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Försvarsmaktens interna bestämmelser om grundtillsyn av militära fordon; 

 

beslutade den 8 november 2013. 

 

Försvarsmakten föreskriver följande; 

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om grundtillsyn av fordon som 

tillhör Försvarsmakten och som är registrerade i militära fordonsregistret samt 

kontroller av lyft- och bärgningsdon, draganordningar och lösa lastbärare. 

Författningen gäller utöver Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:2) om 

kontrollbesiktning av fordon.  

Närmare bestämmelser om grundtillsyn och kontroller beslutas av 

Försvarsmaktens säkerhetsinspektör.  

 

Grundtillsyn 

 

2 § Grundtillsyn ska utföras på fordon som är registrerade i det militära 

fordonsregistret. 

 

3 § Grundtillsyn omfattar kontrollbesiktning eller trafiksäkerhetskontroll, 

statusbedömning, smörjning, oljebyte och kontroller. 
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4 § Grundtillsyn ska genomföras enligt materielvårdsschema för fordons- och 

materieltyper enligt 1 §.  

 

5 § Lyft- och bärgningsdon, draganordningar och lösa lastbärare ska genomgå 

grundtillsyn i den omfattning som framgår av de närmare bestämmelser om 

grundtillsyn som har beslutats av Försvarsmaktens säkerhetsinspektör.  

 

Övriga kontroller 

 

6 § Fordon som används för transport av farligt gods ska genomgå årlig teknisk 

kontroll och förses med certifikat om godkännande enligt bestämmelser beslutade 

av Försvarsmaktens säkerhetsinspektör.   

 

Behörighet och dokumentation 

 

7 § Grundtillsyn och kontroller enligt 2-6 §§ utförs av en av Försvarsmakten eller 

Försvarets materielverk förordnad militär besiktningsman. 

 

8 § Resultat av grundtillsyn och kontroller ska dokumenteras. I dokumentationen 

av grundtillsyn och kontroller ska framgå om fordonet, lyft- och bärgningsdonet, 

draganordningen eller den lösa lastbäraren har godkänts eller underkänts.  

Dokumentationen ska upprättas i tre exemplar, varav ett ska finnas tillgängligt 

hos den som har utfört grundtillsynen eller kontrollen. De båda övriga 

exemplaren ska lämnas till sådan organisationsenhet som anges i 9 § varav ett 

exemplar är avsett för kontrollbok om sådan finns.  

I 7 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:2) om kontrollbesiktning av 

fordon finns föreskrifter om dokumentation av kontrollbesiktning som inte ingår i 

grundtillsyn.  
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Ansvar för inställelse till grundtillsyn 

 

9 § Chef för organisationsenhet, eller den han eller hon bestämmer, ansvarar för 

att de fordon och den materielen som anges i 1 § och som är i bruk vid enheten 

inställs till grundtillsyn och kontroller inom föreskriven tid.  

Vid en internationell militär insats ansvarar kontingentschefen för att 

uppgiften enligt första stycket fullgörs. 

Om grundtillsyn eller kontroller inte utförs inom föreskriven tid inträder 

körförbud eller användningsförbud. 

 
Undantag 

 

10 § Försvarsmaktens säkerhetsinspektör, eller den hon eller han bestämmer, får 

medge undantag från denna författning. 

 

____________ 

 

Denna författning träder i kraft den dag då författningen enligt uppgift på den 

utkom från trycket i Försvarsmaktens interna bestämmelser. Försvarsmaktens 

interna bestämmelser (FIB 2002:2) om löpande kontroll och grundtillsyn av 

militära fordon upphör då att gälla.  

 

 

 

 

Sverker Göranson 

 Carin Bratt 

 


