pr. påbegyndt time - 5.290,00 kr.

Dog minimum - 15.870,00 kr.
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Bilag 6 Årskort

Årskort udstedt til luftfartøj til en landingsplads:

For luftfartøjer til og med 1.500 kg. (MTOW) 1.167,00 kr. 

For luftfartøjer over 1.500 kg. (MTOW) 4.652,00 kr. 

Årskort udstedt til luftfartøj til alle pladser, jævnfør Bilag 1:

For luftfartøjer til og med 1.500 kg. (MTOW) 3.490,00 kr.

For luftfartøjer over 1.500 kg. (MTOW) 13.955,00 kr. 
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Bilag 7 Betalingsbetingelser

Administrationsbetaling, rykkerskrivelser 170,00 kr


