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Høring over udkast til bekendtgørelse om droneflyvning

Indledningen

I foråret 2019 blev Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 
2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af 
ubemandede luftfartøjer vedtaget på EU-niveau til regulering af drone-
området. 

EU-reguleringen fastsætter et nyt regime for, hvorledes droneoperatio-
ner fremadrettet skal udføres. Doneflyvninger inddeles på den bag-
grund i tre kategorier alt efter, hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke 
afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

På den baggrund er det nødvendig at tilpasse den nationale droneregu-
lering, idet størstedelen af droneområdet fremadrettet bliver reguleret 
af forordningen.

Forordningen finder anvendelse fra 1. juli 2020.

Forordningsteksten kan findes på nedenstående link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32019R0947&from=EN

Høringsfristen er den 8. maj 2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN
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Formål og ophav 

Formålet med den foreslåede bekendtgørelse er at samle de dronereg-
ler, der fortsat kan reguleres nationalt. På nuværende tidspunkt regu-
leres nationale droneregler i bydronebekendtgørelse og landdronebe-
kendtgørelsen. Den foreslåede bekendtgørelse erstatter disse to be-
kendtgørelser.

Den foreslåede dronebekendtgørelse vil indeholde bestemmelser om:
 Alderskrav til droneførere
 Krav om ansvarsforsikring
 Beskyttelse af privatlivets fred
 Fastsættelse af regler for droneflyvning nær og over flyvesik-

kerhedsmæssigt kritiske områder, sikringskritiske områder og 
følsomme naturområder

Endvidere vil bekendtgørelsen indeholde procedurebestemmelser, som 
supplerer forordning (EU) nr. 947/2019.  

Uddybning af ændringer 

Størstedelen af bestemmelserne i den foreslåede bekendtgørelse er be-
stemmelser, som er en videreførelse af bestemmelser fra bydronebe-
kendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen.

Alderskrav til droneførere
Alderskravet til droneførere fastsættes til 12 år for droneflyvning i den 
åbne kategori og 14 år i den specifikke kategori.

Krav om ansvarsforsikring
Det nuværende krav om at droner skal være dækket af en ansvarsfor-
sikring videreføres. Endvidere videreføres reglen om, at små droner 
med en vægt på under 250 g ikke er omfattet af forsikringspligten. Det 
præciseres yderligere, at offentlige institutioner, som er selvforsikrede, 
ikke skal tegne forsikring. 

Beskyttelse af privatlivets fred
Den nuværende regel om at ejendomme, som er afgrænset med hegn, 
hæk, mur eller lignende, ikke må overflyves med droner, videreføres i 
den foreslåede bekendtgørelse.

Fastsættelse af regler for droneflyvning nær og over flyvesikkerheds-
mæssigt kritiske områder, sikringskritiske områder og følsomme natu-
rområder
De nuværende afstandskrav til en række faciliteter herunder, flyveplad-
ser, ambassader, politistationer mv. videreføres i den foreslåede be-
kendtgørelse.



Side 3 (3)

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Bekendtgørelsen forventes ikke at påføre borgere og erhvervslivet 
yderligere konsekvenser end de konsekvenser, som der allerede er re-
degjort for i Lovforslag 121, som er hjemmelsgrundlaget til den fore-
slåede bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. Der må 
dog tages forbehold for, at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes, idet 
hjemmelsgrundlaget (lovforslag L121) pga. af den igangværende 
Covid-19 nedlukning, endnu ikke er blevet fremsat for Folketinget.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-
ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 
toko@tbst.dk senest den 8. maj 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 orien-
terer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet udstedt.

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

Med venlig hilsen

Tonny Kofoed Olsen

Fuldmægtig
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