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Høringssvar - bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæs-

sigt område 

Forsikring & Pension har modtaget bekendtgørelse om flyvning med droner uden 

for bymæssigt område i høring og takker for muligheden for at afgive bemærk-

ninger. 

 

Forsikring & Pension vil indledningsvis takke Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

for et godt samarbejde og en god dialog om de forsikringsrelevante forhold ved-

rørende droner. 

 

Forsikring & Pension er tilfredse med, at mikrodroner er undtaget en del af be-

stemmelserne i bekendtgørelsen om flyvning med droner uden for bymæssigt 

område, herunder kravet om ansvarsforsikring. Dette betyder også, jf. bemærk-

ningerne til ændringslov nr. 602 af 4. juni 2016, at mikrodroner er undtaget fra 

luftfartslovens regler om objektivt ansvar og i stedet er omfattet af dansk rets 

almindelige erstatningsretlige principper, dvs. culpaansvar.  

 

Forsikring & Pension bemærker derudover, at  

 Det med den nye bekendtgørelse – som noget nyt – bliver lovligt at flyve 

med droner på mellem 7 og 25 kg uden for godkendte modelflyverpladser, 

hvilket må formodes at udgøre en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko.  

 Natflyvning må også formodes at udgøre en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig 

risiko i sammenligning med flyvning i dagslys. 

 

På den baggrund foreslår Forsikring & Pension, at det efter en periode evalueres, 

hvorvidt flyvning med droner over 7 kg samt natflyvning bør omfattes af regler-

ne i § 9 om flyvninger med forhøjet risiko. I så fald vil flyvning med særligt tun-

ge mikrodroner samt natflyvning – på linje med andre flyvninger, der er forbun-

det med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko – kræve særlig tilladelse fra Tra-

fik- & Byggestyrelsen. 

Med venlig hilsen 

Vibeke Borchsenius 
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