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Generelle EU droneregler 
De nye EU-regler skal ikke forstås sådan, at der kommer ens regler i alle EU-lande. 
I EU-lovgivningen vil der komme nogle fælles retningslinjer og begreber, som de forskellige EU-lande skal arbejde 
med på det nationale plan. EU-regler er bygget op omkring tre forskellige operationskategorier, der hver især har 
nogle forskellige krav og spilleregler. 
 
En af de store ændringer i de nye EU-regler er, at man ikke længere sondre mellem bymæssigt område og uden 
for bymæssigt område, som vi gør i de nuværende droneregler. Det hele kommer til at handle om risiko, og 
hvilken kategori en flyveoperations passer til, ud fra en risikovurdering. 
 
Med de nye EU-regler er det tiltænkt, at den åbne kategori er mindst restriktiv, hvilket gør, at denne kategori kan 
rumme langt de fleste droneflyvninger og flyveoperationer. 
 
EU droneregler - Nationale regler med internationale tilladelser 
I starten var det tiltænkt, at EU skulle ensarte reglerne i alle EU-landene, men i stedet bliver det et fælles EU-
begrebsunivers og nogle fælles EU-tilladelser på tværs af alle EU-landene - men hvor hvert enkelt land stadig har 
sine egne nationale lovgivning om afstande til lufthavne, byer osv. 
I praksis kommer det til at betyde, at minimumsafstanden til eksempelvis en lufthavn kan være forskellige i 
Sverige og Italien. Så du kommer stadig til at skulle orientere dig i den nationale lovgivning, når du flyver med 
droner i et andet EU-land. Fordelen ved de nye regler er til gengæld, at du kan blive certificeret til at flyve en 
bestemt type opgave i ét EU-land (f.eks. flyve i bymæssigt område) og overføre disse beføjelser direkte til et 
andet EU-land. 
Den store fordel ved de nye regler er, at alle eventualiteter er formaliseret. Der er altså lavet procedurer for alt.  
 
Hvis du er en almindelig droneoperatør, eller hvis du udfører professionelle operationer i bymæssigt område - så 
du kunne udføre de samme operationer, som du laver i dag. Endda med nogle flere muligheder, mere lempelige 
restriktioner og færre krav til kvalifikationer. I hvert fald hvis du opererer inden for de rammerne for Land- og 
Bydronebekendgørelserne. 
 
Du vil stadig kunne bruge dit dronebevis indtil det på et tidspunkt bliver erstattet med en tilsvarende ordning, 
hvor dit eksisterende dronebevis automatisk bliver konverteret uden du behøver at foretage dig noget. 
 
Nedenfor kan du se de hovedprincipper i EU-regulering vedr. droner 

Droneflyvning inddeles efter flyvningens type (kategori). 
 
Risikovurdering og SORA 

 Til udarbejdelse af risikovurderinger anvendes den såkaldte SORA model, som er en metodik udviklet i JARUS-
regi for udarbejdelse af risikovurderinger (eller anden risikovurderingsmetodik) 

 Indebærer reelt retningslinjer for bl.a. BVLOS flyvning og flyvning over mennesker 
o Mange typer BVLOS flyvning vil dog først blive mulig når der er udviklet trafikstyringssystemer til droner. 

 
 
Standard scenarier 
Hvad er et standardscenarie 

 En beskrivelse, karakteristik, begrænsninger og vilkår og for en type af flyvninger 

 Ikke bundet til 
o Operatør 
o Specifik lokation 
o normalt ikke en specifik type drone 
o Formål 

 Risikovurderingen (SORA) er lavet, skal ikke laves af operatør 
 
For at flyve efter et standardscenarie: 

 Man skal opfylde vilkår i scenarie 

 Man skal indsende erklæring til TBST 
o Navn, adresse m.v. på operatør 
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o Erklære de påtænkte operationer falder indenfor scenariets karakteristika 
o Erklære at man vil opfylde vilkår for pågældende scenarie 
o Bekræftelse at man har lovbetingede forsikringer 

 Når TBST har bekræftet at alle relevante oplysninger er modtaget, kan man starte flyvninger 
o Ingen godkendelse krævet 

 

Droneflyvning inddeles efter flyvningens type (kategori). 

I dronernes EU-regler introduceres der blandt andet begreber som: 

 Den åbne kategori (operationer med lav risiko-niveau) 

 Den specifikke kategori (operationer med mellem risiko-niveau) 

 Den certificerede kategori (operationer med højt risiko-niveau) 
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Den åbne kategori anses for at være mindst risikobetonet. Derfor stilles der færrest krav.  
Den specifikke kategori har et højere risiko-niveau og derfor stilles der strengere krav. 
Den certificerede har den højeste risiko og derfor de højeste krav. 
 
 

Operations-
kategori 

Vægt-
klasse 

MTOM Afstand til mennesker 
Flyvehøjde/
Generelle 
regler 

Registrering 
Droneførens 
kompetencer 

A1 Privat-
bygget 

< 250 g Må ikke overflyve 
menneskemængder.  
Må overflyve ikke-
involverede mennesker. 

Højde  
< 120 m 
 
Visuel 
synsvidde 
Lufthavne 
Lokale 
forhold. 

Såfremt dronen 
er udstyret med 
kamera skal der 
registreres. 

 

C0 < 250 g Manual. 

C1 < 900 g 
 

Registrering. Manual samt 
online kursus. 

A2 C2 < 4 kg 30 m fra mennesker.  
Kan reduceres til 5 m, 
hvis dronen har aktiv 
”low speed mode 
function”. 
Skal oprette sikkerheds-
zone til andre mennesker. 

Registrering. Online kursus, 
selvtræning, 
yderligere 
teoretisk 
eksamen. 

A3 C2 < 4 kg Flyvning i områder hvor 
droneføreren må antage 
at der ikke befinder sig 
mennesker. 
150 m fra beboelses-, 
kommercielle, industri 
eller rekreationelle 
områder. 

Registrering. Manual samt 
online kursus. 

 
 

C3 < 25 kg 

C4 < 25 kg 

Privat-
bygget 

< 25 kg  

Bemærk at de forskellige C-dronevægtklasser passer det de forskellige A-operationskategorier. Du kan fx ikke 
flyve A1-operationer med en C3-drone i den åbne kategori. Så ender du oppe i den specifikke kategori. 
 
Droner omfattet af open category: 

 Med en masse på under 25 kg 

 Som maksimalt flyves i en højde af 120 meter 

 Som flyves VLOS 

 Som er markedsført med en klasse (C0-C4) efter markedsovervågningsforordningen. 
 
Alderskrav for dronefører i open category 

 Ingen alderskrav for droneføreren: 
o Flyver med en klasse C0 drone 
o Flyver med en privatbygget droner med MTOM på under 250 g. 

 Ingen alderskrav for droneføreren, hvis denne er under supervision af en person, som har de fornødne 
kompetencer til at udføre den pågældende droneoperation i open category. 

 Alderskrav på 16 år for droneføreren for alle operationer i open category (undtaget ovenstående). 

 Alderskravet for droneføreren kan national nedsættes til 12 år (dog kun gældende nationalt) 
o Endnu ikke afklaret hvad DK gør. 

 
Alderskrav for dronefører i specific category 

 Alderskrav på 16 år for droneføreren for alle operationer i specific category. 

 Alderskravet for droneføreren kan national nedsættes til 14 år (dog kun gældende nationalt) 
o Endnu ikke afklaret hvad DK gør. 
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Uddannelseskrav 

Online prøve og yderligere eksamen 

 Online kursus efterfulgt af online teoretisk eksamen 

 Eksamen skal bestå af 40 ”multiple choice” spørgsmål vedr. emnerne: 
o Luftsikkerhed 
o Luftrumsrestriktioner 
o Luftfartsregulering 
o Human performance limitations 
o Operationelle procedurer 
o UAS generel viden 
o Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse 
o Forsikring 
o Security. 

 Yderligere teoretisk eksamen skal bestå af 30”multiple choice” spørgsmål rettet mod: 
o Meteorologi 
o UAS flight performance 
o Teknisk og operationel mitigation af risiko. 

 Prøver udbydes af myndighed eller myndighedsanerkendt organ 
o Endnu ikke afklaret i DK. 

 
Selvtræning 
Selvtræning skal udføres under betingelserne for flyvning i underkategori A3. 
 
Operatørens ansvar i open category 

 At udarbejde operationelle procedurer tilpasset den type operation som skal udføres 

 At sørge for at der ved operationerne anvender radiospektrummet på en sådan måde, at der ikke sker 
interferens 

 At udpege en dronefører for hver operation 

 At sørge for at droneføreren er bekendt med den anvendte drones manual, har de fornødne kompetencer det 
kræver for at flyve en drone samt er bekendt med den førnævnte operationelle procedure 

 At informere involverede personer i risikoen ved en operation og modtage samtykke fra disse om at deltage i 
operationen. 

Svarer til de ”gamle” driftshåndbøger. 
 

Droneførerens ansvar i open category 

 Droneføreren er før flyvningen ansvarlig for: 
o At have de fornødne kompetencer det kræver, at for at flyve den pågældende drone,  

samt bære bevis herfor 
o At tilegne sig opdateret information om geografiske zoner 
o At ”holde øje” med det område som operationen udføres i 
o At sørge for at dronen er ”i orden” før den påtænkte operation. 

 

 Droneføreren er under flyvningen ansvarlig for: 
o At ikke at være påvirket af alkohol eller anden form for stoffer 
o At holde dronen VLOS og observere det omkringliggende luftrum 
o At afbryde en operation såfremt der er risiko for kollision med bemandet luftfartøj. 

Svarer til de ”gamle” driftshåndbøger. 
 
 
Flyvning om natten 

 Ingen selvstændige bestemmelser om flyvning om natten 

 Almindelige operationelle bestemmelser gælder for natflyvning, herunder at dronen skal være VLOS 

 Krav at droner udstyres med lys, som er synligt om natten og gør det muligt at skelne dronen fra anden 
bemandet luftfart. 
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Droner omfattet af specific category 

 Droneflyvning som ikke omfattes af den åbne kategori falder ind under specifik kategorien, men ikke 
indebærer en risiko svarende bemandet flyvning 

 Droneflyvning i specifik kategorien kræver enten tilladelse fra den kompetente myndighed eller erklæring fra 
droneoperatøren om, at droneflyvningen overholder et prædefineret flyvescenarie 

 Specific omfatter bl.a.: 
o BVLOS flyvning 
o Flyvning højere end 120 m 
o Flyvning over mennesker undtagen det er tilladt i Open A1 
o Flyvning med droner på mere end 4 kg i bymæssigt område. 

 

Hvorledes der gives lov til, at flyve i specific category 

 Erklæring om at følge et prædefineret standardscenarie 
o Disse standardscenarier bliver Annex til forordning 
o Første scenarier forventes at foreligge ultimo 2019 

 Operationel tilladelse 
o Anvende et standardscenarie publiceret af EASA 
o Udarbejdet på baggrund af ansøgning med risikovurdering og mitigerende foranstaltninger 

 Hvis droneoperatøren er indehaver af et LUC (Light UAS-operator Certificate) 
o Giver rettighed til at indehaver selv kan ”godkende” scenarier. 

 

Droner omfattet af certified category 

 Droner som sidestilles med bemandet luftfart (transport af passager) eller droner med høj kinetisk energi 

 Særskilt regulering for disse droner vil blive udarbejdet af EASA/EU 

 National regulering kan kræve, at droneoperationer certificeres pga. droneoperationens eller 
operationsområdets kompleksitet. 

 

Geografiske zoner 

 Medlemsstaterne kan fastsætte geografiske zoner for droneflyvning. 
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Typer af geografiske zoner 

 Medlemsstaterne kan i geografiske zoner af security-, safety-, privatlivs- eller miljømæssige grunde: 
o forbyde visse eller alle former for droneflyvning, anmode om særlige betingelser for droneflyvning eller 

anmode om en forudgående operationel tilladelse til droneflyvning 

 Underkaste droneflyvning specifikke miljøstandarder 

 kun tillade adgang til visse droneklasser 

 kun tillader adgang til droner udstyret med visse tekniske egenskaber, især fjernidentifikationssystemer eller 
geo-awareness systemer 

 på baggrund af en risikovurdering undtage droneflyvningen fra kravene i open category (positive zoner). 
 
 
Muligheder for supplerende national regulering 
National regulering 

 Præamblen til forordningen åbner op for, at der nationalt kan fastsættes regler om: 
o Privatlivets fred 
o Persondata 
o Forsikring 

 Rækkevidden af national regulering undersøges pt. 
 

Cross-border 

 Rettigheder i Open category gældende på tværs af landegrænser  

 Droneflyvning i specific category på tværs af landegrænser (EU) skal godkendes i hvert land 

 Operationer som udføres efter et standardscenarie kan gøres på tværs af landegrænser.  



[7] 
 

Flyvning af droner i vægtklasse 
Nedenfor ses de forskellige vægtklasser C0 til C4 i skemaform. 
Der er beskrevet hvad du må og hvad du ikke må.  
 

Flyvning af droner i vægtklasse under 0,25 kg  
– Vægtklasse C0 

 
Kontroller etiketten på din drone, at den har dette mærke 

Krav til vægtklasse C0: 
For at flyve A1-operationer med C0-droner stilles der ingen krav. 

Det må du Det må du ikke 

Sørg for, at du er tilstrækkelig forsikret 
Foretag ikke ændringer i dronen, medmindre  
det er godkendt af producenten 

Tjek din drone før hver flyvning Flyv ikke højere end 120 m fra jorden 

Kontroller før hver flyvning begrænsninger i det 
område, hvor du ønsker at operere, som defineret af 
landets nationale myndighed, og respekter dem 

Flyv ikke nær bemandede fly 

 
Hold dronen indenfor din synsvidde hele tiden 

Flyv ikke i nærheden af lufthavne, 
helikopterpladser, områder der påvirker 
offentlig sikkerhed eller, hvor der er en 
nødsituation, hvor politi og øvrige 
beredskabsmyndigheder arbejder 

Hold en sikker afstand mellem dronen, mennesker, dyr 
og andre fly 

Flyv ikke over følsomme eller beskyttede 
steder (fængsler, militærbaser, kraftværker osv.) 

Betjen din drone inden for de ydelsesbegrænsninger 
der er defineret i manualen fra producenten 

Flyv ikke over store grupper af mennesker 

Informer straks din nationale luftfartsmyndighed, hvis 
din drone er involveret i en ulykke, der resulterer i 
alvorlig eller dødelig skade på en person, eller som 
rammer et bemandet fly 

Tag ikke fotografier, videoer eller lydoptagelser  
af mennesker uden deres tilladelse.  
Respekter folks privatliv 

 

  



[8] 
 

Flyvning af droner i vægtklasse under 0,90 kg  
– Vægtklasse C1 
 

Kontroller etiketten på din drone, at den har dette mærke 

Krav til vægtklasse C1: 
For at flyve A1-operationer med C1-droner skal du tage et kursus og en teoriprøve. 
1) Du skal være registreret og bestå en online test. 

2) Vis dit registreringsnummer på dronen, og upload det til e-identifikationssystemet. 

Det må du Det må du ikke 

Sørg for, at du er tilstrækkelig forsikret 
Foretag ikke ændringer i dronen, medmindre  
det er godkendt af producenten 

Tjek din drone før hver flyvning Flyv ikke højere end 120 m fra jorden 

Sørg for, at det elektroniske identifikation og geo- 
”awareness” systemet til din drone er opdateret 

Flyv ikke nær bemandede fly 

Kontroller før hver flyvning begrænsninger i det område, 
hvor du ønsker at operere, som defineret af 
Landets nationale myndighed, og respekter dem 

Flyv ikke i nærheden af lufthavne, helikopterpladser, 
områder der påvirker 
offentlig sikkerhed eller, hvor der er en nødsituation, 
hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder 

Bliv fortrolig med det område, hvor du vil operere med 
din drone 

Flyv ikke over følsomme eller beskyttede 
steder (fængsler, militærbaser, kraftværker osv.) 

Tjek vejrforholdene Brug ikke dronen til at bære farligt gods 

Hold dronen indenfor din synsvidde hele tiden Flyv ikke over store grupper af mennesker 

Hold en sikker afstand mellem dronen, mennesker, dyr og 
andre fly 

Når du flyver over andres ejendom, må du ikke flyve 
mindre end 20 m over ejendommen uden deres 
tilladelse 

Betjen din drone inden for de ydelsesbegrænsninger der er 
defineret i manualen fra producenten 

Tag ikke fotografier, videoer eller lydoptagelser  
af mennesker uden deres tilladelse.  
Respekter folks privatliv 

Informer straks din nationale luftfartsmyndighed, hvis din 
drone er involveret i en ulykke, der resulterer i alvorlig eller 
dødelig skade på en person, eller som rammer et bemandet 
fly 
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Flyvning af droner i vægtklasse under 4,00 kg  
– Vægtklasse C2, with low speed mode 
 

Kontroller etiketten på din drone, at den har dette mærke 

Krav til vægtklasse C2: 
For at flyve A2-operationer med C2-droner skal du tage et kursus og en teoriprøve. 
1) Du skal være registreret og bestå en online test 
2) Hvis du agter at flyve tæt på mennesker, skal du bestå en teoretisk test hos en organisation, der er anerkendt af 

den nationale luftfartsmyndighed 
3) Vis dit registreringsnummer på dronen, og upload det til e-identifikationssystemet. 

Det må du Det må du ikke 

Sørg for, at du er tilstrækkelig forsikret 
Foretag ikke ændringer i dronen, medmindre  
det er godkendt af producenten 

Tjek din drone før hver flyvning Flyv ikke højere end 120 m fra jorden 

Planlæg din flyvning Flyv ikke nær bemandede fly 

Sørg for, at det elektroniske identifikation og geo- 
”awareness” systemet til din drone er opdateret 

Flyv ikke i nærheden af lufthavne, helikopterpladser, 
områder der påvirker 
offentlig sikkerhed eller, hvor der er en nødsituation, 
hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder 

Kontroller før hver flyvning begrænsninger i det område, 
hvor du ønsker at operere, som defineret af 
Landets nationale myndighed, og respekter dem 

Flyv ikke over følsomme eller beskyttede 
steder (fængsler, militærbaser, kraftværker osv.) 

Bliv fortrolig med det område, hvor du vil operere med 
din drone 

Brug ikke dronen til at bære farligt gods 

Tjek vejrforholdene 
Når du flyver over andres ejendom, må du ikke flyve 
mindre end 20 m over ejendommen uden deres 
tilladelse 

Hold dronen indenfor din synsvidde hele tiden 
Tag ikke fotografier, videoer eller lydoptagelser  
af mennesker uden deres tilladelse.  
Respekter folks privatliv 

Hold en sikker afstand mellem dronen, mennesker, dyr og 
andre fly 

 

Når du flyver tæt på mennesker, skal du aktivere 
lav hastighedsmode og holde en vandret afstand fra dem på 
mindst højden på dronen (1: 1-regel), men aldrig mindre end 
5 m. 

 

Betjen din drone inden for de ydelsesbegrænsninger der er 
defineret i manualen fra producenten 

 

Informer straks din nationale luftfartsmyndighed, hvis din 
drone er involveret i en ulykke, der resulterer i alvorlig eller 
dødelig skade på en person, eller som rammer et bemandet 
fly 

 

 

  



[10] 
 

Flyvning af droner i vægtklasse under 4,00 kg  
– Vægtklasse C2, with NO low speed mode 
 

Kontroller etiketten på din drone, at den har dette mærke 

Krav til vægtklasse C2: 
For at flyve A2-operationer med C2-droner skal du tage et kursus og en teoriprøve. 
1) Du skal være registreret og bestå en online test 
2) Hvis du agter at flyve tæt på mennesker, skal du bestå en teoretisk test hos en organisation, der er anerkendt af 

den nationale luftfartsmyndighed 
3) Vis dit registreringsnummer på dronen, og upload det til e-identifikationssystemet. 

Det må du Det må du ikke 

Sørg for, at du er tilstrækkelig forsikret 
Foretag ikke ændringer i dronen, medmindre  
det er godkendt af producenten 

Tjek din drone før hver flyvning Flyv ikke højere end 120 m fra jorden 

Planlæg din flyvning Flyv ikke nær bemandede fly 

Sørg for, at det elektroniske identifikation og geo- 
”awareness” systemet til din drone er opdateret 

Flyv ikke i nærheden af lufthavne, 
helikopterpladser, områder der påvirker 
offentlig sikkerhed eller, hvor der er en 
nødsituation, hvor politi og øvrige 
beredskabsmyndigheder arbejder 

Kontroller før hver flyvning begrænsninger i det 
område, hvor du ønsker at operere, som defineret af 
Landets nationale myndighed, og respekter dem 

Flyv ikke over følsomme eller beskyttede 
steder (fængsler, militærbaser, kraftværker osv.) 

Bliv fortrolig med det område, hvor du vil operere med 
din drone 

Brug ikke dronen til at bære farligt gods 

Tjek vejrforholdene 
Når du flyver over andres ejendom, må du ikke 
flyve mindre end 20 m over ejendommen uden 
deres tilladelse 

Hold dronen indenfor din synsvidde hele tiden Forstyr ikke privatlivets fred 

Hold en sikker afstand mellem dronen, mennesker, dyr 
og andre fly 

Tag ikke fotografier, videoer eller lydoptagelser  
af mennesker uden deres tilladelse.  
Respekter folks privatliv 

Når du flyver tæt på mennesker, skal du aktivere 
lav hastighedsmode og holde en vandret afstand fra 
dem på mindst højden på dronen (1: 1-regel), men 
aldrig mindre end 50 m. 

 

Betjen din drone inden for de ydelsesbegrænsninger 
der er defineret i manualen fra producenten 

 

Informer straks din nationale luftfartsmyndighed, hvis 
din drone er involveret i en ulykke, der resulterer i 
alvorlig eller dødelig skade på en person, eller som 
rammer et bemandet fly 
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Flyvning af droner i vægtklasse under 25,00 kg 
– Vægtklasse C3  
 

Kontroller etiketten på din drone, at den har dette mærke 

Krav til vægtklasse C3: 
For at flyve A3-operationer med C3-droner skal du blot på kursus. 
Der er ingen teoriprøve-krav til C3-droner, da A3-operationer kun må foregå langt væk fra mennesker. 
1) Du skal være registreret og bestå en online test. 
2) Vis dit registreringsnummer på dronen, og upload det til e-identifikationssystemet. 

Det må du Det må du ikke 

Sørg for, at du er tilstrækkelig forsikret 
Foretag ikke ændringer i dronen, medmindre  
det er godkendt af producenten 

Tjek din drone før hver flyvning Flyv ikke højere end 120 m fra jorden 

Sørg for, at det elektroniske identifikation og geo- 
”awareness” systemet til din drone er opdateret 

Flyv ikke nær bemandede fly 

Kontroller før hver flyvning begrænsninger i det 
område, hvor du ønsker at operere, som defineret af 
Landets nationale myndighed, og respekter dem 

Flyv ikke i nærheden af lufthavne, 
helikopterpladser, områder der påvirker 
offentlig sikkerhed eller, hvor der er en 
nødsituation, hvor politi og øvrige 
beredskabsmyndigheder arbejder 

Bliv fortrolig med det område, hvor du vil operere med 
din drone 

Flyv ikke over følsomme eller beskyttede 
steder (fængsler, militærbaser, kraftværker osv.) 

Tjek vejrforholdene Brug ikke dronen til at bære farligt gods 

Hold dronen indenfor din synsvidde hele tiden 
Når du flyver over andres ejendom, må du ikke 
flyve mindre end 20 m over ejendommen uden 
deres tilladelse 

Hold en sikker afstand mellem dronen, mennesker, dyr 
og andre fly 

Tag ikke fotografier, videoer eller lydoptagelser  
af mennesker uden deres tilladelse.  
Respekter folks privatliv 

Betjen din drone inden for de ydelsesbegrænsninger 
der er defineret i manualen fra producenten 

 

Informer straks din nationale luftfartsmyndighed, hvis 
din drone er involveret i en ulykke, der resulterer i 
alvorlig eller dødelig skade på en person, eller som 
rammer et bemandet fly 
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Flyvning af droner i vægtklasse under 25,00 kg 
– Vægtklasse C4  
 

Kontroller etiketten på din drone, at den har dette mærke 

Krav til vægtklasse C4: 
1) Du skal være registreret og bestå en online test. 
2) Vis dit registreringsnummer på dronen, og upload det til e-identifikationssystemet. 

Det må du Det må du ikke 

Sørg for, at du er tilstrækkelig forsikret Flyv ikke højere end 120 m fra jorden 

Tjek din drone før hver flyvning Flyv ikke nær bemandede fly 

Sørg for, at det elektroniske identifikation og geo- 
”awareness” systemet til din drone er opdateret 

Flyv ikke i nærheden af lufthavne, 
helikopterpladser, områder der påvirker 
offentlig sikkerhed eller, hvor der er en 
nødsituation, hvor politi og øvrige 
beredskabsmyndigheder arbejder 

Kontroller før hver flyvning begrænsninger i det 
område, hvor du ønsker at operere, som defineret af 
Landets nationale myndighed, og respekter dem 

Flyv ikke over følsomme eller beskyttede 
steder (fængsler, militærbaser, kraftværker osv.) 

Bliv fortrolig med det område, hvor du vil operere med 
din drone 

Brug ikke dronen til at bære farligt gods 

Tjek vejrforholdene 
Når du flyver over andres ejendom, må du ikke 
flyve mindre end 20 m over ejendommen uden 
deres tilladelse 

Hold dronen indenfor din synsvidde hele tiden 
Tag ikke fotografier, videoer eller lydoptagelser  
af mennesker uden deres tilladelse.  
Respekter folks privatliv 

Hold en sikker afstand mellem dronen, mennesker, dyr 
og andre fly 

 

Betjen din drone inden for de ydelsesbegrænsninger 
der er defineret i manualen fra producenten 

 

Informer straks din nationale luftfartsmyndighed, hvis 
din drone er involveret i en ulykke, der resulterer i 
alvorlig eller dødelig skade på en person, eller som 
rammer et bemandet fly 
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Droneregler i Europa 
Der er netop kommet et samlet sæt regler for droneflyvning i Europa fra The European Union Aviation Safety 
Agency (EASA), men som droneoperatør får man et år til at efterkomme reglerne. 
Reglerne kommer egentlig i form af to regelsæt: Commission Delgated Regulation og Commission Implementing 
Regulation og er resultatet af lange forhandlinger. Formålet er at sørge for, at droneflyvning i Europa foregår på 
en sikker måde. Reglerne skal både beskytte EU-borgernes privatliv og sikkerhed, gøre det muligt at flyve relativt 
frit med sin drone, samt ensrette reglerne inden for EU. 
 
Lettere at arbejde på tværs af grænserne 
Et fælles regelsæt for EU betyder blandt andet, at man som droneoperatør kan arbejde på tværs af grænserne 
uden at behøve bekymre sig om lovgivning, der kan være anderledes på den anden side. Netop det problem har 
USA haft mange udfordringer med. I USA har hver enkelt stat sine egne regler for droner. 
Samtidig erstatter de nye regler alle tidligere regler for droneflyvning i EU-landene. I stedet får man altså 
ensrettede regler, der gør det let for operatørerne at vide, hvad der er er lovligt og ikke lovligt. Så snart man som 
droneoperatør får sin tilladelse til at flyve, kan man flyve i hele EU, så længe man holder sig til regler, selvfølgelig.  
 
Det er altså ikke nødvendigt at søge om nye tilladelser, hvis man skal flyve andre steder. Det vil gøre det langt 
enklere at udvikle arbejdet med droner i Europa. 
 
Næste skridt: Fælles marked for droner 
De nye regler dækker både det tekniske og det proceduremæssige, samt selve flyvningen. Det er for eksempel et 
krav, at alle droner kan identificeres individuelt, så myndigheder kan følge en bestemt drone, hvis det er 
nødvendigt. Droneflyvningen bliver derudover delt ind i risikobaserede kategorier: åben, specifik og certificeret. 
Reglerne er som nævnt netop offentliggjort, men som operatør har man et år til at efterkomme reglerne. Alt det 
kan man læse mere om på EASAs hjemmeside. Næste skridt for EASA bliver at udvikle et fælles marked for droner 
i Europa  
 
Nedenfor i bilag 1, kan du læse om de tillægsbestemmelser der er foreslået ift. danske droneregler, det er 
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation 
af ubemandede luftfartøjer (Dronebekendtgørelsen). 
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Bilag 1 - Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 

om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer1 

(Dronebekendtgørelsen) 
 

I medfør af § 126 b, stk. 2-4, § 126 c, stk. 2 og 149, stk. 10 og 16, i lov om luftfart, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. xxx, og efter forhandling 

med justitsministeren og forsvarsministeren fastsættes efter bemyndigelse: 

Kapitel 1 

 

Anvendelsesområde 

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse fastsætter supplerende bestemmelser om flyvning med droner 

til Europa Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og 

procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. 

 

Definitioner 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af et produkt på EU-markedet. 

2) Bybane: Metro, letbaner og S-baner, som udfører transport i byer og forstæder. 

3) Drone: Et ubemandet luftfartøj, som er et luftfartøj, der ikke har en fører ombord. 

4) Dronefører: En person, som styrer eller igangsætter en flyvning med droner. 

5) Geografiske drone-zoner: Et luftrumsudsnit afgrænset af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

som letter, begrænser eller udelukker droneoperationer for at imødegå risici vedrørende 

flyvesikkerhed, privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, luftfartssikkerhed eller 

miljøet i forbindelse med droneoperationer og er udpeget på baggrund af artikel 15 i Europa 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og 

procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. 

6) Identifikationsmærkning for klasse: Mærkning af droner i klasserne C0, C1, C2, C3 og C4 i 

overensstemmelse med bilaget i Europa Kommissionens delegerede forordning (EU) 945 af 

12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af 

ubemandede luftfartøjssystemer. 
1 I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/947 af 24. 

maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer, EU Tidende 2019, nr. L 152, side 45-71. Ifølge artikel 288 

i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af forordningens bestemmelser i bekendtgørelsen 

er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

7) Kolonne 3-virksomhed: En virksomhed, som har oplag af brand- og eksplosionsfarlige 

stoffer, giftige stoffer eller miljøfarlige stoffer. 

8) Kompetencecertifikat: Bevis for at droneføreren har teoretiske og praktiske kompetencer til 

droneflyvning, som beskrevet under UAS.OPEN.030 nr. 2 i bilaget til Europa 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og 

procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. 

9) Militær flyvestation: Flyveplads, som anvendes af forsvaret. En oversigt over danske 

militære flyvepladser fremgår af MIL AIP Denmark (forsvarets Aeronautical Information 

Publication). 

10) Specifikke kategori: Droneflyvning med forhøjet risiko, som defineret i artikel 5 i Europa 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og 

procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. 

11) Særlig tilladelse: Tilladelse til at udføre visse flyvninger med droner efter nærmere angivne 

retningslinjer. En særlig tilladelse kan udstedes til en eller flere bestemte flyvninger eller 

være en generel tilladelse af længerevarende gyldighed. 

12) Særligt følsomme naturområder: Områder, der fremgår af BL 7-15, Bestemmelser om 

flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark. 

13) Åbne kategori: Droneflyvning med lav risiko, som defineret i artikel 4 i Europa 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og 

procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. 

Kapitel 2 
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Flyvning med droner 

§ 3. Flyvning med droner skal ske i overensstemmelse med reglerne i EU-forordning 2019/947 om 

regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer, lov om luftfarts kapitel 9 a samt 

bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. Det er droneførerens ansvar at sikre, at kravet i stk. 1 er opfyldt. 

 

Forsikring 

§ 4. Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. 

SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. 

april 2004, jf. dog stk.2-4. 

Stk. 2. Droner med identifikationsmærket C0 er undtaget fra kravet i stk. 1. 

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner, som er selvforsikrede, er ikke omfattet af kravet i 

stk. 1. 

Stk. 4. Droner med en startvægt på under 250 g og med en hastighed, som ikke kan overstige 50 

km/t, er undtaget fra kravet i stk. 1, hvis de er bragt i omsætning inden den 1. juli 2022. 

 

Alderskrav til droneføreren 

§ 5. Droneføreren skal være fyldt 12 år for at flyve med en drone, som er omfattet af den åbne 

kategori. 

Stk. 2. Droneføreren skal være fyldt 14 år for at flyve med en drone, som er omfattet af den 

specifikke kategori. 

Kapitel 3 

 

Afstandskrav til flyversikring kritiske områder 

§ 6. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 2 km horisontal afstand fra en 

lægehelikopterflyveplads (HEMS). 

Stk. 2. Såfremt droneføreren er indehaver af et kompetencecertifikat, må flyvning med droner 

finde sted indtil 1 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS), medmindre 

flyvningen foregår under lægehelikopterflyvepladsens banehøjde, for eksempel hvis 

lægehelikopterflyvepladsen ligger oven på en bygning. Foregår flyvningen 1 - 2 km horisontal 

afstand fra en lægehelikopterflyveplads, må flyvehøjden ikke være højere end 50 meter over 

lægehelikopterflyvepladsens banehøjde. 

Stk. 3. Flyvning med droner må endvidere ikke finde sted nærmere end 5 km horisontal afstand 

fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km horisontal afstand fra en bane på en militær 

flyvestation. 

Stk. 4. Såfremt droneføreren er indehaver af et kompetencecertifikat, må flyvning med droner 

finde sted indtil 2 km horisontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads eller en 

bane på en militær flyvestation. Flyvehøjden må i disse tilfælde ikke overstige 40 meter over 

banehøjden. 

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til at stk. 1-4 

fraviges. 

 

Afstandskrav til sikringskritiske områder 

§ 7. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra 

kongehusets residenser, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme og 

kriminalforsorgens institutioner medmindre der forinden er indhentet samtykke fra den ansvarlige 

myndighed, ejeren eller forvalteren af den pågældende ejendom eller område. 

 

Afstandskrav til militære installationer 

§ 8. Flyvning må ikke finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra militære 

installationer, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra den ansvarlige myndighed, ejeren 

eller forvalteren af den pågældende ejendom eller område. 

Stk. 2. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 50 meter fra bemandede orlogsskibe 

og både, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra fartøjschefen. 
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Afstandskrav til følsomme naturområder 

§ 9. Medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan flyvning med 

droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn kun finde 

sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af 

anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v. 

 

Afstand til offentlige installationer 

§ 10. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter, må 

flyvning med droner ikke finde sted nærmere end 15 meter horisontal afstand fra jernbaner og 

bybaner. 

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med 

droner tættere på de i stk. 1 nævnte jernbaner og bybaner. 

§ 11. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter, må 

flyvning med droner ikke finde sted over offentlige veje. 

Stk. 2. Overflyvning med droner af offentlige veje må, uanset kravet i stk. 1, ske når formålet 

med droneflyvningen er at krydse den offentlige vej. I disse tilfælde må droneflyvningen dog kun 

ske når der ikke forekommer trafik på den offentlige vej og efter den korteste rute over den 

offentlige vej og uden unødigt ophold. 

§ 12. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 meter fra strømførende luftledninger, 

medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter. 

 

Beskyttelse af privatlivets fred 

§ 13. Flyvning med droner over bygninger, beboelsesejendomme og dertil hørende arealer, som er 

afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, 

medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden 

lovgivning giver adgang til ejendommen. 

Stk. 2. Flyvning med droner nærmere end 5 meter fra bygninger, beboelsesejendomme og dertil 

hørende arealer som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden 

ejers samtykke. 

Stk. 3. Flyvning med droner nærmere end 150 meter horisontal afstand fra uheldssteder, hvor 

politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder, eller flyvning i strid med disse myndigheders 

særlige fastsatte restriktioner herfor, må ikke finde sted. 

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med 

droner over de i stk. 1 og 2 nævnte beboelsesejendomme og bygninger og dertil hørende arealer. 

 

Geografiske drone-zoner 

§ 14. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udpege geografiske drone-zoner. 

Stk. 2. Udpegning af geografiske drone-zoner efter stk. 1 kan være tidsbegrænsede eller 

tidsubegrænsede. 

Stk. 3. Udpegning af geografiske drone-zoner i medfør af stk. 1, vil blive offentliggjort og træder 

i kraft ved offentliggørelse. Offentliggørelsen vil indeholde vilkår og/eller lempelser, samt tidsrum 

som gælder for den udpegede geografiske drone-zone. 

Kapitel 5 

 

Dispensation 

§ 15. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende 

bestemmelser, herunder internationale bestemmelser på området. 

 

Klageadgang 

§ 16. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke 

påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Afgørelser truffet i medfør af § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1 efter denne bekendtgørelse kan 

påklages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Straf 

§ 17. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 6, stk. 1-4, § 7, § 8, stk. 1 og2, § 9, § 10, 

stk. 1, § 11, stk. 1, § 12, § 13, stk. 1-3 straffes med bøde. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens kapitel 5. 

 

Ikrafttræden 

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1257 af 24. november 2017 om flyvning med droner uden for 

bymæssigt område og bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i 

bymæssigt område ophæves. 

 

§ 19. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: 

https://dronerules.eu/da/ 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/217307_EASA_DRONE_POSTER_2018%20final.pdf 

https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/538736f1-d990-4026-8fa2-

8efa187ebc95/Dronebekendtg%C3%B8relse%20til%20h%C3%B8ring.pdf 

https://mobil.nu/artikel/nu-er-der-nye-droneregler-europa-100665 

https://droner.dk/eu-regler 
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