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Alla avgifter baserade per ton avser MTOW (Max Take Off Weight).
Vi tillämpar betalning mot faktura. Vid utlandsbetalning tillkommer en bankavgift på 60 kr.
Samtliga priser är i svenska kronor och exklusive moms.
LANDNING

Pris

Landningsavgift inrikes el. utrikes

113 kr/ton, dock minimiavgift 250 kr/landning

Anmärkning: Avgiften avrundas till närmaste 1000 kg.
LFV:s Landnings/startårskort och Weekly Season Card gäller.
75 % rabatt för skolflyg, dock minimiavgift 250 kr/landning.
PASSAGERARE

Pris

Passageraravgift inrikes
Passageraravgift utrikes

66 kr/avresande
80 kr/avresande

Anmärkning: Avgift tas inte ut vid taxiflygning (kommersiellt flyg under 5700 kg) och privatflygning. Ej heller
avgift för barn yngre än 2 år.
RAMPTJÄNSTER

Pris

Lastning/lossning med truck
Lastning/lossning utan truck
Bogsering inklusive förare

470 kr/halvtimme och rampman + 470 kr/tillfälle
470 kr/halvtimme och rampman
470 kr/halvtimme och rampman + 470 kr/tillfälle

Flygplansuppställning

18 kr/ton och dygn, dock minimiavgift 150 kr.
Upp till 4 timmar avgiftsfritt.

Hangarplats per dygn i mån av plats

200 kr/ton, dock minimiavgift 500 kr/dygn
+ ev avgift för ramptjänst och truck

Startaggregat 28 volt resp 115 volt
Kabinvärmare liten resp stor

450 kr resp 700 kr/uppstart
150 kr resp 450 kr/gång + elström/timme

Avisning av flygplan under 5700 kg
Avisning 5700 kg eller tyngre

1400 kr/gång + vätska till självkostnadspris
2100 kr/gång + vätska till självkostnadspris

Flygplanstrappa

200 kr/tillfälle

Toalettömning

800 kr/tillfälle

Övriga ramptjänster

470 kr/halvtimme och rampman
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EXTRA/UTSTRÄCKT ÖPPETHÅLLNING

Pris

Extra öppethållning ATS
Extra öppethållning Räddning/fälthållning x 1
Extra öppethållning Räddning/fälthållning x 2
Extra öppethållning Räddning/fälthållning x 3

4320 kr = minimipris för 6 halvtimmar
2820 kr = minimipris
5640 kr = minimipris
8460 kr = minimipris

Extra öppethållning Räddning/fälthållning x 4
Extra öppethållning Räddning/fälthållning x 5
Extra öppethållning Stationstjänst

11280 kr = minimipris
14100 kr = minimipris
2820 kr = minimipris för 6 halvtimmar/assistent

Utsträckt öppethållning ATS
Utsträckt öppethållning Räddning/fälthållning

720 kr/halvtimme
470 kr/halvtimme och rampman

Utsträckt öppethållning Stationstjänst

470 kr/halvtimme och trafikassistent

Anmärkning 1: Utsträckt eller Extra öppethållning kan erhållas efter förfrågan hos TWR. Beställning bör göras
under dagtid i så god tid som möjligt. Lägsta bemanning är en flygledare och en fälthållare oavsett om
räddningstjänst behövs enligt TSFS. Vid omfattande snöröjningsbehov kan ytterligare fälthållare tillkomma.
Pris för fälthållare = pris för räddningsman.
Anmärkning 2: Minsta debiterade tid för Extra öppethållning är 6 halvtimmar även om kortare tid är utnyttjad.
Om öppethållningen avser längre tid än 6 halvtimmar debiteras förutom minimibeloppet även ett tillägg per
halvtimme enligt pris för Utsträckt öppethållning ovan. I tiden inräknas minst 30 min etableringstid före
ETA/ETD och minst 5 min öppethållning efter ATA samt minst 15 min efter ATD. Utöver detta tillkommer 10
min avslutningstid.
Landningsavgift och avgifter för ev andra tjänster tillkommer enligt prislista.
Anmärkning 3: Under öppethållningstid tillhandahålls räddningstjänst enligt kategori B4 (3 man). Vid landningar
som kräver högre kategori debiteras per rampman utöver 3 st enligt taxa för Extra öppethållning.
EXPEDITIONSTJÄNSTER

Pris

Passagerarhandling
Säkerhetskontrolltjänst

470 kr/halvtimme och trafikassistent
940 kr/halvtimme = 2 säkerhetskontrollanter

Hotell/taxibokning
Serviceavgift extraordinära tjänster
Kopiering

150 kr/tillfälle
150 kr/tillfälle
2 kr/A4-sida

Konferensrum ”Stora”
Konferensrum ”Lilla”
Konferensrum ”Mini”

700 kr/tillfälle
300 kr/tillfälle
300 kr/tillfälle

VAROR OCH TJÄNSTER FRÅN FLYGPLATSCAFÉET
Catering kan tillhandahållas efter förfrågan i god tid.
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