
Är du medlem i RCFF/SMFF antingen direkt eller via 
ansluten klubb?

JA NEJ

Flyger du från ett godkänt modellflygfält?

JA NEJ

Registrera dig som operatör på 
Transportstyrelsens webbplats. Det kostar 
50 kr och därefter en årlig 
registerhållningsavgift på 50 kr. Du får ett 
eget operatörs-ID som dina modeller ska 
märkas med. Du behöver inte ta drönarkort.

Är du 18 år eller äldre?

JA NEJ

Du är klar för att flyga på godkända modellflygfält upp till den höjd som fältet är godkänt för. Du flyger 
enligt det så kallade Artikel16-godkännandet för RCFF och SMFF vilket innebär att du följer dessa 
organisationers gemensamma säkerhetsregler.
 
Säkerhetsreglerna som finns på organisationernas webbplatser kommer att uppdateras i samband med 
att drönarlagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Webbplatser med ytterligare information:
Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/
Fältregistret med godkända modellflygfält: https://www.faltregister.se
RCFF: http://www.rcflyg.se    http://rcff-register.se
SMFF: https://www.modellflygforbund.se

Detta gäller: 

1) Registrera dig som operatör på 
Transportstyrelsens webbsida. Det 
kostar 50 kr och därefter en årlig 
registerhållningsavgift på 50 kr. Du får 
ett eget operatörs-ID som dina 
modeller ska märkas med.

2)  Utbilda dig till fjärrpilot på 
Transportstyrelsens webbsida och ta 
drönarkort för kategori öppen A1/A3.

3) Du ska följa de av TS publicerade 
drönarreglerna och får flyga på lämlig 
plats med modeller som väger max 25 
kg upp till 120 m höjd över marken 
(öppna kategorin A1-3). 

Det finns 2 alternativ:

1) En godkänd modellflygklubb kan registrera sig som 
operatör och dela sitt operatörs-ID med dig.

2) En person över 18 år som är medlem i RCFF/SMFF 
direkt eller via ansluten klubb kan bli din operatör och 
dela sitt operatörs-ID med dig.

Operatören och du kommer överens om hur din 
flygning får ske. 

Om din modell väger mindre än 250 g 
och inte har kamera får du flyga upp till 
120 m höjd över mark på lämplig plats 
utan operatörsregistrering och du 
behöver inte drönarkort. Din modell får 
inte flyga fortare än 19 m/s.

Svenskt modellflyg – nya regler från 2021-01-01


