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 Takstregulativ for Ringsted Flyveplads - EKRS 

§ 1 

GENERELT 

For luftfartøjer, der benytter EKRS, svares afgift efter de bestemmelser, der er fastsat i 

dette takstregulativ. 

Der er tale om startafgifter og opholdsafgifter. 

Afgiften betales kontant eller via MobilePay nr. 

87023 inden start eller umiddelbart efter landing på 

EKRS. 

 

Alternativt betales afgiften inden for 3 bankdage fra starttidspunktet ved bankoverførsel 

(Reg. nr. 8117, Konto nr. 1040418, BIC/SWIFT: JYBADKKK, IBAN: DK11 8117 0001 0404  

18). Ved bankoverførsel skal der tillægges et gebyr på kr. 30,00. 

Ved alle indbetalinger skal være angivet flyregistrering samt dato for flyvningen i følgende 

format: ”RRRRR DD.MM.ÅÅÅÅ”. Eksempelvis: ”OYABC 24.12.2016” eller ”OY9123 

01.01.2017”. 

§ 2  

Startafgiftens størrelse 

For luftfartøjer (herunder for landing med svævefly) er startafgiften kr. 70,00. 

For en overskydning (enhver påbegyndt anflyvning, der ikke afsluttes med en landing) 

betales kr. 70,00. 

Fartøjschefer der er indehaver af et gyldigt AirShampoo Lande-

Gutscheinheft kan benytte kuponhæftet som betaling for startafgift. 

 

Kontrolgebyr for manglende føring af flyvepladsjournalen (herunder for overskydning) samt 

ikke rettidig betaling af afgifter i henhold til dette regulativ udgør kr. 500,00. 

Ved rykkerskrivelser kan opkræves rykkergebyr på kr. 100,00. 

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

udpantning og tilbageholdsret. 

§ 3  

Nedsat startafgift 

For skoleflyvning og landingsøvelser betales fuld startafgift for den første start. For de 

efterfølgende starter under den pågældende flyvning, der har karakter af touch and go, 

betales kr. 30,00. Ved alle fuld stop landinger betales fuld startafgift for efterfølgende start. 

 

§ 4 

Fritagelse for startafgift 

Der er fritagelse for startafgift:  

1. For luftfartøjer, der foretager prøveflyvninger bestilt af flymekaniker med hjemsted på 
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flyvepladsen. 

 

2. Ved CAA-flyvninger med check af pladsen. 

  

3. Ved teknisk returnering, hvorved forstås start med tvungen tilbagevenden som følge af 

tekniske forstyrrelser, vejr forhindringer eller lign. uden mellemlanding et andet sted.  

 

4. For luftfartøjer, der føres af medlemmer af Midtsjællands Motorflyveklub under 

forudsætning af, at der ikke er tale om kommerciel- eller taxaflyvning, bannerslæb eller 

lignende, men udelukkende er tale om medlemmets normale privatflyvninger som 

luftfartøjschef. Se skoleflyvning, 12. time og PFT nedenfor.   

 

5. Skoleflyvning, 12. time og PFT: 

Elever, som har hjemmehørende fly på EKRS, som der skoles på, og som er medlem af 

DMU/DULFU via MM, skal ikke betale for startafgift uanset om instruktøren er medlem af 

MM eller ej. 

 

 Piloter, der har fly hjemmehørende på EKRS og som er medlem af DMU/DULFU via MM, 

skal ikke betale startafgift for 12. time eller PFT uanset om instruktøren er medlem af MM 

eller ej. 

§ 5 

Opholdsafgifter 

Ophold i det fri udover 1 kalenderdøgns afslutning kan kun finde sted efter aftale med 

flyvepladsledelsen.  

For ophold betales en afgift, der for hvert påbegyndt kalenderdøgn, ud over 6 timer, er kr. 

30,00.  

For samlet ophold ud over 30 dage kan afgiften aftales med flyvepladsledelsen. 

 

§ 6 

Ansvar 

Flyvepladsen er ikke ansvarlig for tyveri samt brand-, vand- eller anden skade med hensyn 

til luftfartøjer og deres udrustning, bemanding, passagerer, landinger, starter m. v. 

 

§ 7 

Dispensation 

Flyvepladschefen eller klubbens formand kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller 

større økonomisk betydning, dispensere fra dette takstregulativ. 

 

§ 8 

Ikrafttræden 

Dette regulativ træder i kraft pr. 06. september 2021, og samtidig ophæves tidligere 

bestemmelser om afgifter. 
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Takstoversigt 
på de betingelser, der fremgår af ovenstående takstregulativ. 

 DKK EUR 
(Cash) 

Startafgift 70 10 

Touch and go (bemærk de særlige begrænsninger) 30 4 

Opholdsafgift 30 4 

Gebyr for bankoverførsel 30 4 

Kontrolgebyr 500  

Rykkergebyr 100  

Årlig kortafgift for årskort til EKRS     UDGÅET ----  
 

 

 

Ringsted, den 6. september 2021 

Midtsjællands Motorflyveklub 


