
Ändrade regler för obemannade 
luftfartyg  
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Revision av Transportstyrelsens föreskrifter
om obemannade luftfartyg – TSFS 2009:88

Beräknas träda ikraft 1 januari 2018
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Obemannade luftfartyg < 150 kg omfattas av föreskrifterna.

Undantagna är militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär 
verksamhet, sök- och räddningsverksamhet, 
brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar.
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Förtydligande att föreskrifterna bara ska 
tillämpas vid flygning utomhus.
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Nya kategorier av obemannade luftfartyg:
Kategori 1: upp till 7 kg – inom synhåll
Kategori 2: 7-25 kg – inom synhåll
Kategori 3: över 25 kg – inom synhåll (gamla kat 2)
Kategori 4: utom synhåll (gamla kat 3)
Kategori 5 (A,B,C): specifika typer av flygningar

Tillstånd
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Kategori 5A: standardiserat tillstånd för flygning högre än 120 meter 
över marken eller vattnet, om detta görs i närheten av hinder som t.ex
master och byggnader.

Kategori 5B: standardiserat tillstånd för EVLOS och FPV flygning –
observatörer sköter övervakning.

Kategori 5C: särskilt tillstånd för specifika flygningar – t.ex. flygningar 
utom synhåll i ett särskilt område eller flygningar på högre höjd än 120 
m. 
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Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) 
att fortsätta flyga enligt egna stadgar efter 

godkännande av Transportstyrelsen.
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Tidsbegränsningen på tillstånden tas bort 
(förutom kat 5 om enskilt tillstånd).
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För att möjliggöra identifiering ska alla 
luftfartyg inom samtliga kategorier vara 

märkta.
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Max flyghöjd 120 m i okontrollerad luft för 
kategori 1-3. 
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Förenklade krav vid flygning i mörker –
endast krav på belysning.
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Inget krav på klarering vid flygning upp till 
50 m AGL (10 m – militär flp) inom en 
flygplats kontrollzon, om avståndet till 

flygplatsen är minst 5 km. 
Gäller kategori 1 (maxfart 25 m/s).
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Inget krav på radiokontakt med AFIS-
enheten vid flygning upp till 50 m AGL 

inom en trafikinformationszon (TIZ), om 
avståndet till flygplatsen är minst 5 km. 

Gäller kategori 1 (maxfart 25 m/s).
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Flygning i trafikzon (ATZ) får ske endast 
efter samråd med berörd flygplats.
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Flygning närmare än X m från de helikopterflygplatser 
som anges i AIP AD1.1 mom 11  får endast ske efter 
samråd med berörd flygplats.
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Andra ”drönarprojekt” inom TS:

-Medverkar vid framtagning av kommande EU-regler
-Tittar på möjligheter att göra det lättare att få flyga utom
synhåll på låg höjd.
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