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Registrering av drönaroperatör i 
operatörsregistret 

Operatörsregistrering 
Privatperson ☐ Organisation ☐

Uppgifter 
Namn (privatperson) Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Organisationsnamn (endast om en organisation ansöker om registrering) Organisationsnummer

Namn (representant för en organisation) 

Adress (privatperson eller organisation) 

Postnummer Ort 

Telefonnummer Mejladress 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Försäkringsbolag (valfritt för privatperson) Försäkringsnummer (valfritt för privatperson) 

Bekräftelse från organisation (juridisk person) 

☐
Alla anställda som direkt medverkar i driften har kompetens för att utföra 
sina uppgifter och UAS:et kommer enbart att skötas av fjärrpiloter som 
har en behörig kompetensnivå. 

Information 
Inom EU kan du endast registrera dig som operatör i det land som du är folkbokförd i eller där din 
organisation har sitt säte. 

För organisation 
Den som representerar en organisation ska styrka att personen är behörig att företräda organisationen. 

Mer information finns på transportstyrelsen.se/dronare 

Skicka ansökan till 
Du kan mejla din ansökan till adressen: operatorsregistrering.dronare@transportstyrelsen.se 

Obs! Vi accepterar endast PDF-filer.  

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange att ärendet gäller operatörsregistrering 

Tänk på att känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess inte bör 
skickas per mejl, utan att de bör skickas per brev. 

Du kan även skicka din ansökan per brev till: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro, Sverige 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Transportstyrelsen 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-415 22 50

http://www.transportstyrelsen.se/dronare
mailto:operatorsregistrering.dronare@transportstyrelsen.se
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		TSL7180t-ver2-registrera-dig-som-operatör.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 21

		Underkänt: 6




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning
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		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Underkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text
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		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning
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		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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