FÖRSVARSMAKTENS
INTERNA BESTÄMMELSER
FIB 2017:3
Utkom från trycket
2017-04-20

Försvarsmaktens interna bestämmelser om skadereglering avseende sakskada;
beslutade den 19 april 2017.

Försvarsmakten föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om befogenhet för Försvarsmaktens organisationsenheter att besluta i ärenden där det riktas skadeståndsanspråk eller andra ersättningsanspråk
mot Försvarsmakten.

2 § Av bestämmelserna nedan framgår vilka ärenden som får handläggas av en organisationsenhet.
I dessa ärenden kan organisationsenheten samråda med den juridiska avdelningen om handläggningen. Övriga ärenden ska överlåtas till den juridiska avdelningen för beslut om fortsatt handläggning.

Ersättning till personer utanför Försvarsmakten

Definition av markskador

3 § Med markskador avses i denna författning skador som under övnings- eller utbildningsverksamhet uppkommer på
1. vägar, gator, belagda planer, odlad jord och annan mark,
2. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar i eller ovan jord eller i vatten, och
3. träd, planteringar, växande säd och annan växtlighet eller gröda.
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Beslutanderätt

4 § En organisationsenhet får besluta i ärenden om ersättningsanspråk för markskador som uppgår
till högst 100 000 kronor. Om en markskada har orsakats av fartyg eller genom flygverksamhet
eller om anspråket avser byggnad, får en organisationsenhet besluta i ärendet om ersättningsanspråket uppgår till högst 50 000 kronor.

Begränsningar i beslutanderätten

5 § En organisationsenhet får besluta om ersättning för en markskada som orsakats av trafik med
motordrivet fordon under förutsättning att skadan inte har uppkommit i samband med en trafikolycka.

6 § En organisationsenhet får besluta om ersättning för en markskada som uppkommit på allmän
väg eller gata eller på enskild väg med driftsbidrag, under förutsättning att
1. fordon har framförts på ett sätt som avviker från normal väganvändning,
2. de begränsningar som gäller vid nyttjandet av den skadade vägen eller gatan har överträtts,
eller
3. väghållarens anvisningar inte har följts.

Övriga skador

7 § En organisationsenhet får besluta i ärenden om ersättningsanspråk för andra skador än markskador som uppgår till högst 50 000 kr, under förutsättning att skadan inte uppkommit till följd av
trafik med motordrivet fordon.
Om ersättning ska utgå till flera personer på grund av en och samma händelse och det slutliga ersättningskravet från någon av dessa överstiger 50 000 kronor, ska organisationsenheten samråda
med den juridiska avdelningen rörande ersättningen till samtliga.
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Ersättning till personer inom Försvarsmakten

8 § Ersättning för skador och förluster enligt 9-11 §§ får utges till anställda gruppbefäl, soldater och
sjömän enligt förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal, personal i
Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår
frivillig utbildning samt till frivillig personal och hemvärnsmän som genomgår utbildning i Försvarsmakten.

Glasögon och kontaktlinser

9 § En organisationsenhet får besluta om ersättning för skada på eller förlust av privata glasögon
och kontaktlinser under förutsättning att
1. skadan eller förlusten har föranletts av tjänstgöringsförhållandena, och
2. den som begär ersättningen inte själv har orsakat skadan eller förlusten genom oaktsamhet.

Totalförsvarspliktiga har rätt till ersättning under förutsättning att
1. staten inte har tillhandahållit glasögon, eller
2. den som begär ersättningen har haft giltig anledning att inte använda de glasögon som staten
har tillhandahållit.

Klockor, kläder och andra tillhörigheter

10 § En organisationsenhet får besluta om ersättning för skada på eller förlust av privat klocka, privata kläder eller andra personliga tillhörigheter under förutsättning att
1. skadan eller förlusten har föranletts av tjänstgöringsförhållandena, och
2. den som begär ersättningen inte själv har orsakat skadan eller förlusten genom oaktsamhet.
Ersättning får för varje skada eller förlust utges med högst 1 500 kronor.

11 § En organisationsenhet får besluta i ärenden om ersättningsanspråk som uppgår till högst
5 000 kronor för skador på eller förlust av privat egendom som enheten har haft vårdansvaret för på
grund av förvaring eller annat omhändertagande.

FIB 2017:3

Sida 4

Om ersättning ska utgå till flera personer på grund av en och samma händelse och det slutliga ersättningskravet från någon av dessa överstiger 5 000 kronor, ska organisationsenheten samråda med
den juridiska avdelningen rörande ersättningen till samtliga.

Hittelön

12 § En organisationsenhet får besluta om hittelön till personer utanför Försvarsmakten som tillvaratar eller lämnar in materiel som tillhör eller brukas av Försvarsmakten och som annars hade kunnat gå förlorad.
Hittelön får utges med högst 10 procent av värdet på det som har upphittats, dock med högst
5 000 kronor.

Undantag

13 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författning.
Chefsjuristen fattar beslut i ärenden om undantag.

__________

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Genom denna författning upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2003:1) om
skadereglering.

Micael Bydén
Carin Bratt

