Straffrättsligt ansvar vid flygning med drönare
Michael Forvass
flygjurist

echoes.se
• Michael Forvass
• Verksam inom luftfart sedan 1995
• Kommersiell luftfart
• Flygjuridik sedan 2011
• Bemannad luftfart
• Flygbolag
• Helikopteroperatörer
• Flygskolor
• Flygplatser
• Flygklubbar

• Obemannad luftfart à
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• Obemannad luftfart
• Tillståndsansökningar hos TS
• Regelefterlevnad
• Straffansvar
• Operation manuals, ERP
• Spridningstillstånd
• Händelserapportering
• Dataskyddsförordningen (GDPR)
• Utbildningar
• Affärsjuridik, kommersiella avtal
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Regelefterlevnad
• ”Det största hotet mot det bemannade flyget”
• Luftrummet är hårt kontrollerad av regelverk och
säkerhetstänk
• Måste ha en god kännedom om dessa regler, än
mer om man är en verksamhet
• Kunskap om luftrum
• Kontrollerat luftrum
• Okontrollerat luftrum
• Restriktionsområden

• Kan leda till att man gör sig skyldig till olika brott
med straffansvar
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Luftfartslagen
• Vårdslöshet i flygtrafik
• Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
manövrerar ett luftfartyg på ett sådant sätt att
andras liv eller egendom utsätts för fara
• Böter eller fängelse i högst sex månader, vid grovt
brott fängelse i högst två år
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• Grovt brott enligt författningskommentaren:
"Den som i eller i anslutning till kontrollerat luftrum
allvarligt bryter mot de trafikregler som gäller,
eftersom andra luftfartyg i det kontrollerade
luftrummet har anledning att lita på att
medtrafikanterna där följer trafikregler och de
instruktioner som flygtrafikledningen meddelar”
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Luftfartslagen
• Flygfylleri

• Restriktionsområde

• Den som manövrerar ett luftfartyg […] efter att ha
intagit alkohol i så stor mängd att
alkoholkoncentrationen under eller efter
fullgörandet av uppgifterna uppgår till minst 0,2
promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i
utandningsluften

• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
förbud eller föreskrifter om restriktionsområden
som regeringen meddelat
• Böter eller fängelse i högst sex månader
• Restriktionsområde som Transportstyrelsen
meddelat; enbart böter

• Böter eller fängelse i högst sex månader, vid grovt
brott fängelse i högst två år
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Rally Sweden 2022
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Lag ang. ansvarighet för skada i följd av luftfart
• För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i
luftfart tillfogas person eller egendom, som inte
befordras med luftfartyget, är luftfartygets ägare
ansvarig, även om ägaren inte är vållande till skadan
• Brukar någon utan lov annans luftfartyg, svare
brukaren i ägarens ställe för skada, som därunder
inträffar
• Strikt ansvar
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Skyddslagen
• Obehöriga har inte tillträde till skyddsobjekt
• Tillträdesförbudet får förenas med ett förbud mot
att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar
av eller inom skyddsobjektet
• Obehörigt tillträde till skyddsobjekt
• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
ett sådant tillträdesförbud; fängelse i högst två år.
Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i
högst sex månader

• Olovlig avbildning av skyddsobjekt
• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar
eller mätningar; böter eller fängelse i högst ett år
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Skyddslagen
• Tillägg till skyddslagen 2020
• Gamla skyddslagen gav ingen befogenhet för civila
skyddsvakter att använda våld mot obemannade
farkoster
• Om en obemannad farkost befinner sig ”i närheten
av eller över ett skyddsobjekt…”
• Inget visst avstånd i meter, beroende på
skyddsobjektet karaktär
• Vidare än gränserna för tillträdesförbudet

• Får ingripa, avser exempelvis att hindra farkostens
färd eller att oskadliggöra densamma
• Formuleringen om våld är teknikneutral
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Lagen om skydd för geografisk information
• Begränsar rätten till fotografering eller liknande
registrering från luftfartyg
• Begränsar rätten att sprida en sammanställning av
geografisk information
• Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas
medföra skada för totalförsvaret
• Tillstånd får innehålla villkor
• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider en
sammanställning av geografisk information i strid
mot lagen döms till böter eller fängelse i högst ett
år
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Fallet vid Umeå tingsrätt
• Spridit filmer via Youtube
• Hade själv inte sökt tillstånd
• 20 olika brott
• Alla filmer skulle ha fått spridningstillstånd
• Eventuellt hade en film fått spridningstillstånd
• Gick inte att utesluta att även andra av filmerna
hade sökts tillstånd för
• Tingsrätten gör jämförelsen med 20 stölder
• Tjuven hade tillåtelse att ta ”det stulna” i några fall
men osäkert vilka, därför skulle inte kunna döma för
stöld
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Hovrätten februari 2022
• A har medgett att det varit han som publicerat
filmerna på Youtube
• A invänt att någon annan kan ha ansökt om och fått
spridningstillstånd för någon av dessa, eller
• annars vara straffria förseelser med hänsyn till
yttrande- och informationsfriheten
• Hovrätten ansåg A motbevisad, Lantmäteriet gjort
omfattande eftersökningar i sitt system för att
utreda om någon annan än A kan ha haft
spridningstillstånd för någon av filmerna när han
spridit dem
• A har således spridit filmerna utan tillstånd
• Hovrätten bedömer att filmerna avbildar
horisontlinje och vyer vilket utesluter att de
omfattas av de undantag som Lantmäteriet listar
2022-09-07

• Inte ringa brott då spridning skett på internet, då
spridningen i ett sådant fall anses ha nått en mycket
stor krets
• Hovrätten ansåg att 15 av filmerna har krävt
spridningstillstånd
• A har invänt att han inte har haft uppsåt till brott
eftersom han inte känt till att det krävts tillstånd för
spridningen
• Utredningen talar starkt för att han varit medveten
om att det har krävts tillstånd för spridningen,
därför dömas för brott mot lagen om skydd för
geografisk information vid 15 tillfällen
• Hovrätten bedömde straffvärdet för varje brott till
50 dagsböter. Efter straffrabatt 160 dagsböter
• Fängelse i straffskalan
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Lantmäteriet
• En ansökan om tillstånd för spridning av en
sammanställning av geografisk information ska ges
in av den som avser att sprida sammanställningen
• Finns en del undantag
• Horisonten i sig är inte avgörande, men svårt med
vybilder
• Handläggningstid
• Alternativet
• Begränsad spridning
• 5-10 personer
• Lagra materialet så att enbart behöriga har tillgång
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Lantmäteriet
• Material för kund
• Enklaste att söka spridningstillstånd
• Extern lagringsmedia och rekommenderad post
• Upplysa kund om att materialet inte har något
spridningstillstånd

• Avtal till kund
• Avbildningsförbud vid skyddsobjekt
• Ska vara skyltat med avbildningsförbud
• Spelar ingen roll om begränsar spridningen till 5-10
personer
• Problemet blir vid spridning, där Lantmäteriet är ett
filter
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Sjöfartsverket
• Avser visst vattenområde eller en viss sträcka av ett
vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium,
med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler
• Avser geografisk information på och under sjö- och
havsbottnen
• Sammanställning av geografisk information
• Vertikala bilder återger oftast förhållandena på
havsbotten i större utsträckning än mer flacka
bilder
• Blänkande havsyta är inte tillståndspliktigt, men då
oftast föremål för Lantmäteriets prövning
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
• Gäller för alla som behandlar personuppgifter inom
EU
• Syftet är att skydda människors personliga integritet
från att kränkas och säkerställa att personuppgifter
används på rätt sätt
• Om det går att identifiera enskilda individer på
bilder eller filmer tagna från drönaren måste
reglerna i dataskyddsförordningen följas
• Om enskilda individer inte kan identifieras på
bilderna eller filmer tagna från drönaren gäller inte
dataskyddsförordningen eftersom det då inte är
fråga om en personuppgiftsbehandling
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
• De grundläggande principerna är kärnan i
dataskyddsförordningen

• ska radera personuppgifterna när de inte längre
behövs

• Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling
och sätter de yttersta ramarna för vad som är en
tillåten behandling

• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att
inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte
förloras eller förstörs

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få
behandla personuppgifter

• ska kunna visa att ni lever upp till
dataskyddsförordningen och hur ni gör det

• bara får samla in personuppgifter för specifika,
särskilt angivna och berättigade ändamål
• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som
behövs för ändamålen
• ska se till att personuppgifterna är riktiga
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Kamerabevakningslagen
• Kompletterar dataskyddsförordningen
• Lagen tillämplig när en kamera används på ett sätt
som innebär varaktig eller regelbundet upprepad
personbevakning och att kameran inte manövreras
på platsen
• Måste undersökas i varje enskilt fall
• I förarbetena framgår att lagen inte blir tillämplig
om en drönare används i andra syften än att bevaka
personer, exempelvis för olika typer av mätningar
eller besiktningar, om användaren ser till att
personer varken varaktigt eller regelbundet
upprepat fångas av kameran på ett sätt som gör
dem möjliga att identifiera
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Sabotage mot blåljusverksamhet
• Brottsbalken, delen allmänfarliga brott
• Den som angriper eller på annat sätt stör
polisverksamhet, räddningstjänst eller
ambulanssjukvård
• Fokus på hur och var drönaren framförs
• Om en räddningsinsats störs av drönare, exempelvis
att helikopter inte kan verka, är det olovligt
• Brott av normalgraden ger fängelse i högst fyra år,
om brottet är grovt ger fängelse på viss tid, lägst två
och högst arton år, eller på livstid
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