
 

 

Prislista Mora-Siljan flygplats. 

Startavgift beräknas med ledning av luftfartygets högsta tillåtna startvikt (MTOW) enligt luftvärdighetsbevis avrundat till närmaste 1000kg, 

och erläggs för varje start. 

Swedavias startårskort och Weekly Seasons Card gäller.  

Tjänst Baspris Pris, kr 
Ev 
Gräns Enhet Anm 

Startavgift  210 75   ton   

       

Passageraravgift   70   pass   

Passageraravgift utrikes   101   pass   

Parkeringsavgift 24h15:- per ton, min 90:-   90   dygn      

       

Faktureringsavgift utgår per faktura med  60    
 

Priser för extra eller förlängd öppethållning, på begäran 

Kan erhållas efter förfrågan till eller tel 0250-30175 alt. Jourtid till tjänsteman i beredskap TIB 072-2498504. Beställningen bör göras dagtid 

i så god tid som möjligt. Vid förlängd eller extra öppethållning är flygplatsens lägsta bemanning en flygledare och två st fälthållare. Om 

räddningstjänst ej behövs enligt TSFS 2010:114 eller ej beställs, tillkommer således kostnad för två st fälthållare utöver flygledaren. Vid 

omfattande snöröjningsbehov kan behov av ytterligare fälthållare tillkomma. Startavgifter och andra avgifter enligt prislista tillkommer. 

Minsta tid för extra öppethållning är 4 timmar. Kostnad för 4 timmar debiteras även om mindre tid faktisk är utnyttjad. Alla priser avser 

svenska kronor exklusive moms. 

 

Rates for additional or extended opening hours 

May be obtained upon request to atseskm@dalaflyget.se or tel +46 (0)250-30198 or on call time +46 (0)72-2498504. The order should be 

made during the day in time as possible. When prolonged or additional opening is the airport's minimum manning an air traffic controller 

and two field holder. If rescue is not required under TSFS 2010:114 or not ordered , will consequently cost for two box holder in addition to 

the air traffic controller . During extensive snow removal needs may need additional fields holder may apply. The price of the box holder is 

the same as for the rescuer . Setup Fees and other charges on the price list will be added. Minimum time for extra opening is 4 hours. Cost 

for 4 hours will be charged even if less time is actual is utilized. All prices refer Swedish crowns excluding VAT. 

 


