
 

  Beslut 1 (4)  

Datum Dnr/Beteckning 

2020-07-10 TSL2020-2446 

Ert datum   

2020-04-01   

   

  RCFF 

Bangårdsgatan 71 

831 45 Östersund 

 

SMFF 

Box 11016 

100 61 Stockholm 

 
 

 
  

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se Telefon 0771-503 503 

kontakt@transportstyrelsen.se Telefax 011-185 256 
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Part: 

RCFF    SMFF 

802434-3686   825000-8532 

Bangårdsgatan 71   Box 110 16 

831 45 Östersund  100 61 Stockholm 

  

 

 

 

Ansökan om förändrat 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 ärende TSL2019-

2400, tagit den 26 juni 2019. OS2O33SD 
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Redogörelse för ärendet  

Transportstyrelsen mottog 1 april 2020 en skriftlig 

ansökan om förändrat godkännande av modellflygklubb 

(modellflygförening) från modellflygorganisationerna 

RCFF och SMFF. Ansökan utgjordes av 

ansökningsformulär för enskilda modellflygfält.   

  

I detta beslut har listan över godkända modellflygfält 

ändrats. De ändringar som gjorts är följande.  

  

Fältnamn  Ansöknings-ID  Ändring  

Vallstena KWY71YA0 Flyghöjd 120 m, i 

avvaktan på 

publicering i berörd 

flygplatskarta. Ny 

ansökan om utökad 

flyghöjd görs hos 

Transportstyrelsen 

Forslanda (Västerslätt) ZDJVTK6S Nytt fält 

Varsmuyr ( i Ersmark) EW64QOG7 Nytt fält  

Vurphaid D53ACXIW Nytt fält 

Bolanda U8R6L1HF Nytt fält 

Stillanda VK7FOD1W Nytt fält 

Israelhagen T7J72ERI Nytt fält 

Lindlöt UH5J5RDZ Flyghöjd 50 m i 

avvaktan på avtal från 

berörd flygplats 

Sigtuna MFK GTQW4KFZ Flyghöjd 50 m i 

avvaktan på avtal från 

berörd flygplats 

Gullbro (del av Vallentuna 

flygfält) 

6TKX3PQN Flyghöjd 50 m i 

avvaktan på avtal från 

berörd flygplats 

Barkarby mff KS5QYQ4G Flyghöjd 50 m i 

avvaktan på avtal från 

berörd flygplats 

Storängens Modellflygfält OS2O33SD Nytt fält. Flyghöjd 120 

m i avvaktan på 
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publicering i berörd 

flygplatskarta. Ny 

ansökan om utökad 

flyghöjd görs hos 

Transportstyrelsen 

Stranda MFK  Torp 4HHABKMU Nytt fält. Flyghöjd 120 

m, i avvaktan på 

publicering i berörd 

flygplatskarta. Ny 

ansökan om utökad 

flyghöjd görs hos 

Transportstyrelsen 

Norrboda OST0M878 Samma flyghöjd som 

tidigare beslut 

 

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 chef för sektionen helikopter och 

allmänflyg, Anders Leufgård. I den slutliga handläggningen av ärendet 

deltog Helen Ingerdotter, sektionen för luftrum och flygplatser, samt Anna 

Ahlberg, sektionen helikopter och allmänflyg, den senare föredragande.  

 

 

 

Anders Leufgård  

Chef sektionen helikopter och allmänflyg  

 



  

  Datum Dnr/Beteckning 4 (4)  

2020-07-10 TSL2020-2446 

  

 
 

 

 

 
 

Bilaga  
Förteckning över godkända modellflygfält   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


