Droner/modellfly
Generelt
Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv av 30.11.2015 nr 1404 har
bestemmelser om bruk av droner/modellfly: https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-1130-1404. Disse bør man sette seg inn i før all flyging med drone/modellfly.
Forskriften skiller mellom hvorvidt flygningen har rekreasjon, sport eller konkurranse som
formål (forskriftens kap. 2), og hvor flygningen ikke har et slikt formål (forskriftens kap. 3 flg).
Etter forskriften kan bruk av drone til annet formål enn rekreasjon/sport/konkurranse kreve
meldeplikt til eller tillatelse fra Luftfartstilsynet. Ta kontakt med Luftfartstilsynet
(www.luftfartstilsynet.no) for nærmere informasjon om regelverket.
Vær oppmerksom på at forskriften setter flere begrensninger også når flygingen har
rekreasjon, sport eller konkurranse som formål. Noen av de viktigste, inntatt i §§ 6 - 9, er:
-

-

All flyging skal skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer,
fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade, eller for øvrig er til sjenanse for
allmennheten.
Flyging kan bare skje i dagslys, og dronen skal til enhver tid være godt synlig slik at
den som fører den har full kontroll.
Flyging kan ikke skje høyere enn 120 meter over bakken eller vannet.
Flyging kan ikke skje nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller
bygning, unntatt under start og landing.
Flyging kan ikke skje nærmere enn 5 km fra en lufthavn. Dette betyr f.eks. at bruk av
drone i Longyearbyen kan være forbudt, uten tillatelse fra Svalbard lufthavn.
Den som flyr må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller
bedøvende middel.

For mer informasjon på nett:
http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/

Svalbardmiljøloven med forskrifter
Bruk av droner krever ikke i seg selv tillatelse fra Sysselmannen. Virkninger av bruken kan
imidlertid medføre at dette er forbudt, eller krever særskilt tillatelse.
All aktivitet på Svalbard er underlagt aktsomhetsplikten i svalbardmiljøloven § 5:
Enhver som oppholder seg eller forestår virksomhet på Svalbard, skal vise hensyn og
opptre varsomt så naturmiljø og kulturminner ikke påføres unødig skade eller forstyrrelse.
All bruk av droner må derfor skje i henhold til denne plikten. I tillegg er det viktig å merke
seg følgende bestemmelser:

-

-

Svalbardmiljøloven § 30, hvor det fremgår at ingen må jage dyr, volde kraftig støy
nærmere et fuglefjell enn en nautisk mil i tiden 1.april til 31.august, eller forstyrre
isbjørn.
Svalbardmiljøloven § 73, som krever at all ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte
som ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller
kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.

-

Forskrift om miljøgifter på Svalbard § 7,første ledd, som gjør det forbudt å etterlate
avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
Droner må derfor ikke etterlates i naturen.

-

Forskrifter for verneområder på Svalbard. Flere av disse har strenge bestemmelser
som forbyr enhver forstyrrelse av dyrelivet.

Ta kontakt med Sysselmannen dersom du er usikker på hvilke bestemmelser som gjelder for
din bruk av droner.

Øvrig regelverk
Vær oppmerksom på at bruk av drone også kan kreve tillatelse fra Nasjonal
sikkerhetsmyndighet eller lokal grunneier. For mer informasjon:
https://www.nsm.stat.no/
Publisering eller annen bruk av bilder eller film tatt opp ved bruk av drone vil også kunne
kreve tillatelser etter åndsverkloven og personopplysningsloven. For mer informasjon:
https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Dronar--kva-er-lov/

