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(polisanmälan) i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 1999:3) om
Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

3 kap. Hantering och förvaring

1 § Förrådsställda stöldbegärliga skjutvapen samt förrådsställd stöldbegärlig ammunition skall förvaras i berganläggning, kassun eller förråd inom kasernområde
eller friliggande förråd utom kasernområde.

2 § Skjutvapen som inte är stöldbegärliga får förvaras i utrymmen i lägst skyddsnivå 2.
Ammunition som inte är stöldbegärlig får förvaras i ammunitionsförråd i lägst
skyddsnivå 2.

3 § Stöldbegärliga skjutvapen eller stöldbegärlig ammunition får inte förvaras
ombord på avrustade eller beredskapsförlagda fartyg.

4 § Vid arbete i ett förråd som innehåller ammunition eller stöldbegärliga
skjutvapen och som är beläget utanför inhägnat och bevakat område skall en
skyddsstyrka avdelas. Chef för förband eller den han bestämmer får efter en
säkerhetsanalys i varje enskilt fall i stället avdela en insatsberedd skyddsstyrka
som omedelbart skall kunna ingripa om larm har utlösts.

Förvaring inom kasernområde m.m.

5 § Förvaringsutrymme för stöldbegärliga skjutvapen som är i bruk skall stå
under ständig uppsikt eller vara försett med larm.

6 § Förvaring av huvuddel och vital del av skjutvapen som är i bruk och som används av värnpliktiga eller befäl skall, om möjligt, ske plutonsvis.
____________
x) OBS! Detta rättelseblad ersätter sidorna 3 och 4 i tidigare utgivna FIB 2000:1.
Rättelsen avser hänvisningen på första raden i 3 kap. 6 § tredje stycket.
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Kompanichef eller den han bestämmer skall utse ett eller flera befäl med lägst
fänriks tjänstegrad som skall ha ansvar för att huvuddel och vital del inte är
utlämnade till någon värnpliktig annat än när tjänsten vid förbandet så kräver.
Den som har utsetts enligt andra stycket skall personligen övervaka utlämning
och inlämning av huvuddel, vital del eller komplett skjutvapen.

7 § Skjutvapen får förvaras laddade i en vaktlokal inom bevakat militärt område,
om skjutvapnen står under ständig uppsikt och under förutsättning att obehöriga
inte vistas i vaktlokalen. Om vakt i kontrollrummet disponerar skjutvapen, skall
det förvaras inom räckhåll.
Vaktpersonal ombord på Försvarsmaktens rustade fartyg får förvara skjutvapen laddade, om skjutvapnen står under ständig uppsikt.

Övningsverksamhet

8 § Om personalen lämnar övningsplatsen eller skjutplatsen vid uppehåll i övning
eller skjutning, skall skjutvapen och ammunition antingen medföras eller stå under ständig uppsikt av beväpnad vakt.

9 § Kulspruta på stridsfordon eller fartyg, som är fast monterad och försedd med
lås som har godkänts av Högkvarteret, får tillfälligt förvaras med huvuddelen
monterad, om fordonet eller fartyget befinner sig inom bevakat område. Den vitala delen skall förvaras i förvaringsutrymme i lägst skyddsnivå 3. Rondering
med beväpnad personal skall ske i anslutning till fordonet eller fartyget.

Förvaring i bostad

10 § Med bostad avses i dessa bestämmelser hus eller lägenhet där vapeninnehavaren stadigvarande vistas. Såsom bostad räknas inte vinds- eller källarutrymmen i flerfamiljsfastigheter, inte heller garage och förrådsutrymmen eller
fritidsutrymmen såsom husvagn, husbil eller båt.

