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Försvarsmaktens föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon; 

 

beslutade den 8 november 2013. 

 

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 4 kap. 4 § militärtrafikförordningen 

(2009:212) följande. 

 

Inledande bestämmelser  

 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om periodiskt återkommande kon-

trollbesiktning av fordon som är registrerade i det militära fordonsregistret. 

 

Löpande kontroll av fordon 

 

2 § Fordon som inte är tillverkade för särskilt militärt ändamål, ska kontrollbesik-

tas senast tolv månader efter den månad fordonet första gången togs i bruk, däref-

ter årligen enligt vad som föreskrivs om periodiskt återkommande kontrollbesikt-

ning i 6 kap. 4 § fordonsförordningen (2009:211).  

Fordon som är tillverkade för särskilt militärt ändamål ska besiktas senast tolv 

månader efter att fordonet första gången togs i bruk, därefter ska fordonet besiktas 

senast fjorton månader efter den föregående besiktningen.  

Om fordon inte kontrollbesiktas inom föreskriven tid inträder körförbud. 
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3 § Saknas uppgift om när ett fordon togs i bruk första gången ska fordonet anses 

ha tagits i bruk den dag fordonet godkändes vid registreringsbesiktning. 

 
Kontrollbesiktning 

 

4 § Kontrollbesiktning av fordon som inte är tillverkade för särskilt militärt än-

damål ska utföras på det sätt som följer av fordonsförordningen (2009:211). 

 

Trafiksäkerhetskontroll 

 

5 § Kontrollbesiktning av fordon som är tillverkade för särskilt militärt ändamål 

benämns i denna författning periodiskt återkommande trafiksäkerhetskontroll. 

Periodiskt återkommande trafiksäkerhetskontroll ska utföras på det sätt som 

Försvarsmaktens säkerhetsinspektör beslutar.  

 

Förordnanden 

 

6 § Kontrollbesiktning som avses i denna författning utförs av en av Försvarsmak-

ten eller Försvarets materielverk förordnad militär besiktningsman. 

Närmare bestämmelser om förordnande av militär besiktningsman beslutas av 

Försvarsmaktens säkerhetsinspektör. 

 

Dokumentation 

 

7 § Resultatet av en kontrollbesiktning som har utförts av en militär besiktnings-

man ska dokumenteras. I dokumentationen ska framgå om fordonet har godkänts 

eller underkänts. 
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Dokumentationen ska upprättas i tre exemplar, varav ett ska finnas tillgängligt 

hos den som har utfört kontrollbesiktningen eller kontrollen. De båda övriga ex-

emplaren ska lämnas till respektive organisationsenhet varav ett exemplar är av-

sett för kontrollbok om sådan finns. 

Har en kontrollbesiktning utförts vid ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § for-

donslagen (2002:574) ska den dokumentation som överlämnas vid kontrollbesikt-

ningen hanteras enligt andra stycket, andra meningen. 

 
Undantag  

 

8 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning. 

Chefen för säkerhetsinspektionen, eller den han eller hon bestämmer, fattar be-

slut i ärenden om undantag. 

 

9 § Ifråga om fordon som används utomlands i en internationell militär insats eller 

om särskilda skäl föreligger får Försvarsmaktens insatschef meddela beslut om 

annan tidpunkt för kontrollbesiktning än som anges i 2 §. Ett sådant beslut får 

dock inte medge att inställelse sker senare än fjorton månader efter föregående 

kontrollbesiktning.   

 

____________ 

 

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

utkom från trycket i försvarets författningssamling. 

 

 

 

 

Sverker Göranson  

Carin Bratt 
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