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VEJLEDNING

Ved erhvervsmæssig flyvning med mindre droner i bymæssigt område skal der, forinden flyvningen 
påbegyndes, ske underretning af politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal gennemføres.

Denne vejledning beskriver fremgangsmåde og tidsfrist for underretning af politiet.

FREMGANGSMÅDE 

• Feltet Politikreds udfyldes med den politikreds, hvori flyvningen skal foregå. (Ved tvivl om
politikreds, se landkort med opdeling af politikredse på www.politi.dk/politikredse)

• Dronetype. Hvis der skal anvendes flere droner i forbindelse med en opgave, skal samtlige droner,
der planlægges anvendt, fremgå af underretningen.

• Når blanketten er udfyldt, sendes den til den politikreds, hvori flyvningen skal foretages. I e-
mailens emnefelt skrives der ”Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone”.

TIDSFRIST:
Underretning af politiet om erhvervsmæssig droneflyvning i bymæssigt område skal ske senest  
24 timer før flyvningen påbegyndes.
Politiet kan annullere en anmeldt droneflyvning når dette, ud fra en konkret politioperativ vurdering, 
skønnes påkrævet.

Såfremt der måtte opstå en ekstraordinær situation, hvor det ikke har været muligt at underrette 
politiet senest 24 timer før den planlagte flyvning, skal der tages telefonisk kontakt til den på-
gældende politikreds i forbindelse med afsendelsen af den skriftlige underretning, med henblik  
på at politiet kan tage stilling til, om der ud fra en konkret politioperativ vurdering, er hensyn, der 
taler imod gennemførelsen af flyvningen.

E-mail til politikredsene:
Nordjyllands Politi: njyl@politi.dk
Østjyllands Politi: ojyl@politi.dk
Midt- og Vestjyllands Politi: mvjyl@politi.dk
Sydøstjyllands Politi: sojyl@politi.dk
Syd- og Sønderjyllands Politi: sjyl@politi.dk
Fyns Politi: fyn@politi.dk
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: ssj@politi.dk
Midt- og vestsjællands Politi: mvsj@politi.dk
Nordsjællands Politi: nsj@politi.dk
Københavns vestegns Politi: kbhv@politi.dk
Københavns Politi: kbh-droneunderretning@politi.dk
Bornholms Politi: bornh@politi.dk
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