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TT Kompetens är 
ett varumärke inom 
TT Nyhetsbyrån AB. 

 

 

En drönare gör det möjligt att se världen från ett annat perspektiv, för hobbyister såväl 

som yrkesverksamma. Men det är viktigt att även vara medveten om det juridiska perspek-

tivet. Vilka områden får avbildas? Vad är ett skyddsobjekt? Vilket skydd åtnjuter journa-

lister och hur vägs det skyddet mot andra lagar? 

 

Oavsett om syftet är granskande journalistik eller marknadsföring kan användningen av 

drönare innebära tillståndsplikt. Det krävs alltså bra rutiner för vilka situationer som kräver 

tillstånd samt när och hur tillstånd söks. 

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med drönare 

eller bild och video tagna med drönare inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, 

organisationer, föreningar, journalister, fotografer, hobbyister, etc. Utbildningen tar bland 

annat upp: 

• Upphovsrätt och bilder. Vad är upphovsrätt och vad gäller för bild och film tagen med 

drönare? 

• Tillstånd och tekniska krav på drönaren. Vilka drönare kräver tillstånd och var? Vad 

menas med att drönaren ska ha en viss märkning? 

• Drönaroperatör och drönarkort. Vem är ansvarig för drönaren och vilka krav måste 

den följa? 

• Skyddsobjekt, flygplatser och spridningstillstånd. Var får man flyga? När krävs sprid-

ningstillstånd? Var är det förbjudet att fotografera eller filma och vilka följder kan bli 

aktuella? 

• Folksamlingar och privata tomter. När krävs tillstånd från personer som är fotografe-

rade eller videofilmade? Vad säger GDPR om bildanvändning och vilka rutiner krävs? 

• Drönare och brott. Vilka brott kan användningen av drönaren ge upphov till? 

• Undervattensdrönare. Vad gäller för drönare som rör sig under vattenytan istället för 

uppe i luften? 

• Journalist och drönaroperatör. Innebär yttrandefrihet särskilda undantag? 

 

Läs mer på www.ttkompetens.se 

DRÖNARE OCH JURIDIKEN 

TT Kompetens - ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån.  
info@ttkompetens.se             www.ttkompetens.se       Tel 076-12 96 700 

Utbildare:  

Katarina  

Ladenfors 

Advokat, specialist på 

medierätt samt mycket 

erfaren utbildare.  

 

Aktuella kursdatum: 

 

-   21 mars 2023 

-      9 maj  2023 

 

 

 

 

Eller som hus-
kurs... 
Kursen ges också som 
företagsanpassad utbild-
ning där vi skräddarsyr 
innehållet utifrån delta-
garnas förkunskaper och 
organisationens behov. 
Kontakta oss så berättar 
vi mer. 
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http://gantrack3.com/t/l/2092456/3_MzIyMDc5MDUxMQ==/
http://gantrack3.com/t/l/2092457/3_MzIyMDc5MDUxMQ==/

