


Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om
regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer1)

I medfør af § 1 a, § 126 b, stk. 2-4, § 126 c, stk. 2
og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.
1149 af 13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 970 af
26. juni 2020, og efter forhandling med justitsministeren og
forsvarsministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold
til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2243 af 29. december
2020 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og
beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse fastsætter supple‐
rende 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, Kommissionens gennemførelses‐
forordning (EU) 2020/639 af 12. maj 2020 om ændring af
gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår
standardscenarier for operationer, der udføres i eller uden
for synsvidde og Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) 2020/746 af 4. juni 2020 om ændring af Kommission‐
ens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt
angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foran‐
staltninger på baggrund af covid-19-pandemien.

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 (UAS), som er et

luftfartøj, der ikke har en fører ombord.
4) Dronebevis: Dokumentation og tilladelse udstedt af

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til § 7,
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november

2017 om flyvning med droner i bymæssigt område,
som giver indehaveren ret til at flyve med drone i
bymæssigt område.

5) Dronetegn: Dokumentation og tilladelse udstedt af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til § 6,
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1257 af 24. november
2017 om flyvning med droner uden for bymæssigt
område, som giver indehaveren ret til at flyve med
drone uden for bymæssigt område.

6) Erklæring: Skriftlig tilkendegivelse, hvori fjernpilot
indestår for, at en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrel‐
sen fastsat procedure om droneflyvning følges.

7) Fjernpilot: En fysisk person, der er ansvarlig for
sikker udførelse af en flyvning af en drone ved at
betjene dens styregrejer enten manuelt eller, når dro‐
nen flyver automatisk, ved at overvåge dens kurs og
til enhver tid være i stand til at gribe ind og ændre
kursen.

8) Geografiske dronezoner: Et luftrumsudsnit afgræn‐
set af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som letter,
begrænser eller udelukker droneoperationer for at
imødegå risici vedrørende flyvesikkerhed (safety),
privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger,
luftfartssikkerhed (security) eller miljøet i forbindel‐
se med droneoperationer og er udpeget på baggrund
af artikel 15 i Europa Kommissionens gennemførel‐
sesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om
regler og procedurer for operation af ubemandede
luftfartøjer.

9) Identifikationsmærkning for klasse: Mærkning af
droner i klasserne C0, C1, C2, C3, C4, C5 og
C6 i overensstemmelse med bilaget i Europa Kom‐
missionens delegerede forordning (EU) 945 af 12.
marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og
om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjs‐
systemer.

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.
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10) Infrastrukturforvalter: Enhver myndighed eller en‐
hver virksomhed, der er ansvarlig for anlæg, vedlige‐
holdelse og forvaltning af infrastruktur.

11) Kolonne 3-virksomhed: En virksomhed, som har op‐
lag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige
stoffer eller miljøfarlige stoffer.

12) Kompetencecertifikat: Bevis for at fjernpiloten har
teoretiske og praktiske kompetencer til droneflyv‐
ning, som beskrevet under UAS. OPEN. 030 nr. 2
i bilaget til Europa Kommissionens gennemførelses‐
forordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler
og procedurer for operation af ubemandede luftfartø‐
jer.

13) Militær flyvestation: Flyveplads, som anvendes af
forsvaret. En oversigt over danske militære flyve‐
pladser fremgår af MIL AIP Denmark (forsvarets
Aeronautical Information Publication).

14) Offentlig godkendt flyveplads: Offentlig flyveplad‐
ser som er certificeret på baggrund af Kommission‐
ens forordning (EU) Nr. 139/2014 af 12. februar
2014 om fastsættelse af krav og administrative pro‐
cedurer for flyvepladser i henhold til Europa Parla‐
mentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 eller
certificeret i henhold til BL 3-1, Bestemmelser om
etablering af offentlige VMC-flyvepladser eller BL
3-2, Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-
flyvepladser. En oversigt over danske Offentlig god‐
kendte flyvepladser fremgår AIP Danmark (aim.na‐
viair.dk).

15) SDR: Special drawing rights, særlige trækningsret‐
tigheder på den Internationale Valutafond (IFM).

16) Specifikke kategori: Droneflyvning med forhøjet ri‐
siko, som defineret i artikel 5 i Europa Kommission‐
ens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24.
maj 2019 om regler og procedurer for operation af
ubemandede luftfartøjer.

17) Særlig tilladelse: Tilladelse til at udføre visse fly‐
vninger med droner efter nærmere angivne retnings‐
linjer. En særlig tilladelse kan udstedes til en eller
flere bestemte flyvninger eller være en generel tilla‐
delse af længerevarende gyldighed.

18) Særligt støjfølsomme naturområder: Områder, der
fremgår af BL 7-15, Bestemmelser om flyvning over
særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

19) Åbne kategori: Droneflyvning med lav risiko, som
defineret i artikel 4 i Europa Kommissionens gen‐
nemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj
2019 om regler og procedurer for operation af ube‐
mandede luftfartøjer.

Kapitel 2
Flyvning med droner

§ 3. Flyvning med droner skal ske i overensstemmelse
med reglerne i EU-forordning 2019/947 om regler og pro‐
cedurer for operation af ubemandede luftfartøjer og efter‐
følgende ændringer hertil, lov om luftfarts kapitel 9 a og
bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

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

Forsikring

§ 4. Droneflyvning skal være dækket af en gyldig an‐
svarsforsikring med en forsikringssum på minimum 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. Droner med en startvægt på under 250 g og med
en hastighed, som ikke kan overstige 19 m/s, er undtaget fra
kravet i stk. 1, hvis de er bragt i omsætning inden den 1.
januar 2023.

Stk. 4. Offentlige myndigheder og institutioner, som er
selvforsikrede, er ikke omfattet af kravet i stk. 1.

Alderskrav til fjernpiloten

§ 5. Fjernpiloten skal være fyldt 15 år for at flyve med en
drone, som er omfattet af den åbne kategori.

Stk. 2. Fjernpiloten skal være fyldt 15 år for at flyve med
en drone, som er omfattet af den specifikke kategori.

Kapitel 3
Afstandskrav til flyversikringskritiske områder

§ 6 Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere
end 2 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads
(HEMS), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis fjernpiloten er indehaver af et kompeten‐
cecertifikat, må flyvning med droner finde sted indtil
1 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads
(HEMS). Foregår flyvningen 1 - 2 km horisontal afstand
fra en lægehelikopterflyveplads, må flyvehøjden ikke være
højere end 50 meter over lægehelikopterflyvepladsens bane‐
højde.

Stk. 3. Flyvning med droner må 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. Hvis fjernpiloten er indehaver af et kompetence‐
certifikat, må flyvning med droner finde sted indtil 2 km ho‐
risontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyve‐
plads 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 samarbejde
med relevante aktører fastsætte procedurer, som fraviger
kravene i stk. 1-4. Fjernpiloter som er indehavere af et
kompetencecertifikat, kan ved fremsendelse af erklæring om
efterlevelse af den fastsatte procedure, afvige fra kravene i
stk. 1-4.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilladel‐
se 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 residen‐
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ser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg,
ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme,
og kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilladel‐
se til at stk. 1 fraviges.

Afstandskrav til militære områder og fartøjer

§ 8. Flyvning med drone må ikke finde sted nærmere
end 300 meter horisontal afstand fra militært område, her‐
under kongehusets residenser, som er under bevogtning af
Forsvaret og midlertidige militære områder, medmindre der
forinden er indhentet samtykke fra Forsvarskommandoen.

Stk. 2. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere
end 300 meter fra militære luftfartøjer og flådefartøjer, med‐
mindre der forinden er indhentet samtykke fra fartøjschefen
eller Forsvarskommandoen.

Afstandskrav til støjfølsomme naturområder

§ 9. Medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen kan flyvning med droner over
særligt støjfølsomme naturområder kun finde sted ved ud‐
førelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn,
vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kon‐
trolopgaver af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og
dyrehold.

Afstand til offentlige installationer

§ 10. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra
den ansvarlige infrastrukturforvalter, må flyvning med dro‐
ner ikke finde sted nærmere end 15 meter horisontal afstand
fra jernbaner og bybaner.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 finder ikke anvendelse på flyvning
med droner i den specifikke kategori.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige
tilfælde give tilladelse til, at stk. 1 fraviges.

§ 11. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse
fra den ansvarlige infrastrukturforvalter, må flyvning med
droner ikke finde sted over offentlige veje hvor hastigheds‐
grænsen er over 70 km/t.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 finder ikke anvendelse på flyvning
med droner i den specifikke kategori.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige
tilfælde give tilladelse til, at stk. 1 og 2 fraviges.

§ 12. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere
end 5 meter fra strømførende luftledninger, medmindre der
forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastruk‐
turforvalter.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 finder ikke anvendelse på flyvning
med droner i den specifikke kategori.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige
tilfælde give tilladelse til at stk. 1 fraviges.

Beskyttelse af privatlivets fred

§ 13. Flyvning med droner over bygninger og beboelses‐
ejendomme og dertilhørende haver, gårdspladser og lignen‐
de, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må

ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, medmin‐
dre 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 2,5 meter fra
beboelsesejendomme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk,
mur eller lignende, må ikke finde sted, medmindre flyvnin‐
gen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed,
som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen.

Stk. 3. Ved flyvning på arealer tilhørende beboelsesejen‐
domme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lig‐
nende, må flyvning med droner ikke finde sted nærmere end
2,5 meter fra beboelsesejendommen uden ejers eller dennes
befuldmægtigedes samtykke. Ved flyvning nærmere end 2,5
meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres in‐
den flyvningen.

Stk. 4. Flyvning med droner nærmere end 150 meter hori‐
sontal afstand fra indsatssteder, hvor politi og øvrige bered‐
skabsmyndigheder arbejder, eller hvor flyvningen er i strid
med disse myndigheders særlige fastsatte restriktioner, må
ikke finde sted.

Stk. 5. 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 haver, gårdspladser og lignende.

Geografiske dronezoner

§ 14. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udpege geo‐
grafiske dronezoner.

Stk. 2. Udpegning af geografiske dronezoner efter stk. 1
kan være tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede.

Stk. 3. Udpegning af geografiske dronezoner i medfør
af stk. 1 vil blive offentliggjort og træder i kraft ved offent‐
liggørelse. Offentliggørelsen vil indeholde vilkår og/eller
lempelser, samt tidsrum som gælder for den udpegede geo‐
grafiske dronezone.

Kapitel 4
Overgangsbestemmelser

§ 15. Dronetegn udstedt før 1. januar 2021, sidestil‐
les med en bestået onlineteoriprøve som beskrevet under
UAS. OPEN. 020 nr. 4, litra b i bilaget til forordning (EU)
2019/947 af 24. maj 2019.

Stk. 2. Dronebevis, sidestilles med et kompetencecertifi‐
kat.

Stk. 3. Fjernpiloter skal enten være indehavere af drone‐
tegn eller dronebevis, jf. stk. 1 og 2, for at flyve med droner,
med en startmasse på over 250 g, efter artikel 22, litra a, i
forordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019.

Dispensation

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige
tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgø‐
relse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger
til grund for de pågældende bestemmelser, herunder interna‐
tionale bestemmelser på området. Rigspolitiet og Forsvars‐
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kommandoen skal høres, hvis Trafik-, Bygge- og Boligsty‐
relsen dispenserer fra bestemmelserne i § 7 og § 8.

Klageadgang

§ 17. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligsty‐
relsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til
transportministeren eller anden administrativ myndighed i
henhold til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligsty‐
relsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse
af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Stk. 2. Afgørelser truffet i medfør af § 10, stk. 1, § 11, stk.
1, og § 12, stk. 1, efter denne bekendtgørelse kan påklages
til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Straf

§ 18. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 6,
stk. 1-4, § 7, § 8, stk. 1 og 2, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, §
12, stk.1, og § 13, stk. 1-3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske person‐
er) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om

flyvning med droner i bymæssigt område og bekendtgørelse
nr. 1257 af 24. november 2017 om flyvning med droner
uden for bymæssigt område ophæves.

§ 20. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grøn‐
land.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. december 2020

Carsten Falk Hansen

/ Michael Dela
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