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Tankningsbestemmelser & - betaling
Ved anmodning om tankning på flyvepladser, jævnfør Takst & Betalinger, seneste 
udgave, bilag 1, uden for flyvepladsens normale åbningstid, betales ud over den 
normale brændstofpris, for:

Tankning:      670,00 kr.

Bestemmelser for fly 
& passagerhandling
Handling er tvunget for alle luftfartøjer på Mittarfeqarfiits flyvepladser, med de 
undtagelser beskrevet i stk. 2 og 4. Handling betales i henhold til Mittarfeqarfiits 
Handlingsbestemmelser i forbindelse med start fra/eller landing på en flyveplads. Der 
kan kun betales for 1 fly og passagerhandling pr. fly-operation. 

Flyselskaber, der har lokaliteter/hangar i direkte tilknytning til forplads/service arealer 
kan indgå aftale med den pågældende flyveplads om handling af egne og chartrede 
luftfartøjer, der udfører flyvning i samarbejde med pågældende flyselskab.

En aftale efter stk. 2. kan omfatte specielle flytyper, specielle flyvninger eller alle 
flyselskabets luftfartøjer.

Ved udstedelse af årskort efter T&B § 9, gælder aftale om egenhandling for det 
luftfartøj årskortet vedrører, selv om betingelserne i stk. 2 ikke er opfyldt.

Ved fly, som ankommer med passagerer, men returnere uden passagerer, betales 
samme passagerhandling for det ankomne fly, som ved afgående fly.

Betaling for flyhandling
Handling af et luftfartøj omfatter følgende ydelser:

• Marshall-tjeneste
• Placering og fjernelse af stopklodser
• Hjælp til placering og fjernelse af sikringspinde, propelstropper 
 og motordæksler 
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For luftfartøjer betales handling i forbindelse med start:
 
For flyvepladser, jævnfør Bilag 1, A i T & B:

• MTOW optil 7.000 kg. 600,00 kr.
• MTOW fra 7.001 kg. 840,00 kr.

For flyvepladser, jævnfør Bilag 1, B i T & B: 

• MTOW optil 7.000 kg. 760,00 kr.  
• MTOW fra 7.001 og 10.000 kg. 1.510,00 kr. 
• MTOW fra 10.001 til 18.000 kg. 2.530,00 kr. 
• MTOW fra 18.001 til 20.000 kg. 3.170,00 kr. 
• MTOW fra 20.001 kg. 3.230,00 kr.  

Tillæg: for hver 1.000 kg. over 20.000 kg. betales yderligere + 66,00 

Tillæg for handling af fragt:

Mængde:
 
• Fra 1 kg til 500 kg.: 1.020,00 kr.
• Fra 0501 kg til 5.000 kg.: 3.550,00 kr. 
• Fra 5.001 kg til 10.000 kg.: 5.580,00 kr. 
• Fra 10.001 kg til 15.000 kg.: 7.610,00 kr.  

Over 15.001 kg: pris efter nærmere aftale.

Betaling for passagerhandling
På flyvepladser jævnfør Bilag 1 i T&B, A og B, kan der efter anmodning udføres 
passagerhandling.

Passagerhandlingen omfatter følgende ydelser: 

• Billet- og bagageekspedition jf. MGSM
• Information til passagerer jf. MGSM
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For handling af passagerer vil der blive opkrævet en betaling for luftfartøjet i 
henhold til antal Pax, som flyet er konfigureret til:

På flyvepladser, jævnfør Bilag 1 i T&B, A og B:

• Indtil 9 Pax 660,00 kr. pr. maskine
• Fra 10 til 30 Pax  2.030,00 kr. pr. maskine
• Fra 31 til 75 Pax  5.330,00 kr. pr. maskine
• Over 75 Pax 150,00 kr. pr. passagerer

Andre passager- og handlingsydelser, herunder fragthandling, kan efter særskilt aftale 
med flyvepladsledelsen leveres mod ekstra betaling.

Lejepriser på groundhandlingsudstyr

Grundtakst 
60 min.             

Herefter for
hver påbegyndt

30 min.

Passagertrappe medium 1.300,00 kr. 650,00 kr.

Transportbånd 1.200,00 kr. 600,00 kr.

Gaffeltruck u. 3 t.                    810,00 kr. 405,00 kr.

Gaffeltruck o. 3 t.                      1.090,00 kr. 545,00 kr.

FMC loader 2.600,00 kr. 1.300,00 kr.

K-loader   2.600,00 kr. 1.300,00 kr.

Bagagetraktor 1.090,00 kr. 545,00 kr.

Bagagevogn  200,00 kr. 100,00 kr.

Dollyvogn 470,00 kr. 235,00 kr.

Bugseringstraktor 1.300,00 kr. 650,00 kr.

Aircraft heater 1.300,00 kr. 650,00 kr.

GPU 28 V DC.      870,00 kr. 435,00 kr.

GPU 60 KW 115 V AC.  1.090,00 kr. 545,00 kr.

GPU 90 KW 115 V AC. 1.510,00 kr. 755,00 kr.
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Priser for ekstra ydelser
      
Hvis PIC kræver BOR beredskab v/tankning   1.090,00 kr. pr. påbegyndt ½ time 
Ballastblokke  115,00 kr. pr. blok pr. påbegyndt døgn
Indvendig Netning af kabine 440,00 kr. pr. påbegyndt ½ time 

Special information
Mittarfeqarfiit kan i særlige tilfælde afvige fra disse Handlingsbestemmelser, hvor Mit-
tarfeqarfiit finder, at en midlertidig ændring, begrundet i forretningsmæssige hensyn, 
er hensigtsmæssig.

Mittarfeqarfiit udfører ikke de-icing, men henviser gerne til andre, hvor det er muligt.

Mittarfeqarfiit udfører ikke toiletservice, men henviser gerne til andre, hvor det er 
muligt.
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