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Dispensation til flyvning med UAS Kategori 1A 

Trafik- og Byggestyrelsen skal hermed meddele MarinaGuide ApS di-
spensation til flyvning med UAS kategori 1A jf. BL 9-4 Bestemmelser 
om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg 
3. udgave af 9. januar 2004 pkt.4.1 litra d. og f.

Flyvningen skal foregå efter nedenstående retningslinjer: 

 De øvrige bestemmelser i BL 9-4 skal overholdes
 Dispensationen gælder under forudsætning for, at oplysninger-

ne i ansøgningen er korrekte og gældende.
 At nærværende dispensation medtages af pilot ved alle flyv-

ninger
 At vilkårene jf. AIC B 08/14 for kategori 1A om ubemandede

luftfartøjer overholdes
 At operationen til enhver tid sker i henhold til den godkendte

driftshåndbog, samt fabrikantens anvisninger.
 Politiets anvisninger skal til enhver tid følges.

Bemærk at dispensationen er udstedt på grundlag af det fremsendte 
forsikringsbevis og at dette til enhver tid skal være gældende så læn-
ge operationer pågår. 

Denne dispensation gælder til og med 29.10.2018 

Såfremt der foretages ændringer i virksomhedens ejerforhold eller i 
virksomhedens drifts håndbog, skal dette godkendes af Trafik- og 
Byggestyrelsen inden ikrafttrædelse. 

Denne dispensation vil blive inddraget, hvis der konstateres overtræ-
delse af vilkårene. 

Der vil efterfølgende fremsendes faktura for forbrugt inspektørtid jf. 
BL 9-10 Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. 

Bemærk at der kræves en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at udføre 
visse droner uden for EU’s toldområde, og derfor også til Grønland og 
Færøerne jf. eksportkontrollovgivningen. Se mere på eksportkon-
trol.dk.
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Oplysninger om virksomheden 

Operatør:  

MarinaGuide ApS 
Brokhojvej 3a 
8400  Ebeltoft 

CVR:  35046496 
Telefon:  21723211 
e-mail:  karin@marinaguide.dk 

Pilot(er):  

Karin Meulengrath 

Ubemandede luftfartøjer: 

Fremgår af bilag til dispensationen. 

Virksomhed: 

Luftfoto/videooptagelser 

Dispensationen er gældende indenfor dansk område.  

København den 1. juni 2016 

Med venlig hilsen 

Trafik- og Byggestyrelsen 
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Bilag til dispensation til operatør CVR 35046496 

Luftfartøjets ejer:  

Virksomhed:  MarinaGuide ApS 
Brokhojvej 3a 
 8400 Ebeltoft 

Ubemandet luftfartøj - registrering 1A-151 
(Luftfartøjet skal være mærket med det tildelte registreringsnummer) 

Fabrikat og model:  DJI Phantom 3 
Max startvægt: 1280 gram 
Motor:  4 EL 

Styresystem:  

GPS/Manuel
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