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AVTAL MELLAN ATS HALMSTAD OCH MODELLFLYGKLUBBEN
HÖKAKLUBBEN
Överenskommelse mellan Hökaklubben och A TS Halmstad angående utnyt~ande
av modellflygsektor inom Halmstad CTR.
1. Allmänt
Avsikten med avtalet är att sörja för en säker och välordnad trafik i kombination
med utövande av modellflyg inom Halmstad CTR.
Avtalet anger sektor för modellflygverksamhet.
Avtalet ålägger Hökaklubben att informera om de bestämmelser som gäller vid
modellflyg inom kontrollerad luft.
2. Horisontell utsträckning
Radie av 500M från N 56.38.12.16 E 012.55.44.22.
3. Vertikal utsträckning
Max flyghöjd 120M OND
4. Nyttjande
Modellflygsektorn är aktiv under dagtid med visuella flygförhållanden.
5. Kontakt
ATS Halmstad 035-21 16 82, ats.halmstad@lfv.se
Bilaga 1. FAQ drönare
Bilaga 2. Uppgifter för flygning inom Halmstad CTR (Ej Hökaklubbens område)

För A TS Halmstad
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Bilaga 1.

För att guida dig rätt kan du här nedan se exempel på vanliga frågor och svar.
Finns det särskilda regler för hur och var jag får använda min drönare?

Transportstyreisen är ansvarig för regelverket kring obemannade luftfartyg och följer
luftfartslagen och luftfartförordningen.
Enligt dagens regelverk är det inte tillåtet att flyga med obemannade luftfartyg
samtidigt som det förekommer bemannad flygtrafik i luftrummet utan endast då ingen
annan flygtrafik förekommer.
Du kan läsa om reglerna på www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/luftfartyg-och
luftvardighet/obemannade-Iuftfartyg-UAS/

Var får jag som privatperson flyga drönare?

Som privatperson får du bara framföra ett obemannat luftfartyg som t.ex. drönare
inom synhåll. För information om vad "inom synhåll" betyder, se
www.transportstyrelsen.sejsvjluftfartjluftfartyg-och-Iuftvardighetjobemannade
luftfartyg-UASj
Även om du flyger med farkosten inom synhåll krävs det tillstånd från
flygtrafikledningen vid respektive flygplats om du befinner dig i närheten aven
flygplats.
Tillstånd kommer bara att ges om trafiksituationen på den aktuella flygplatsen så
medger. Detta avgör flygtrafikledningen på den aktuella flygplatsen från fall till fall.
Flygning utom synhåll få endast ske efter tillstånd från Transportstyreisen och då
endast inom ett avgränsat luftrum (ett s.k. restriktionsområde)

Hur vet jag var de områden runt flygplatserna som kräver tillstånd finns och hur
långt ut från flygplatsen de sträcker sig?

I området runt en flygplats gäller mycket strikta regler för hur och när man får flyga för
att man inte skall äventyra säkerheten för bemannade luftfartyg. Gå in på LFVs UAV
karta på http://daim.lfv.se/echarts/dronechartj för att se var dessa områden ligger.
Om du har frågorjkommentarer kring UAV-kartan och dess funktion, kontakta aim
konsult@lfv.se
Om du skall flyga med en drönare i ett kontrollerat luftrum måste du stå i kontakt med
flygtrafikledningen när den framförs. Tillstånd kommer bara att ges om
trafiksituationen så medger, det är ett beslut som avgörs från fall till fall av respektive
flygtrafikledning vid varje enskilt tillfälle.

Får jag flyga drönare i kommersiellt syfte var jag vill?
Det krävs ett särskilt tillstånd av Transportstyreisen för obemannade luftfartyg som
används eller är konstruerade för utprovning, forskning eller kommersiella ändamål.
Luftfartyg som används i dessa syften benämns av Transportstyreisen som UAS och får
en särskild registreringsbeteckning.
Läs mer på www.transportstyrelsen.se.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfa rtjLuftfa rtyg-och
luftvardighetjObemannade-luftfartyg-UASj
Observera att även du som har ett tillstånd från Transportstyreisen, måste vid varje
enskild flygning inom kontrollerat luftrum ha tillstånd från aktuell
flygtrafikledningsenhet.

Bilaga 2.
Vad krävs för flygning med UAS i Halmstad kontrollzon? (Ej Hökaklubbens område)

För att vi ska kunna hantera din förfrågan behöver vi lite uppgifter från dig.
Maila ats.halmstad@lfv.se med följande:

1.

Ditt namn.

2.

Telefonnummer där du kan nås under hela flygningen så att vi kan avbryta flygningen om det
skulle behövas.

3.

Datum och tid för din önskade flygning.

4.

Punkten där du vill flyga i Lat/Long i WGS84-format utan decimaler. Lättast är att gå in på
http://lfv.se/sv/Flygsakerhet/UAV-karta/ för att ta ut koordinaterna på drönarkartan.

5.

Punkten i klartext, t ex kyrka eller gatuadress.

6.

Information om längsta avstånd från punkten.

7.

Vilken höjd du vill flyga på, vi godkänner som högst 120m.

Att du meddelat oss ovanstående information innebär INTE att du får flyga.
Aktuell dag för flygning ringer du Halmstadtornet på 035-211682 för att inhämta tillstånd för
flygning.
Vi har bara möjlighet att ge tillstånd för kortare perioder och allt är beroende på övrig trafik.

Det enklaste sättet för dig att flyga UAS är att göra detta när flygplatsjflygtrafikledningen är stängd
då luftrummet är okontrollerat. Ovanstående information från dig krävs även då.
Flygtrafikledningens öppettider är varierande.

Med vänlig hälsning
Halmstadtornet.

