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Luftrummet

Kontrollzoner

Restriktionsområde 

Okontrollerad 
luft



Förslag för UAS i kontrollerad luft

5 km

Max:
•7kg
•50 knop
•50/10m Högt

CTR område



HD domen (Mål 78-17)

• De flesta av drönare som säljs i Sverige är utrustade med 

kamera. Majoriteten (98%) av de som har tillstånd från 

Transportstyrelsen att flyga kommersiellt med drönare använder 

drönare för någon form av flygfotografering. 

• Högsta förvaltningsdomstolens dom om att det krävs tillstånd för 

kameraövervakning för att få fotografera med en drönare där 

allmänheten har tillträde innebär att de måste ha tillstånd från 

länsstyrelsen för att kunna fortsätta göra det.

• Tillstånd för kameraövervakning kan inte fås för kommersiella 

syften

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2016/Oktober/78-16.pdf


Europa



EASA “Prototypregler”

OPEN

SPECIFIC

CERTIFIED: not 
addressed by 
prototype regulation



Prototypregler 

• 3 kategorier, open/specific/certified

• Ingen skillnad mellan kommersiellt/hobby

• Övergångsperiod för modellflyg

• Säkerhet, datasäkerhet, integritet, försäkring är 

indirekt omhändertagen

• Krav på registrering, geo-fencing och elektronisk 

ID

• Medlemsstat kan välja själv vilka område som 

tillåts/förbud till drönare
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CATEGORIES



Open kategori

•4st subkategorier: A0, A1, A2, A3
•CE och A märkt 



• Mycket låg risk till tredje part eller andra luftfartyg

• Ingen specifik kompetens krävs, Ingen minima ålder

• Ingen krav på registrering

• CE och A0 märkt:

– Produkten följer ”safety of toy” EU directiv

– MTOM 250 g

– Begränsad till max altitud av 50m

– Begränsad till 100m max avstånd från operatören

– FPV och follow-me möjligt

– Max fart 54 km/h

A0



A1
• Mycket låg risk till tredje part eller andra luftfartyg

• Ingen specifik kompetens krävs

• minima ålder = 14 år

• Krav på synlig registrering

• CE och A1 märkt + AIS ≤ 2

– MTOM 25 kg

– Begränsad till max altitud av 50m

– Return-home and recovery funktion 

– Begränsad till VLOS

– FPV och follow-me möjlig



A2
• Låg risk till tredje part eller andra luftfartyg

• Kännedom av UAS enligt användarmanual

• minima ålder = 14 år

• Krav på synlig registrering, elektronisk ID, Geofencing

• CE och A2 märkt + AIS ≤ 4

– MTOM 25 kg

– Begränsad till max altitud av 50m

– Return-home and recovery funktion 

– Minimum avstånd från tredje part 50m

– Begränsad till VLOS

– FPV och follow-me möjligt om separerad från andra



A3
• Hög risk till tredje part eller andra luftfartyg

• Intyg av genomfört utbildning* + praktik

• minima ålder = 14 år

• Krav på synlig registrering, elektronisk ID, Geofencing

• CE och A2 märkt:

– MTOM 25 kg

– Begränsad till max altitud av 150m

– Begränsad till VLOS för piloten eller observatör

– Return-home and recovery funktion 

– Minimum avstånd från tredje part 20m (rotorcraft) eller 50m



A3A1 A2A0

Open Category (1/2)

15

OPEN

Security & Data Protection

Pilot competence

Registration of operator - X X X

Geofencing - - X X

E-Identification - - X X

Minimum age - 14 years old 14 years old 14 years old

Self training - - X X

Training service providers - - - X

Operational Limitations

Max. horizontal distance VLOS 100m VLOS VLOS VLOS

Max. altitude 50m (150 ft) 50m (150 ft) 50m (150 ft) 150m (500 ft)

Min. distance from people safe safe 50m 50m; 20m (r/c)

…

… … … … …



A3A1 A2A0

Open Category (2/2)
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OPEN

Serious injuries, fatalities, 
manned A/C involved

X X X X

Technical requirements

Class of drone CE Class 1 CE Class 2 CE Class 3

Max mass 250 g 25 Kg 25 Kg 25 Kg

Injury Criteria AIS ≤ 2 AIS ≤ 4

Max speed 54 Km/h (15 m/s)

Altitude Limitation 50 m 50 m 50 m 150 m

Horizontal distance limit 100 m - - -

Lost link method - - X X

Minimum noise - - X X

Auto return home - - X X

No single  failures - - X

Occurrence reporting

… … … … …

…



Specifik kategori



Specific Category (1/2)

• Möjlighet att självdeklarera

• Tillstånd och “Light Unmanned Aircraft Operator 

Certificate” (LUC)

• Standard scenarios för återkommande operation

• lågrisk = operatör kan deklarera själv

• högrisk  = myndighet godkänner med hjälp av ”specific

operation risk assessment ” (SORA)

• Operator kan ansöka om “Light Unmanned Aircraft 

Operator Certificate” (LUC) för att godkänna egen 

operation
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SPECIFIC



Specific Category (2/2)
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Operator Competent 
authority

Operation 
Authorisation (OA)

OPERATIONS

Specific Operation Safety Risk Assessment (SORA)

Area of Operation
Airspace

UAV Design

Operational 
Procedures

Pilot 
Competence

Organisational 
Factors

Environmental EffectsSORA

SPECIFIC



Certified kategori

Lik dagens bemannade 
luftfart



Certified Category

CERTIFIED Implementing Rules to be incorporated  in existing manned a/c rules

Drones/Components

Type Certificates (Full / Restricted)
Certificates of Airworthiness
European Technical Standard

Order Approvals (ETSO)
(option)

Organisations

Design Organisation Approval
Production Organisation Approval
Maintenance Organisation Approval
Training Organisation Approval

Personnel

Licensed pilot
Remote Operator Certificate (ROC)

Certification Specs.

Safety Objectives
Technical Standards
Standards for Operational aspects
Standards for Licensing aspects



Skillnader TS-regler vs. prototypregler

Huvudsakliga skillnaderna mellan nuvarande svenska 

reglerna (TSFS 2009:88) och prototypreglerna (PR):

• PR omfattar all verksamhet, både privat/hobby och kommersiellt

• Inget tillståndskrav för de under 25 kg (open), dock registrering för vissa

• De tidigare klassindelningarna i massa och kinetisk energi är borta

• PR ställer krav på elektronisk-ID och geofencing

• PR ställer specifika krav på pilotkompetens även för de mindre (open)

• Ålderskrav införs i ”open”. Tidigare bara för kategori 2 och 3.

• Större möjlighet till FPV-flygning (kameraglasögon) än idag

• Kategori 2 ersätts till viss del av ”specific”, som är öppnare och mer 

riskbaserat 



Vägen framåt

• Bildande av en “expert group” med 15/16 person

• Ordförande: EASA ; DG Move och DG Grow

• Jämn representation mellan myndigheter och branschrepresentant er 

(UAS branschen, Modellflyg,  flygbolag, m.m.)

• mål:

• Ta fram ett utkast till regler (NPA) baserad på prototypregler

• Tidslinje:

• Kickoff 2n Halva av November, 

• Publicering av NPA för open och specific kategori i mars 2017
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