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Referat af møde i Droneforum den 15. juni 2017
Agenda:
1. Velkomst v/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
2. Bekendtgørelser
3. EU droneregler
4. Droneweb
5. Status på straffesager
6. SDU orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred
7. Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport
8. Eventuelt

Velkomst
Michael Dela, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen.
Bekendtgørelser
Klavs Andersen, TBST orienterede om status på landdronebekendtgørelsen, bydronebekendtgørelsen samt bekendtgørelsen vedr. beredskabsflyvning med droner jf. vedhæftede præsentation.
EU droneregler
Anders Madsen, TBST orienterede om udkast til fælles EU regler for
droneflyvning som er i offentlig høring med frist 12. september 2017
jf. vedhæftede præsentation.
Droneweb
Bjørn Højmark Nielsen, Naviair orienterede om planer for udvikling af
forbedret version af Droneweb jf. vedhæftede præsentation.
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Status på straffesager
Rigspolitiet redegjorde for henvendelser om droner siden 1. september 2016 hvor bydronebekendtgørelsen trådte i kraft:
•

•

Der har i alt været ca. 140 henvendelser i alt
o dækkende over flyvning nær lufthavne, flyvning i nabolaget m.v.
o samt forespørgsler om droner som har vist at være på
lovligt anmeldte opgaver efter 24 timers reglen
af disse 140 henvendelser, vurderes ca. 20 at være sager hvor
der kan have være tale om overtrædelse af gældende regler

Politiet noterer med tilfredshed at anmeldelse af bymæssig flyvning
jævnfør 24 timers reglen, giver politiet det nødvendige overblik over
lovlige flyvninger som medfører at politiet har mulighed for at besvare
borger henvendelser om disse flyvninger.
SDU orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred
Klavs Andersen, TBST introducerede problemstilling om privatlivets
fred i relation til droner. Der blev i forbindelse med behandling af
”droneloven” foråret 2016 fra politisk side lagt vægt at på området
skal belyses for at sikre en passende regulering. TBST har derfor sat
SDU og Aalborg Universitet (AAU) til at lave en undersøgelse af borgernes opfattelse af privatlivets fred i relation til droner.
Jannek Sommer, Syddansk Universitet (SDU) gav en præsentation af
de resultater der opnået indtil videre.
TBST har iværksat yderligere undersøgelser ved SDU/AAU.

Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport
Brad Beach, SDU orienterede om det netop oprettede luftrum ved
HCA Airport til test af bl.a. BVLOS flyvning og planerne for SDU/UAS
Test Center Denmark’s opbygning af organisation på HCA Airport.
Eventuelt
TBST takkede for et godt møde.
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