
 
 

14. marts 2012
 

Vedr.: 'Underhøring' vedr. takst- og betalingsregulativ for 
Lufthavnsvæsenet

 
 
Tak for fremsendelse af forslag til nyt takst- og betalingsregulativ for 
Lufthavnsvæsenet til kommentarer.
 
Visit Greenland har følgende kommentarer til forslaget:
 
Generelt
Vi savner en klar sammenhæng mellem Mittarfeqarfiits (GLV) takststruktur og 
de politiske ønsker til den generelle trafikudvikling. 
 
Er det overordnede mål for samfundsøkonomien at øge valutaindtjeningen, 
forekommer det underligt at øge takstbetalingen på netop de ruter, 
der kan bringe turister med udenlandsk valuta til Grønland - og lade 
indenrigsflyvningerne opnå takstnedsættelser. 
 
Hæmmer fleksibel beflyvning af Grønland
Er det et mål at opnå mindre afhængighed af enkelte selskaber og dermed 
en mere fleksibel og smidig beflyvning af Grønland, forekommer det underligt 
at indføre et takstregulativ der så ensidigt og hårdt vil ramme Air Icelands 
operationer i Grønland. Dette i særlig grad, når vi kan konstatere at kun Air 
Iceland har haft vækst på passagervolumen til Grønland i 2010-11, således at 
de i dag står for mere end 1/3 af den samlede udenrigspax volumen.
 
Vi anser det for problematisk, at oplægget alene imødekommer ønskerne 
fra Air Greenland - og for en del er afstedkommet af at Mittarfeqarfiit 
er påført øgede omkostninger i forbindelse med ibrugtagen af Dash-
8. Bør takstreguleringen ikke reflektere disse øgede omkostninger på 
indenrigsbeflyvningen, fremfor reelt at krydssubsidiere udgifter ved handling 
af indenrigsflyvninger ved at øge taksterne på udenrigsflyvning.
 
Af priseksemplerne vil Air Icelands ruter rammes særdeles hårdt, hvilket 
vil ramme både turismen og særlig den østgrønlandske befolknings 
rejseomkostninger.
 
Vi kan ikke se nogen kommerciel begrundelse overhovedet, for at afgifterne 
på udenrigsflyvninger sættes op, mens afgifterne til indenrigsflyvning 
nedsættes. Tværtimod vil dette kunne få samfundsøkonomisk negative 



konsekvenser i form af mindsket passagergrundlag på såvel udenrigs- og 
indenrigsflyvninger (der jo for en stor del fødes af udenrigsflyvningerne) og 
dermed i sidste ende føre til en begrænsning af afgiftsgrundlaget.
 
 
Hæmmer sæsonudvidelse
Der skelnes i oplægget mellem takstforhøjelser vinter og sommer. For 
udenrigs sommerbeflyvning vil ruterne mellem Island og Grønland rammes 
hårdt. Vel at mærke ruter, der som de eneste har bidraget med turistvækst 
2010-11.
 
Om vinteren rammes såvel Kangerlussuaq-København som Islandsruterne. 
Konsekvensen af dette vil uden tvivl betyde en forringelse af mulighederne 
for udvikling af vinterprodukter, sæsonudvidelse og dermed mulighederne for 
at gøre turisme til et mindre sæsonpræget erhverv.
 
 
Adskillelse af afgifter
Mittarfeqarfiit foreslår at udskille security afgiften i en særskilt gennemsigtig 
takst, med henvisning til de øgede omkostninger til sikkerhed efter 11. 
sept. 2001. Dette ser vi som et positivt træk, der vil gøre ændringer i 
sikkerhedskravene og disses omkostninger mere gennemskuelige.
 
Vi forstår dog ikke, hvorfor der ikke på samme måde kan indføres en særlig 
vinterafgift til dækning af særlige vinterrelaterede omkostninger som 
snerydning, afisning m.v. 
 
I forslaget opereres med vinter- og sommertakster. Det forekommer meget 
ufleksibelt, at der på en bestemt dato overgås fra den ene takst til den 
anden, med særdeles store økonomiske konsekvenser for brugerne. I stedet 
bør de særlige vinteromkostninger beregnes og der bør kun pålægges 
vinterafgift, når forholdene reelt betinger det. Det vil betyde, at det bliver 
dyrere i længere tid at beflyve lufthavne i hårde vintre, mens det vil blive 
billigere i milde vintre. Ligeledes vil vinterafgiften sandsynligvis pålægges 
flyvninger til Qaanaaq i længere perioder end Paamiut.
En sådan vinterafgift vil være mere reel og afspejle de faktiske omkostninger 
og forhold. 
 
 
Nedsættelse af åbningsafgifter
Det har længe været ønskeligt at ruteflyvning i højsæsonen kunne afvikles 
mere fleksibelt for at sikre bedst mulig udnyttelse af den eksisterende 
kapacitet samt møde efterspørgslen bedst muligt. Det er vort indtryk at en 
primær faktor i begrænsningen af dette er at åbningstiderne på lufthavne ikke 
reflekterer den sæsonmæssige efterspørgsel. De væsentlige åbningsafgifter 



har hidtil gjort de bekosteligt at gennemføre en fleksibel flyvning.

Vi hilser derfor tiltaget om en nedsættelse af åbningsafgifter for anmeldt og 
planlagt flyvning velkommen. Vi vil dog i denne sammenhæng også anbefale, 
at der generelt ses på lufthavnenes åbningstider, så disse i højere grad 
tilpasses de faktiske behov - dvs længere åbningstider på en række lufthavne 
i højsæsonen og kortere åbningstider på de mindre trafikerede lufthavne og 
i lavsæsonen. Dermed kan udgifterne til åbningsafgifter reduceres og der vil 
åbnes op for mulighed for en mere fleksibel trafikafvikling.
 
Såfremt en lufthavn åbnes for ruteflyvning, turistflyvning eller anden flyvning 
udenfor åbningstiden bør der også være mulighed for at der kan skabes 
synergi, så i tilfælde af at der er to eller flere operatører der begærer 
lufthavnen åben i samme tidsrum, er det svært at se begrundelsen for at 
samtlige skal afregne individuel åbningsafgift. Såfremt disse selskaber internt 
kan koordinere flyvninger, så de sker i samme tidsrum, bør dette udløse en 
lavere åbningsafgift til hver.

 

Turistflyvninger
Det er positivt at starttakst på turistflyvninger forslås nedsat til kr 100. Vi 
har tidligere påpeget, at flyvning med start og landing samme sted ikke 
takstmæssigt bør sidestilles med ruteflyvning, da handling af passagerer 
ikke kræver samme ressourcer som ved ruteflyvning. Dog finder vi det 
væsentligst at der ikke differentieres mellem takster for turistflyvning med 
fastvingede fly og helikoptere. 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Anders U. la Cour Vahl
Souschef


