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Information om flygning med drönare/UAV 
 

 
Flygning med obemannade luftfartyg regleras i 
Transportstyrelsens föreskrift om obemannade 
luftfartyg (TSFS 2017:110) och som drönarpilot 
är du skyldig att känna till och följa dessa regler. 
En sammanfattning av regelverket finns på 
Transportstyrelsens informationssida 
http://mindronare.se.  
 
Luftrummet runt Kalmar Öland Airport består av 
en kontrollzon som utgörs av det markerade 
området på kartan. Inom kontrollzonen får 
flygning med obemannade luftfartyg kategori 1 
ske upp till max 50m över marken så länge man 
håller sig minst 5 km från någon del av 
flygplatsens rullbanor. För flygning närmare 
flygplatsen eller på högre höjd krävs 
flygtrafikledningens tillstånd i varje enskilt fall.  
 
För att mäta avstånd till rullbanan kan du använda exempelvis Google Maps. 
Observera att hela centrala Kalmar ligger inom det område där tillstånd krävs för all 
flygning under flygtrafikledningens öppethållning!    
 
Eftersom bara en liten del av förekommande flygtrafik är tidtabellsbunden så går det inte att 
ge någon förhandsinformation om vilka tider det är störst sannolikhet att kunna få tillstånd 
att flyga. Vill du vara säker på att kunna genomföra flygningen rekommenderar vi därför att 
du planerar din flygning till tid då flygtrafikledningen har stängt. 
 
Flygtrafikledningens öppethållning publiceras via NOTAM som du hittar på 
https://www.aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=162&type=AIS. 
Observera att tider i NOTAM anges i UTC och inte lokal tid samt att flygtrafikledningen ibland 
kan ha öppet även utanför publicerad öppethållningstid 
 
Instruktioner för flygning när flygtrafikledningen har stängt samt hur du gör för att ansöka 
om tillstånd när den har öppet finner du på nästa sida. 
 
Eventuella frågor besvaras via mail till coats.kalmar@acr-sweden.se.  
 
 

Otillåten flygning med drönare kan få stor påverkan på flygtrafiken 
 och kommer att polisanmälas för brott mot luftfartslagen! 
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Flygning när flygtrafikledningen har stängt 
 
När flygtrafikledningen har stängt krävs inget tillstånd för flygning. Det är dock du själv som 
ansvarar för att försäkra dig om flygtrafikledningens status!  
 

1. Kontrollera NOTAM och planera din flygning till tid utanför publicerad öppethållning. 
2. Ring flygtrafikledningen i Kalmar på telefon 0480 – 45 90 61 för att kontrollera att 

man inte har öppet. 
3. Vid ej svar på ovanstående nummer, kontakta skiftledare på ATCC Stockholm på 

telefon 08 – 585 547 00 för att få bekräftat att flygtrafikledningen i Kalmar har stängt. 
 
Om flygningen pågår längre än 20 minuter bör ovanstående punkt 2-3 göras om för att 
försäkra sig om att flygtrafikledningen inte har öppnat.  
 
 
Flygning när flygtrafikledningen har öppet 
 

1. För att vi ska kunna hantera din ansökan om flygning behöver vi lite 
förhandsinformation från dig senast dagen innan flygning. Skicka ett mail till 
ats.kalmar@acr-sweden.se med följande information: 

• Ditt namn. 

• Ett telefonnummer där du kan nås under hela flygningen.  

• Datum och tid för önskad flygning. 

• En karta där området du önskar flyga i är tydligt utritat.  
2. Ansökan om tillstånd för flygning görs sedan genom att, i direkt anslutning till 

planerad flygning, ringa flygtrafikledningen på telefon 0480 – 45 90 61. 
3. Om tillstånd erhålls så får du flyga i angivet område upp till max 120m över marken. 

Du måste hela tiden kunna nås på angivet telefonnummer och vara beredd att 
avbryta flygningen om flygtrafikledningen begär det. 

4. När flygningen är avslutad skall flygtrafikledningen meddelas på ovanstående 
nummer.   
 

Om inget svar erhålls eller om du får ett automatiskt svar om att flygning just nu inte är 
möjlig så vänta minst 20 minuter innan du gör ett nytt försök! 
 
Alla samtal till flygtrafikledningen spelas in. 
 
 

Flygtrafikledningen har rätt att neka enskilda drönarpiloter 
 flygning om man inte följer ovanstående regler! 
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