Åben Kategori:
Underkategori A1, A2 og A3
www.droneregler.dk

Nationale bestemmelser
1.

Registrér dig som
operatør og markér
operatørnummeret på
dronen*

2.

Ansvarsforsikring*

3.

Orientér dig om
restriktions-zoner på
droneluftrum.dk

4.

Husk de kritiske
afstandskrav til fx
lufthavne og militære
flyvestationer

5.

Flyv kun inden for
synsvidde (VLOS)

7.

Flyv ikke over hegn,
hæk eller mur uden
samtykke fra
matriklens ejer eller
beboer

9.

Flyv ikke nærmere end
2,5 meter fra
beboelsesejendomme
uden samtykke fra ejer
eller beboer

A1

11. Dronepiloter i den
åbne kategori skal
være fyldt 15 år*

Uden C-mærke:
• Under 250 gram
• Maks hastighed
19 m/s

• C1-mærket drone

Uden C-mærke:
• Under 500 gram
• Frem til 31.12.2023**

Område

• Flyvning over
uvedkommende personer
bør undgås
• Ingen flyvning over
personforsamlinger

• Flyvning over
uvedkommende personer
skal begrænses i tid
• Ingen flyvning over
personforsamlinger

• Mindst 30 meter
horisontalt fra
uvedkommende personer
• C2-mærket drone

A2

Flyv ikke nærmere end
150 meter fra
indsatssteder hvor
politi eller beredskabsmyndigheder arbejder

10. Indhent udtrykkeligt
samtykke fra alle i
operationsområdet og
afbryd operationen
hvis ikke
sikkerhedsafstande
kan overholdes

Drone

• C0-mærket drone

Flyv ikke højere end
120m over terræn

6.

8.

Underkategori

• Mindst 5 meter horisontalt
fra uvedkommende
personer ved flyvning
langsommere end 3 m/s
• 1:1 reglen

Uden C-mærke:
• Under 2 kg
• Frem til 31.12.2023**

• Mindst 50 meter
horisontalt fra
uvedkommende personer

Kompetence

•

Læs dronens
brugermanual

• Læs dronens
brugermanual
• A1/A3 prøve på
droneregler.dk

• Læs dronens
brugermanual
• A1/A3 prøve på
droneregler.dk
• A2 kursus
• Erklæring om A1/A3
selvtræning
• A2 prøve

• 1:1 reglen

• C2, C3 eller C4mærket drone

A3

Uden C-mærke:
• Under 25 kg
• Ubestemt tid såfremt
dronen bringes i
omsætning før
01.01.2024

• Mindst 150 meter
horisontalt fra områder,
der bruges til beboelse,
erhverv eller rekreative
formål
• Ingen uvedkommende
personer inden for
operationsområdet

• Læs dronens
brugermanual
• A1/A3 prøve på
droneregler.dk

• 1:1 reglen

1:1
1:1 reglen
Flyvehøjde =
Sikkerhedsafstand

*
**

Regelgrundlag:
EU Forordningerne 2019/945 og 2019/947
Bekendtgørelse nr. 2253 af 29/12/2020

Vejledninger
➢ A1/A3
➢ A2

Der gælder særlige regler for droner under 250 gram. Læs mere om den åbne kategori på www.droneregler.dk
Efter 31.12.2023 skal droner uden C-mærke operere i A3 dog betinget af at dronen er bragt i omsætning før 01.01.2024

