
LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

Operations 
Safety Department Information 2021-02-08 2.0 D-2021-231615 

( ) 1 2
    
    
Upprättad av Godkänd Referens Sekretess 

Jörgensen, Rickard   Offentlig informa7on 

Informa(on (ll dig som har frågor om flygning 
med obemannade lu6fartyg (drönare) 
 

Frågor om obemannade luftfartyg kan beröra både Transportstyrelsens och LFVs 
ansvarsområden. Följande tabell gör det lite lättare för dig att veta vem man kan vända 
sig till med olika typer av frågor. 

På LFVs drönarkarta, som du hittar här, kan du se var det finns områden där flygning 
med drönare kan vara förbjuden helt eller tidvis. Dessa områden är markerade med rött på 
kartan. Klicka på ett sådant område och du får upp information om området och om vem 
som kan ge tillstånd att flyga inom området.  
I nedanstående tabell beskrivs de vanligast förekommande områdestyperna och vem som 
kan ge information om och tillstånd till flygning inom dessa.  

LFV kan svara på frågor som bland annat 
handlar om:

Transportstyrelsen kan svara på frågor 
som bland annat handlar om:

• Flygning i kontrollzoner (CTR)  
• Flygning i trafikinformationszoner 

(TIZ) 
• Flygning i restriktionsområden (R-

områden) och helikopterzoner 
• Öppethållningstider för flygplatser 

och flygtrafikledningar 
• Kontaktinformation till 

flygtrafikledningsenheter 
• Kontaktinformation för 

samordning vid flygning nära 
helikopterflygplats

• Regelverk för drönare, allmänt 
• Drönarkategorier, registrering för 

operatörer, utbildning för 
fjärrpiloter, märkning av drönare, 
tillstånd för flygning i vissa 
restriktionsområden, tillstånd för 
flygning över 120 meter, frågor 
om geofence,  

• Tekniska frågor om drönare

För flygning i/information om följande 
områden: 

Information och/eller tillstånd kan ges av:

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för flygning med drönare där det bland annat 
ingår krav på registrering för operatörer och utbildning för fjärrpiloter. Läs mer om de nya 
bestämmelserna, hur man registrerar sig och hur man genomgår utbildning på 
Transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se. 

https://dronechart.lfv.se/
http://www.transportstyrelsen.se
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Flygning i kontrollzoner (CTR) samt i Trafikinformationszoner (TIZ) 

Du behöver ha ett tillstånd från lokal flygtrafikledning för att få flyga i dessa områden. 
Observera att möjligheten att få tillstånd till flygning i kontrollzon varierar och ges med 
hänsyn till annan flygtrafik. Detta gäller om flygtrafikledningen är öppen. Lokal 
flygtrafikledning kan svara på frågor om öppethållning. Observera att om du INTE får 
svar från lokal flygtrafikledning får detta INTE tolkas som att flygtrafikledningen är 
stängd. Det kan finnas andra skäl till att du inte får svar. Öppethållningen kontrollerar du 
genom att ringa antingen ATCC Stockholm 08-585 547 00 eller ATCC Malmö 040-613 
24 00. Telefonnummer till lokala flygtrafikledningsenheter hittar du här.  

Flygning i restriktionsområden (R-områden) 

I restriktionsområden gäller alltid krav på tillstånd. Som fjärrpilot måste du ta reda på vad 
som gäller för flygning i ett visst R-område. Detta gör du genom att ringa lokal 
flygtrafikledning eller ATCC Stockholm 08-585 547 00, ATCC Malmö 040-613 24 00, 
040-613 27 01 eller AMC SWE 040-613 15 56. 

SLUT

Kontrollzoner (CTR) Lokal flygtrafikledning

Trafikinformationszoner (TIZ) Lokal flygtrafikledning

Restriktionsområde: ES R03, R04, R11, 
R14, R19, R21, R26, R33, R85, R87, R88, 
R91, R93 och R95.

Tillstånd behövs inte såvida inte annat 
tillkännagivits via NOTAM eller AIP SUP. 
Frågor om detta kan ställas till: Flight 
Planning Center www.aro.lfv.se, 08-797 
63 40

Restriktionsområden (R-områden) där 
farlig verksamhet för luftfart förekommer, 
exempelvis skjutning, sprängning och viss 
flygverksamhet

Lokal flygtrafikledning och/eller  
• ATCC Stockholm, 08-585 547 00 
• ATCC Malmö, 040-613 24 00 
• AMC SWE, 040-613 15 56 

Restriktionsområde (R-områden) för skydd 
av verksamhet på marken, exempelvis 
kriminalvårdsanstalter och kärnkraftverk

Transportstyrelsen 

Restriktionsområden (R-områden) för 
skydd av miljön exempelvis nationalparker

Länsstyrelsen i det berörda länet eller i 
vissa fall av Transportstyrelsen

Farliga områden (D-områden) Få information om verksamhet genom att 
klicka på området i LFV drönarkarta

Område runt helikopterflygplats Samordning skall ske med 
verksamhetsansvarig. Lista över dessa 
finner du här.

Information om tillfälligt upprättade 
restriktionsområden 

Information finns i NOTAM och AIP SUP. 
Frågor kan ställas till: 

•  www.aro.lfv.se  
• Flight Planning Center, 08-797 63 40  
• AMC SWE 040-613 15 56

https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=6
http://www.aro.lfv.se
https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=18
http://www.aro.lfv.se

