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Transportstyrelsens föreskrifter 
om auktoriserade drönarskolor (ADS); 

beslutade den 17 december 2020. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen 
(1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område, 
7 kap. 3 § och 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770). 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som utgör komplement till 
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 
2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. 

2 § Dessa föreskrifter gäller för organisationer som bedriver utbildning 
och utför examinationer av fjärrpiloter.  

Definitioner och förkortningar 

3 § I dessa föreskrifter används följande förkortningar, termer och 
definitioner. 

auktoriserad 
drönarskola 
(ADS) 

organisation som har tillstånd av Transportstyrelsen 
att bedriva utbildning och genomföra examinationer 
av fjärrpiloter 

bedömnings-
rapport 

en rapport utfärdad av en auktoriserad drönarskola för 
bedömningen av en fjärrpilots kompetens efter utför-
ande av teoretiskt eller praktiskt prov 

fjärrpilot en fysisk person som ansvarar för att på ett säkert sätt 
genomföra flygningen av ett obemannat luftfartyg 
genom att använda dess styrorgan, antingen manuellt 
eller, när det obemannade luftfartyget flyger auto-
matiskt, genom att följa dess kurs och när som helst 
kunna ingripa och ändra denna 

obemannat 
luftfartyg 

alla luftfartyg som flygs eller har konstruerats för att 
fungera självständigt eller fjärrstyras utan pilot ombord 
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obemannat 
luftfartygssystem 
(UAS) 

ett obemannat luftfartyg och utrustning för att 
kontrollera det på distans 

specifik kategori en kategori av drift med obemannade luftfartygs-
system som definieras i artikel 5 i genomförande-
förordning (EU) 2019/947 

Tillstånd att bedriva utbildning 

4 § För att bedriva utbildning och genomföra efterföljande examination av 
fjärrpiloter som flyger inom ramen för den specifika kategorin med undan-
tag för praktisk utbildning vid drift enligt artikel 5.5 i genomförande-
förordning (EU) 2019/947 krävs tillstånd från Transportstyrelsen. 

5 § En organisation som avser att bedriva sådan verksamhet som avses i 
4 § ska ansöka om att bli auktoriserad drönarskola. Ansökan ska göras till 
Transportstyrelsen på särskild blankett. 

6 § Auktoriserade drönarskolor ska så snart som möjligt informera 
Transportstyrelsen om organisationen eller verksamheten förändras.  

Verksamhetshandbok 

7 § En auktoriserad drönarskola ska ha en verksamhetshandbok som är 
anpassad för den utbildningsverksamhet som ska bedrivas.   

Personal 

8 § En auktoriserad drönarskola ska ha en verksamhetsansvarig chef som 
ansvarar för verksamhetens finansiering och utförande.  

En auktoriserad drönarskola ska ha personal som har lämpliga kvalifika-
tioner för arbetet.  

Lokaler 

9 § Organisationen ska ha ändamålsenliga lokaler för utbildning och 
examination.  

Examination 

10 § En auktoriserad drönarskola ska ha en lämplig procedur för teoretisk 
och praktisk examination.  

11 § När en fjärrpilot har genomgått examination ska den auktoriserade 
drönarskolan lämna en bedömningsrapport till fjärrpiloten.  

Om det av bedömningsrapporten framgår att fjärrpilot har uppnått 
tillfredsställande färdigheter ska den auktoriserade drönarskolan utfärda ett 
intyg om godkänd utbildning.  



  

 
3 

TSFS 2020:96 

Tillsyn 

12 § En auktoriserad drönarskola ska hålla sin organisation tillgänglig för 
inspektioner i den omfattning som Transportstyrelsen finner nödvändig. Vid 
en inspektion ska ansvarig personal finnas tillgänglig. 

Avvikelser 

13 § Om en auktoriserad drönarskola avviker från kraven i dessa 
föreskrifter eller från villkoren i utfärdat tillstånd kan Transportstyrelsen 
tillfälligt dra in, begränsa eller återkalla tillståndet.  

Undantag 

14 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter.  
___________ 

Denna författning träder i kraft den 11 januari 2021. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Christian Lindberg 
 (Sjö- och luftfart) 
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