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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg; 

beslutade den 18 december 2020. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 kap. 7 §, 6 kap. 10 och 
11 §§ och 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) att det i styrelsens 
föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg ska införas en ny 
paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.  

1 kap. 

1 a § Dessa föreskrifter ska trots vad som sägs i 1 § tillämpas vid verk-
samhet och flygning utomhus med obemannade luftfartygssystem inom 
Sverige som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestäm-
melser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens 
byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, 
(EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) 
nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 
enligt följande: 

1. 2 kap. 11 § ska tillämpas vid verksamhet och flygning med 
obemannade luftfartyg i den öppna, specifika och certifierade kategorin 
enligt artiklarna 4–6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av 
obemannade luftfartyg. 

2. 3 kap. 1 § första stycket 13 ska tillämpas vid verksamhet och flygning 
med obemannade luftfartyg i den öppna kategorin enligt artikel 4 i för-
ordning (EU) 2019/947 och som motsvarar kategori 1 och 2 i dessa före-
skrifter samt den specifika kategorin enligt artikel 5 i förordning (EU) 
2019/947 och som motsvarar kategori 3 i dessa föreskrifter. 

3. 3 kap. 3 och 4 §§ ska tillämpas vid verksamhet och flygning med 
obemannade luftfartyg i den öppna kategorin enligt artikel 4 i förordning 
(EU) 2019/947 och som motsvarar kategori 1 i dessa föreskrifter. 

4. 3 kap. 5 och 6 §§ ska tillämpas vid verksamhet och flygning med 
obemannade luftfartyg i den öppna kategorin enligt artikel 4 i förordning 
(EU) 2019/947 och som motsvarar kategori 2 i dessa föreskrifter. 
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___________ 

Denna författning träder i kraft den 31 december 2020. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Johan Nilsson 
 (Sjö- och luftfart) 
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