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Genom denna föreskrift upphävs föreskriften OPS M1-29, Geografiska UAS-zoner, utfärdad 
av Transport- och kommunikationsverket den 23 juli 2021 (TRAFICOM/63725/03.04.00.00/ 
2020). 

 

Geografiska UAS-zoner 

1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller geografiska UAS-zoner inom vilka driften av obemannade luftfartyg för-
bjuds eller begränsas, samt geografiska UAS-zoner där driften av obemannade luftfartyg är 
befriad från ett eller flera krav som gäller den öppna kategorin enligt genomförandeförord-
ningen om obemannad luftfart (EU) 2019/9471. 

Förutom de områden som anges i denna föreskrift kan Transport- och kommunikationsverket 
även på ansökan genom beslut inrätta en tillfällig geografisk UAS-zon för högst ett år. När-
mare bestämmelser om inrättande av geografiska UAS-zoner föreskrivs i 11 a och 11 b § i luft-
fartslagen.  

Genom denna föreskrift inrättade geografiska UAS-zoner anges i bilagorna 1, 2 och 3. Zonerna 
är giltiga i högst tre år i taget. 

2 Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

förbjudande geografisk UAS-zon en luftrumszon i vilken verksamhet som bedrivs med obe-
mannat luftfartyg är förbjuden ovanför objekt och områden som är viktiga med tanke på ända-
mål som föreskrivs i 11 a § i luftfartslagen, 

begränsande geografisk UAS-zon en luftrumszon i vilken verksamhet som bedrivs med obe-
mannat luftfartyg är begränsad ovanför objekt och områden som är viktiga med tanke på än-
damål som föreskrivs i 11 a § i luftfartslagen, 

tillåtande geografisk UAS-zon en luftrumszon där verksamhet som bedrivs med obemannat 
luftfartyg på särskilda villkor är befriad från ett eller flera krav som gäller den öppna kategorin 
enligt genomförandeförordningen om obemannad luftfart. 

                                           
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden 
för drift av obemannade luftfartyg (EUT L 152, 11.6.2019, s. 45—71). 
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3 Fastställande av områden 

De geografiska UAS-zoner som avses i denna föreskrift bestäms som hörnpunkter som anges i 
WGS84-koordinater (World Geodetic System 1984). Geografiska koordinater anges som gra-
der, minuter och sekunder. Zonens undre gräns är jord- eller vattenytan och övre gräns höj-
den från jord- eller vattenytan (AGL) eller från genomsnittlig havsnivå (AMSL). 

4 Inrättade geografiska UAS-zoner 

4.1 Förbjudande geografiska UAS-zoner 

Obemannad luftfart är förbjuden över de objekt och områden som framgår av koordinaterna 
och kartbilderna i bilaga 1. 

4.2 Begränsande geografiska UAS-zoner 

Obemannad luftfart är begränsad över de objekt och områden som framgår av koordinaterna 
och kartbilderna i bilaga 2 så att obemannad luftfart tillåts uteslutande enligt villkor som ställs 
separat. Villkoren och begränsningarna för respektive zon anges i samband med koordinaterna 
och kartbilderna för varje zon.  

Om två eller flera begränsande geografiska UAS-zoner helt eller delvis överläppar varandra ska 
villkoren för båda zonerna följas. 

4.3 Tillåtande geografiska UAS-zoner  

Över de objekt och områden som framgår av koordinaterna och kartbilderna i bilaga 3 är obe-
mannad luftfart befriad från ett eller flera av kraven på verksamhet i den öppna kategorin en-
ligt genomförandeförordningen om obemannad luftfart. De krav som det är tillåtet av avvika 
ifrån och villkoren för avvikande framställs i samband med koordinaterna och kartbilderna för 
respektive zoner.  

Om en tillåtande geografisk UAS-zon är beläget inom en kontrollzon (CTR) eller inom flygin-
formationszonen (FIZ) för en flygplats ska även villkoren för dessa begränsande geografiska 
UAS-zoner följas. 
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