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Høringsbrev

Til høringsparterne

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsover-
vågning af droneområdet

Bekendtgørelsen om markedsovervågning af droneområdet oplister de 
beføjelser og sanktionsmuligheder, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
har som kontrolmyndighed på droneområdet. 

Høringsfristen er den 5. november 2020

Indhold og formål

Med vedtagelsen af Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 
2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og 
om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer, er der 
blevet indført en række produktkrav til de droneprodukter, som brin-
ges i omsætning på det indre marked, til brug for lavrisiko droneopera-
tioner. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventes i den forbindelse at 
blive udpeget til at være kontrolmyndighed i forhold til disse produkter. 
Bekendtgørelsen har til formål at tillægge styrelsen de værktøjer, som 
muliggør en effektiv markedsovervågning.

Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på erhvervsdrivende, som brin-
ger droner, der anvendes til lavrisiko droneoperationer (benævnt som 
droner i ”den åbne kategori”), i omsætning på det indre marked. 

Den nye bekendtgørelse indeholder bl.a. bestemmelser, som giver sty-
relsen mulighed for følgende: 
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    • Få adgang til forretningslokaler, lagerlokaler og transportmidler  

    • Få adgang til de erhvervsdrivendes dokumenter, forretningsbøger 
og andre oplysninger vedr. droneproduktet

    • Vederlagsfrit udtage droneprodukter til test. 

Den nye bekendtgørelse indeholder endvidere bestemmelser, som gi-
ver styrelsen mulighed for at sanktionere erhvervsdrivende, som har 
bragt et produkt i omsætning på det indre marked, som ikke er i over-
ensstemmelse med produktkravene i Europa Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for er-
hvervsliv og borgere)

Bekendtgørelsen vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne, idet 
denne kun er rettet mod er erhvervslivet.

Bekendtgørelsen vurderes at have en mindre negativ økonomisk kon-
sekvens for erhvervslivet, idet styrelsen vederlagsfrit kan udtage dro-
neprodukter til test. Dog må det betones, at udtagning af droneproduk-
ter kun vil ske i et fåtal af de markedsovervågningstilsyn, som udføres.  

Agil erhvervsrettet regulering

Den foreslåede bekendtgørelse vurderes ikke at begrænse virksomhe-
der eller andre erhvervsdrivendes muligheder for at teste, udvikle og 
anvende nye digitale teknologier. Idet bekendtgørelsen alene regulerer 
de beføjelser og sanktionsmuligheder, som Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen har til rådighed i sit virke som kontrolmyndighed. 

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 5. november 2020, mærket j.nr. TS30301-
00085

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.
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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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