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Supplerende høring

Til høringsparterne

Supplerende høring over udkast til bekendtgørelse om 
droneflyvning

Indledning

 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i perioden 3. april 2020 til 8. 
maj 2020 haft udkast til bekendtgørelse i offentlig høring. 

Link til oprindelig høring:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63865 

På baggrund af de indkommende høringssvar er visse af bekendtgø-
relsesudkastets bestemmelser blevet ændret så væsentligt, at be-
kendtgørelsesudkastet sendes i en supplerende høring.

Høringsfristen er den 15. november 2020.

Formål

Formålet med den foreslåede bekendtgørelse er at samle de drone-
regler, der fortsat kan reguleres nationalt. .

Indkommende høringssvar har medført følgende væsentlige 
ændringer til bekendtgørelsesteksten:

 Alderskravet fastsættes til 15 år i både den åbne kategori og i 
den specifikke kategori.

 Muligheden for droneflyvning under en HEMS-plads banehøjde 
bortfalder.
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 Afstandskravet til militære installationer forøges fra 150 m til 
300 m.

 Mellem 5 – 6 km fra offentlig godkendte flyvepladser fastsæt-
tes flyvehøjden for droner til 100 m.

 Tilladelse til droneflyvningen indenfor 150 m af ambassader, 
kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme mv. udstedes af 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-
ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 
toko@tbst.dk senest den 15. november 2020, mærket j.nr. 
TS30301-00072

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Tonny Kofoed Olsen

på mail toko@tbst.dk eller til info@tbst.dk.

Der vedlægges en liste over høringsparterne.

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-
portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort.

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-
enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-
stedt.

De udstedte bekendtgørelser, BJ’er og BL’er kan ses på Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk under Love og 
regler. Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte 
regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 
www.tbst.dk. 

Med venlig hilsen

Tonny Kofoed Olsen

Fuldmægtig
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