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Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om tillämpningen av
hälsoskyddslagen (1982:1080) inom försvarsmakten;
beslutade den 30 oktober 1987.

 Med stöd av hälsoskyddsförordningen (1983:616) 2 § och förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten meddelar försvarets
sjukvårdsstyrelse (SjvS) i samråd med socialstyrelsen, statens
naturvårdsverk, överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna följande
föreskrifter avseende hälsoskyddslagens (1982:1080) och
hälsoskyddsförordningens tillämpning inom försvarsmakten.

Inledande bestämmelser

1 §
 Hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen äger tillämpning
inom försvarsmakten med undantag av hälsoskyddslagen 4, 5, 20,
21 och 22 §§ samt hälsoskyddsförordningen 10-14, 16 och 17 §§.

2 §
 Bestämmelser som utfärdats av civila myndigheter, med stöd av
hälsoskyddslagen eller hälsoskyddsförordningen, äger inte
tillämpning inom försvarsmakten om inte regeringen eller SjvS
föreskriver att så skall ske.

Förhandsgranskning

3 §
 Vid plan läggning avseende användning av försvarsmaktens
markområden samt vid nybyggnad, ombyggnad eller annan väsentlig
förändring av försvarsmaktens byggnader, anläggningar för vatten
och avlopp, befästningar och fartyg skall erforderliga handlingar
insändas till SjvS för prövning från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt. Detta gäller också vid väsentlig förändring
av utrustning eller användningsområde som kan påverka
förhållanden från miljö-och hälsoskyddssynpunkt.

Ärenden enligt första stycket som avgörs på regional eller
lokal nivå får istället för att insändas till SjvS underställas
MB för granskning från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. MB äger
härvid rätt att genomföra förhandsgranskningen eller översända
ärendet till SjvS.



Hälsoskyddsinspektioner

4 §
 Kopia av protokoll som upprättats av militärbefälhavare över
utförd hälsoskyddsinspektion skall tillställas SjvS snarast möjligt.

Kontakt med civila tillsynsmyndigheter

5 §
 Vid utövandet av sin tillsyn skall SjvS samverka med civil
tillsynsmyndighet i erforderlig utsträckning. Samverkan får
begränsas av SjvS eller helt underlåtas om det är påkallat av
sekretesskäl.

Djurhållning

6 §
 Sällskapsdjur får inte utan tillstånd av förbandschef (motsv)
vistas i tjänstelokal eller förläggning eller till dessa
hörande biutrymmen. Tillstånd att hålla djur får inte medges
för sjukvårdslokal samt ej heller för tjänsterum eller
förläggningsrum avsett för mer än en befattningshavare.

Tobaksrökning

7 §
 Rökning får inte medges i:

- sovrum för mer än en person
- sammanträdesrum
- omklädningsrum, toaletter, jourrum, tvättrum, vilrum.

Erforderligt antal utrymmen där rökning är tillåten skall finnas.

Erforderlig detaljreglering fastställs av förbandschef (motsv).

Toaletter

8 §
 Utöver föreskrifterna i hälsoskyddslagen 9 § skall toaletter
finnas anordnade i tillräckligt antal inom ofta utnyttjade
övningsområden.

Förläggning

9 §
 Vid förläggning i kasern, barrack, befäls- eller elev hotell
och jourrum gäller utöver vad som föreskrivs i



hälsoskyddsförordningen 3 - 5 §§:

Tillgång till dagrum, putsrum, materielvårdslokaler,
förvaringsrum, torkrum och städrum i tillräcklig omfattning
och av tillräcklig storlek skall finnas.

Livsmedel får inte tillredas och oförpackade livsmedel får
inte förvaras i förläggning om inte särskilda utrymmen och
anordningar finns härför.

Om förläggning ombord på fartyg, i befästning, under
fältförhållanden och i skyddsrum stadgas särskilt.

Luftvård

10 §
 Förbränningsmotor i stillastående fordon får, inom
kasern- eller verkstadsområde (motsv), hållas igång högst tre minuter.
Detta gäller dock inte om fordonet stannat p g a
trafikförhållandena eller motorn måste hållas igång för fordonets
ändamålsenliga brukande eller drift av annan anordning än
sådan som avser uppvärmning.

Denna kungörelse träder i kraft fyra veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i försvarets
författningssamling.

Genom föreskrifterna upphävs TKG 440:700052 Grundläggande föreskrifter
hälso- och sjukvård, TKG 440:690148 Hälsovårdsföreskrifter,
krigsmakten samt TKG 444:720239 Skadedjursbekämpning.
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