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Datum Dnr/Beteckning 

2018-07-05 TSL2018-3119 

Ert datum   

2018-04-19   

   

  RCFF  

Bangårdsgatan 71 

831 45 Östersund 

 

SMFF 

Box 11016 

100 61 Stockholm 

 
 

 
  

Transportstyrelsen 
  
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se Telefon 0771-503 503 

kontakt@transportstyrelsen.se     
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Part: 

RCFF    SMFF 

802434-3686   825000-8532  

Bangårdsgatan 71  Box 11016 

831 45 Östersund  100 61 Stockholm  

  

 

Ansökan om godkännande av modellflygklubb 
(modellflygförening)  

 

Transportstyrelsens beslut 

Transportstyrelsen beviljar er ansökan om godkännande av modellflygklubb 

(modellflygförening). Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll, 

verksamhet och flygning med obemannade luftfartygssystem, som bedrivs 

inom modellflygklubben (modellflygföreningen), kan i stället för 

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110)  

följa organisationens godkända stadgar och säkerhetsregler. Godkända 

stadgar och säkerhetsregler utgörs av ”Säkerhetsregler för modellflygning 

utomhus, ver 1.4.1, 27 juni 2018”, samt enskilda lokala fältregler. De 

modellflygfält som omfattas av detta beslut framgår av bilagan.  

RCFF/SMFF ska ansöka om förändrat godkännande om ändringar görs i 

säkerhetsregler, lokala fältregler, eller i villkoren för respektive 

modellflygfält. Det samma gäller om något modellflygfält upphör.  

Såvida inte detta godkännande har återkallats har det ingen tidsgräns.  

Detta beslut ersätter tidigare beslut i samma ärende, tagit den 28 juni 2018. 
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Redogörelse för ärendet 

Transportstyrelsen mottog 19 april 2018 en skriftlig ansökan om 

godkännande av modellflygklubb (modellflygförening) från 

modellflygorganisationerna RCFF och SMFF. Ansökan utgjordes av 

gemensamma säkerhetsregler, samt ansökningsformulär för enskilda 

modellflygfält.  

 

I detta beslut har listan över godkända modellflygfält utökats med fler fält.  

 

Skäl för beslutet 

Transportstyrelsen godkänner med stöd av 1 kap. 9§ luftfartslagen (SFS 

2010:500), samt Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg 

(TSFS 2017:110), godkännande av modellflygklubb (modellflygförening).  

Till grund för utfärdat godkännande ligger insänt och kommunicerat 

underlag i form av skriftlig ansökan samt övrig dokumentation. Detta 

underlag har genomgått granskning och uppfyller kraven enligt TSFS 

2017:110. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av stf. chef sektionen för helikopter, 

allmänflyg och fritidsbåtar Lars-Göran Nyström. I den slutliga 

handläggningen av ärendet deltog Christopher Montecinos och Helen 

Ingerdotter, sektionen för luftrum och flygplatser, samt Erik Jangren, 

sektionen för underhålls- och tillverkningsorganisationer, den senare 

föredragande. 

 

Lars-Göran Nyström 

Stf. Chef, sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar 

 

Upplysningar 

Avgift för utfärdat tillstånd kommer att faktureras i enlighet med TSFS 

2018:48. Fakturan innefattar avgift för tillståndsprövningen, samt årsavgift 

för den delen av året som är kvar (minskas kvartalsvis).Om ni vill avsluta 

ert godkännande måste ni anmäla det till Transportstyrelsen innan 1 januari 

för att undvika årsavgiften för nästkommande år. 

 

Bilaga 

Förteckning över godkända modellflygfält.  


