DRÖNARE, FYRVERKERIER, SVÄVANDE LYKTOR M.M.
Planerar du att flyga drönare, skjuta upp raketer, släppa upp svävande lyktor eller andra obemannade luftfartyg i
närheten av en flygplats? Då måste du känna till vilka regler som gäller för att inte äventyra flygsäkerheten.
Nya regler gäller för flygning med drönare från och med 1 februari 2018
Du kan läsa om de nya reglerna här
http://lfv.se/tjanster/informationstjanster/lfvs-dronarkarta
Ladda gärna ner Transportstyrelsens app ”Min drönare” som innehåller all information och ett kunskapsprov.

Vad krävs för flygning med Drönare inom kontrollzonerna för flygplatserna i Linköping?
Om din Drönare väger mindre än 7 kilo och max kan flygas i 90 km/h och du inte flyger högre än 10 meter över
marken och inte närmare än 5 km från närmaste flygplats landningsbanor, får du flyga inom kontrollzonen utan
tillstånd från flygtrafikledningen. Karta visande kontrollzonerna och 5 km-området runt flygplatsernas landningsbanor
hittar du här. Linköping/Saabs flygplats (Linköping City Airport) och Linköping/Malmens flygplats
Bedriver du kommersiell verksamhet och behöver flyga på annat sätt måste du ha tillstånd från flygplatsernas
flygtrafikledning.
För att flygplatserna ska kunna hantera din förfrågan under arbetstid behöver flygtrafikledningen dina uppgifter i god
tid innan flygning.
Kontakta därför alltid flygledartornet på Linköping/Saab 013-181789 eller Linköping/Malmen 013-283590, för
samråd. Säkrast under vardagar mellan
kl 08.00 och 16.00.

Uppgifter som du behöver lämna är:
1.

Pilotens namn.

2.

Telefonnummer där du som pilot av drönaren kan nås under hela flygningen.

3.

Datum och tid för din önskade flygning.

4.

Positionen i klartext, t ex kyrka eller gatuadress.

5.
6.

Information om flygningens längsta avstånd från angiven position.
Vilken höjd du vill flyga på.

Ring även dagen för aktuell flygning till aktuellt flygtrafikledningen igen, för att inhämta slutligt tillstånd för flygning.
(om inte annat har avtalats vid första samtalet.)
Brott mot luftfartsreglerna kan medföra straffansvar enligt luftfartslagen.
All flygning med drönare som väger mer än 7 kilo och alla flygningar utom synhåll kräver särskilt tillstånd från
Transportstyrelsen.

Svävande ljuslyktor, raketer, ballonger m.m.
Planerar du att släppa upp en eller flera svävande ljuslyktor, leksaks-/latexballonger, raketer eller liknande inom en
radie av 10 km från flygplatsen måste du kontakta flygtrafikledningen för samråd.
Tfn: /Linköping/Saab 013-181789 alt Linköping/Malmen 013-283590.
Säkrast under öppettider vardagar mellan kl 08.00 och 16.00.
Mer information om vad som gäller vid den här typen av uppsläpp hittar du här Transportstyrelsens webbplats.

