
From:                                 1 - ERST Høring
Sent:                                  4 november 2020 16:11 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Tonny Kofoed Olsen
Subject:                             Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om 
markedsovervågning af droneområdet j.nr. TS30301-00085(ERST Sagsnr: 2020 - 14545)

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af 
droneområdet. 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring. 

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger 
til Transport- og Boligministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.

Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 
konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Principper for agil erhvervsrettet regulering
Transport- og Boligministeriet har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at 
principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i 
bekendtgørelsesudkastet. OBR har yderligere ingen bemærkninger hertil.

Kontaktperson vedr. ovenstående oplysninger:
Pernille Grønvald Stentebjerg
Fuldmægtig
Tlf. direkte 3529 1713
E-post perste@erst.dk
Med venlig hilsen

Ditte Lysemose 
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN 
JURA

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291633
E-mail: DitLys@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag 

mailto:perste@erst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kaKSF-0006qh-3i&i=57e1b682&c=8hutHs1JWDVCWrxdjR-dZNv0ztOkQmmsmEeSXYf5GUE7-fzy0_pDVEP7gwrt574qxheaEEXPlJTjJALfq6eD1_B3QrxU8L5XMiRKp4dw2jpmGqXoC6h6uWSnh4EMejfhiaAVlfJYi4ZIhVC22rhvidin5S0dutz9h_9rcGcM5E00u3UZUKfj7YdrAJsk37jZbMHf_HmcpdIzVj6fhuzLqDHXl6I30fhRYMna6eJ4Jjk


for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk. 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kaKSF-0006qh-3i&i=57e1b682&c=M-04aPoBuZfsfkhRnrM0SXVy9THekgn7R1KvB9OG_zWKxtTIqOO-XVbQv_DU6qNyNBxfg3x7CMNCD8Q5McBGYhzvwpN2oqjljVi1FmrYhyt2ywCFI1-tizcDa6wS7suRLr_-KAIxK9IjtycZAkydY1UrO6uM0clB0aS2pRFaxuo9yUkvCiwLNy8Z4iWjYXxiAE4kLJZEtvsvdjap818h9bjDRIoXLc3R7qXUo22UCWEVgzb_WgsjKyEn-Zs_ISHw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kaKSF-0006qh-3i&i=57e1b682&c=onPuKIoU-TCikGKju6ogufZQHj0hpG9pLYseWVt9ZZjWPjnjTqPfuLZgq9h7-r-S_N_zd5YNChaTcUcTWehBpq6J98ci2GCw7tSBY1r44Hq2gpU-d6hWMpMLGoEkBgTg0WOz-WDWCrEnb0fhu6PkgbSPznqOjHgG7UHv3FQY2axOqB94jiqfhTNk5elzGH9AA1dmBSGPhLNFrwASeIf1KJV6FkqHEgwDfL_UU_Lnxfs


From:                                 FMN-AMA Madsen, Anders
Sent:                                  5 november 2020 11:49 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Tonny Kofoed Olsen
Subject:                             FMN svar på høring: j.nr. TS30301-00085 [RELEASABLE TO INTERNET 
TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen,

Forsvarsministeriet har ikke kommentarer til fremsendt høring vedr. udkast til 
bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter.

Forsvarsministeriets kontakt er undertegnede. 

Med venlig hilsen
Anders Madsen
major
Luftmilitær Sagsbehandler
FORSVARSMINISTERIET
Materiel og Kapacitet
Holmens Kanal 9, 1060 København K
Telefon: +45 7281 0000 / Direkte: +45 2479 4404
Email: ama@fmn.dk / Fiin: fmn-ama@fiin.dk 
www.fmn.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for 
modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i 
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller 
kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og 
andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den 
paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i 
forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede 
filer, kan du finde information paa dette link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kacpY-0005K8-
4A&i=57e1b682&c=ZQLLLHwK_Z4da3slEGpOkr5GonAXVWZ74PqaNJ9nJAsfR6lPmsOAUreO3mfbx
Zg5e-N7-
H_LP68Ie7fGNBkecE0suPLLT0ATla5w0KR5_IXgOyChKkiotwbRDYtdmjv9FQIG_ogov_UQVOo4jkm
nnm_Z6SyrF-VQZe1Ksj8WOxsuk8HFcKxbob_Adaw-
DibpdolnfqQLKnOOW_zbNuIo3weMV1PL_USJq7QlGwIW8RrktVgBD-0emeM2y8AIKbE-.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this 
message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the 
message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we 
believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect 
the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or 
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of 
this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this 
link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kacpY-0005K8-

mailto:ama@fmn.dk
mailto:fmn-ama@fiin.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kacpY-0005K8-4A&i=57e1b682&c=Z8lKv130jl8m1ZnuUnImm28ZEdWSbGdxmvJgvZztAwHtreZwv3yMCHlR_xcni10DY2KQtwTFo_2Nf2U73buGB00z_2gzQxR8MIWVq7VGZx9eeqorGR578DIzaiI4VHHxrTe9M0CGeGU4RsLjHFUCpR2cj354d40aTYqwvfUmg514IurJ4W4VFbkZrROq1SKkIiLkBsNzKV1WNvKrhICZCCKdC_OFBLR7kAXKKUD-mLU


4A&i=57e1b682&c=ZQLLLHwK_Z4da3slEGpOkr5GonAXVWZ74PqaNJ9nJAsfR6lPmsOAUreO3mfbx
Zg5e-N7-
H_LP68Ie7fGNBkecE0suPLLT0ATla5w0KR5_IXgOyChKkiotwbRDYtdmjv9FQIG_ogov_UQVOo4jkm
nnm_Z6SyrF-VQZe1Ksj8WOxsuk8HFcKxbob_Adaw-
DibpdolnfqQLKnOOW_zbNuIo3weMV1PL_USJq7QlGwIW8RrktVgBD-0emeM2y8AIKbE-. 



From:                                 Anders la Cour-Harbo
Sent:                                  3 november 2020 09:27 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Tonny Kofoed Olsen
Subject:                             Høringssvar fra AAU - j.nr. TS30301-00085

Høringssvar fra AAU til Bekendtgørelse om markedsovervågning af droneområdet.

 Stavefejl i navnet
 §6 stk 1: Det er uklart, hvad der stås ved ”hvis udtagelsen af produktet har nødvendiggjort en 

betaling”. Potentielt kan de jo være mange penge, hvis styrelsen vælger at få fagfolks vurdering, og 
de skal have penge for det. Eller alle mulige andre udgifter, som den erhvervsdrivende ikke har styr 
over. Det burde præciseres/uddybes.

Mvh

Anders la Cour-Harbo - MSc. Math, Ph.D, Associate Professor
Director of Drone Research Lab
Aalborg University
Automation and Control at Department of Electronic Systems
Fredrik Bajers Vej 7C (C2-202)
9220 Aalborg, Denmark
Phone +45 9940 8737



From:                                 Helen Amundsen
Sent:                                  5 november 2020 17:13 (UTC +01)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Vagn Jelsøe;Pia Saxild;Helen Amundsen
Subject:                             j.nr. TS30301-00085 - SV: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
markedsovervågning af droneprodukter

Forbrugerrådet Tænk har modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens brev af 1. oktober 2020, j.nr. TS30301-00085 
vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneområdet og har følgende bemærkninger.
Det er ikke klart for os, om markedsovervågning af droneprodukter på nogen måde er omfattet af Lov om produkter 
og markedsovervågning 799 af 09/06/2020, hvor markedsovervågningsforordningen 2019/1020/EU af 20. juni 2019 
indgår. Vi har derfor en række kommentarer til bekendtgørelsen, der retter sig mod den usikkerhed.
Det er vores indtryk, at droner i den åbne kategori bl.a. omfatter droner, som den almindelige forbruger kan købe (fx 
også via on-line portaler) og anvende. Derfor mener vi, såfremt droner i den åbne kategori ikke er omfattet af 
markedsovervågningsforordningen, at der mangler en række krav i udkastet til bekendtgørelse i forhold til, at Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen har de fornødne redskaber til at opretholde et sikkert marked for droner. 
Vi finder, at bl.a. følgende paragraffer i Lov om produkter og markedsovervågning også er relevante for droneområdet 
og bør indføjes i bekendtgørelsen om markedsovervågning for droner:
§10 Hvor det billedmateriale, der er brugt ved en kontrol, også kan anvendes til offentliggørelse fx i forbindelse med 
tilbagekaldelse.
§12 Der giver kontrolmyndigheden mulighed for at indkøbe produkter under skjult identitet, fx på online-portaler.
§13 Der giver kontrolmyndigheden mulighed for at udstede et midlertidigt salgs- eller markedsføringsforbud.
§18 Der giver mulighed for a blokere en on-line grænseflade, hvis der gentagne gange er solgt eller formidlet salg af 
produkter, der udgør en alvorlig risiko. Dette også set i lyset af den øgede internethandel, hvor det kan være endnu 
vanskeligere for forbrugeren at vurdere sikkerheden af produktet frem for i en fysisk butik. Samtidig har vi indenfor de 
seneste 3 år set en uheldig tendens til, at der sælges en lang række usikre produkter via nettet, og at de dukker op på 
andre portaler eller samme sted igen på trods af fx et påbud om en tilbagetrækning.
§37 Som bl.a. omhandler bødestraf og muligheden for i skærpende tilfælde, at den erhvervsdrivende kan idømmes op 
til 2 års fængsel.
Det er vores generelle opfattelse, at droner, der henvender sig til den almindelige forbruger, bør undergå den samme 
grundige markedsovervågning med de rette værktøjer som andre produkter på markedet. 
Med venlig hilsen

Vagn Jelsøe Helen Amundsen
Vicedirektør / Deputy Executive Director Seniorrådgiver/Senior Technical Adviser

T +45 7741 7720 / M +45 2280 6106 / taenk.dk T +45 7741 7732 / M +45 2715 7431
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K

Fra: Tonny Kofoed Olsen [mailto:toko@tbst.dk] 
Sendt: 2. oktober 2020 10:36
Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter

Til rette vedkommende

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed vedhæftede bekendtgørelse i høring.

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kahtD-0008CI-4u&i=57e1b682&c=s_L3IyR1XXDa0NbCBxTrejFklbSfQrlhTyrbZt5lruiaDGxspWb860KkRDSK5WYmLGfbAZNfqnXxi8Yob1IQpe8eNWCXY8FHPePr6rnvj3Iadgx_9wwFlhCLxF8SY4KvAA9On1PKK9y8lYaO9HwcbnlIor6LDpeJaDquLhmjzgDKKVDbfluC-Ly-k98GIxzxeqDHjwNp-IibO8L7EVPFqwbnHnCBi1e30glFXDluSg4


Høringsfristen er 5. november 2020.

Venlig hilsen
Tonny Kofoed Olsen
Fuldmægtig
Center for Luftfart 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 7221 8800
www.tbst.dk 

http://www.tbst.dk/


From:                                 Shiauching Maiken Nielsen (SMNL)
Sent:                                  13 oktober 2020 12:49 (UTC +01)
To:                                      Tonny Kofoed Olsen;tbst@tbst.dk
Subject:                             Sv: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af 
droneprodukter (BDK ID: 1834992)

 
Kære Tonny,
 
Banedanmark har ingen bemærkninger til høringen.
 
Mvh Maiken
 
Maiken Nielsen
Direktionskonsulent
M: +45 2026 8733

Banedanmark
Direktionssekretariatet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
banedanmark.dk
 
Facebook l LinkedIn
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Til: Direktionssekretariatet (Dir-sek@bane.dk)
Fra: Banedanmark Post (banedanmark@bane.dk)
Titel: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter
Sendt: 02-10-2020 10:39

 
 
Fra: Tonny Kofoed Olsen <toko@tbst.dk> 
Sendt: 2. oktober 2020 10:36
Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter
 
Til rette vedkommende
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed vedhæftede bekendtgørelse i høring.
 
Høringsfristen er 5. november 2020.
 
 
Venlig hilsen
 
Tonny Kofoed Olsen
Fuldmægtig
Center for Luftfart 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSHsp-0002n9-3R&i=57e1b682&c=GVmWzVncZqmaV0HFhbfGiiSNOQ4rCyc1nsj88001vCPT3S1Bi9aiM22vA3cjXZBMzeAOBn_9mIaGTd9J5dL8ymLxX7YhrbgzvrUt57MCa04APYoDCGM6gcOGoXNvEkZq7EgjgIXbYJ3wpZksDIFfUAC9Qas8v64wZ6TEMLnI3kArbCjQSGANdS8_VCi-xOyf9z4hhTpYCZoqjXTwMB2cPcsx8MHrPBQUpSloVeTSiYQ
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSHsp-0002n9-3R&i=57e1b682&c=L2fLGWWZjUf3H5V9pRM3FUo8QY8XDOAMjelyeOKdIgrGAIftFEYuUkdqQFNvjnxMg7G-wqZoeOs5yZKD5hmQ9QAYUup7TLcHLFWfng4G0mdAPu_2MzuXfljWI0LFyZbrasnh6Z5nAt314yUYdeRFIUXHxhYBj-5dENQUS3TS9qxNhcUzTU5m3Btojl5Qii0mur1IOlmkzbfdg8ue8XoQHQXpqHEdDTpErRSvyAjiTyI1EAnKPQ0uzl8WSLSz8aXu
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSHsp-0002n9-3R&i=57e1b682&c=XLh2PI9eWfYULeEsVLiL55RLwvagrO2q6tY5vPmXOMh-66tb1RdC-LqZbOPzHYBWc13bSTd29JXggHIUO_wIxexamsU7DDQs5cS2kDowf7bhMPNpUjKnA3089ZJJH-FiN4qQSOO7FUopQsX4k1NbR4M_YkTXN5AUpPFWyaZZKf6Gd8-RwykNyaJ-Ih4oplpbnEKbJPJIvItX-N8Pv0Jnu-VS-vJ9ES_XH3NvGgKuuVKRj5Aq1hjrbkvR6ngXGuvv
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSHsp-0002n9-3R&i=57e1b682&c=GVmWzVncZqmaV0HFhbfGiiSNOQ4rCyc1nsj88001vCPT3S1Bi9aiM22vA3cjXZBMzeAOBn_9mIaGTd9J5dL8ymLxX7YhrbgzvrUt57MCa04APYoDCGM6gcOGoXNvEkZq7EgjgIXbYJ3wpZksDIFfUAC9Qas8v64wZ6TEMLnI3kArbCjQSGANdS8_VCi-xOyf9z4hhTpYCZoqjXTwMB2cPcsx8MHrPBQUpSloVeTSiYQ
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSHsp-0002n9-3R&i=57e1b682&c=PlWQ6icYroz7EX8dVXVnT0OAEHhO9weoKV4b7yLxQfKihHOSrYHudyUhpWY4CqHInnbqS9hiBnGfEmSUnqBzRVWfcKB4FEwdyw5ErUe3qu0iNY7t1p6c_6lL9bPwk-pwdD3Z7RXDttQuitpSaN0xHk9dBWyfKc4FeO06l0EEw0WRDqGdSZvHNJjQM4cYs7jpPf4fkKYNuhE1Mn3CRwifYg
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSHsp-0002n9-3R&i=57e1b682&c=r2Hpd18FnFtlSIQz8Gj9LwJ7cGi6W_1u8bkdT4ZPxqtk6lyUdXTi8kBzWxfSBaLybaFE6_6S_XQq1rmzrRJLaIL05iVVZohqZQ49hDfnNgHZSSU_S_0uSZofhPwTmqrLowmIXwmCbEWAjioN8kZKJg26ZlyntlykxhwvXk5K1hJLXUx5O3s4IsZjnaG-Hs2SjQ5DHNZ2_qk1Pv6vr9b4NQ


Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 7221 8800
www.tbst.dk 
 

http://www.tbst.dk/


From:                                 Ida Helene Høiberg
Sent:                                  9 oktober 2020 11:41 (UTC +02)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Tonny Kofoed Olsen
Subject:                             TS30301-00085: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
markedsovervågning af droneprodukter (UFM Id nr.: 179315)

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.
For
Thomas Voigt Lund
Jura 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Venlig hilsen
Ida Helene Høiberg
Student, Jura 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Til: Center for Koordination og Kommunikation CKK (sek@ufm.dk)
Fra: UFM FP DEP - UFM Departement (ufm@ufm.dk)
Titel: VS: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter
Sendt: 02-10-2020 11:06

Fra: Tonny Kofoed Olsen 
Sendt: 2. oktober 2020 10:36
Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter

Til rette vedkommende

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed vedhæftede bekendtgørelse i høring.

Høringsfristen er 5. november 2020.

Venlig hilsen
Tonny Kofoed Olsen
Fuldmægtig
Center for Luftfart 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tlf.: +45 7221 8800
www.tbst.dk 

http://www.tbst.dk/




Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  WeFly ApS 
Carsten Niebuhrs Gade 43  Filmtorvet 5 
1577 København V  DK 3500 Værløse 
  T: +45 71992491 
Att: Tonny Kofoed Olsen  CVR: 37432652 
 
  Værløse den 14.10.2020 

 
 
WeFly ApS høringssvar angående udkast til bekendtgørelse 
om markedsovervågning af droneområdet. 
 
WeFly ApS takker for invitationen til at afgive høringssvar på udkast til 
bekendtgørelse om markedsovervågning af droneområdet. 
 
Med udgangspunkt i udkast til bekendtgørelsen samt høringsbrevet har WeFly 
kommentarer til følgende paragraffer. 
 
§ 6 stk 1 og 2. Vi synes ikke det virker rimeligt, at der skal kunne gribes ind på en 
sådan måde, der er beskrevet her. Vi mener det kan være til en alt for stor 
omkostning for virksomheden at skulle lade droner udtages til test, da vi kan miste 
omsætning og have yderligere udgifter hertil. Vi ser gerne, at der skal være 
tilstrækkelig dokumentation for, på hvilken baggrund denne test skal foretages. Og på 
baggrund af begrundelse bør det også vedtages, om det er virksomheden, der skal stå 
for udgifterne alene. 
 
§ 11. Vi mener dette giver for meget magt til TBST, så vi vil gerne have mulighed for 
at kunne klage til en højere instans i tilfælde af uenighed om afgørelse. 
 
§ 12 stk 3. Det hænger sammen med § 6, og vi er ikke enige i, at der skal være 
mulighed for bødestraf hertil, men at muligheden for bødestraf kun skal være 
gældende, hvis § 6 ændres. 
 
 
 


