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Överbefälhavarens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom
försvarsmakten.
beslutade den 8 april 1993

 Överbefälhavaren föreskriver med stöd av 8 § i förordningen
(1982:314) om utnytijande av Kustbevakningen inom försvarsmakten
och i samråd med Kustbevakningen följande.

Inledande bestämmelser

1 §
 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

 - samverkan mellan Kustbevakningen och försvarsmakten,
 - Kustbevakningens uppgifter inom försvarsmakten,
 - Kustbevakningens organisation i försvarsmaktens krigsorganisation,
 - utrustningslistor,
 - sambandsbestämmelser,
 - revidering av tabeller,
 - utbildningsplaner,
 - möjlighet för Chefen för Marinen att meddela ytterligare
   verkställighetsföreskrifter.

Samverkan

2 §
 Av 2 § förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen
inom försvarsmakten framgår att Kustbevakningen skall samverka med
försvarsmakten, när beredskapen höjs inom försvarsmakten eller när
försvarsmakten i andra fall ingriper mot utländska statsfartyg enligt
IKFN-förordningen (1982:756).

3 §
 Vid höjd beredskap skall, med beaktande av kustbevakningens
civila status och folkrättsliga regler samt ordinarie arbetsuppgifter,
samverkan mellan Kustbevakningen och försvarsmakten särskilt avse

1 övervakning av havs- och skärgårdsområdena med fartyg och flygplan,
2 kontroll av sjöfarten,
3 omhändertagande och bevakning av sjöfynd,
4 bevakning av mineringar,



5 transporter.

Kustbevakningens uppgifter i förvarsmakten

4 §
 När Kustbevakningen ingår i försvarsmakten enligt 1 §
förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom
försvarsmakten skall Kustbevakningen främst utnyttjas för de
uppgifter som anges i 3 §.

Kustbevakningen skall också utnyttjas för följande uppgifter

1 utläggning av mineringar,
2 minspaning,
3 stöd och bevakning av krigsfiske,
4 minlotsning,
5 uppta kringgångsled,
6 underhåll och skötsel av militärleder,
7 sjöräddning ifråga om både liv och miljö.

Kustbevakningens organisation i försvarsmaktens krigsorganisation

Marinen

5 §
 Den personal och de enheter ur Kustbevakningen som behövs
för att utnyttjas för de uppgifter som anges i 4 § skall ingå i
Marinens krigsorganisation enligt närmare överenskommelse mellan
Chefen för Marinen och Kustbevakningen.
 De delar av Kustbevakningen som skall ingå i Marinens krigsorganisation
skall redovisas i krigsorganisationstabeller. Sådana tabeller skall
fastställas av Chefen för Marinen efter samråd med Kustbevakningen.
Tabellerna skall revideras årligen.

Gotlands militärkommando

6 §
 När Kustbevakningen ingår i försvarsmakten enligt 1 §
förordningen (1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom
försvarsmakten skall personal ur Kustbevakningens regionala ledning
ingå i krigsorganisationen för Gotlands militärkommando enligt
överenskommelse mellan militärkommandot och Kustbevakningen.

Stridsplaner

7 §
 Av stridsplanen för varje krigsförband som har tilldelats
resurser ur Kustbevakningen skall framgå hur dessa resurser skall
utnyttjas.



Utrustningslistor

8 §
 Chefen för Marinen skall efter samråd med Kustbevakningen
fastställa utrustningslistor för den personal och de enheter ur
Kustbevakningen som skall ingå i marinens krigsorganisation.

Utrustning enligt listorna skall så långt det är möjligt
tillhandahållas redan under fred.

Sambandsbestämmelser

9 §
 När kustbevakningen ingår i försvarsmakten skall Kustbevakningen
utöver sina egna sambandsbestämmelser också tillämpa Marinens
sambandsbestämmelser.

Personaltabeller

10 §
 Chefen för Marinen skall i samråd med Kustbevakningen
upprätta personaltabeller för den personal ur Kustbevakningen som
skall ingå i Marinens krigsorganisation. Tabellerna skall
revideras årligen.

11 §
 Kustbevakningen skall lämna värnpliktsverket de uppgifter
som behövs för all personal ur Kustbevakningen skall kunna
krigsplaceras enligt de personaltabeller som avses i 10 §.

Utbildningsplaner

12 §
 Chefen för Marinen skall i samråd med Kustbevakningen
upprätta planer för den utbildning som Kustbevakningens personal
behöver för att kunna sköta sina uppgifter enligt dessa
föreskrifter.

Ytterligare verkställighetsföreskrifter

13 §
 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av förordningen
(1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten får
meddelas av Chefen för Marinen. Sådana föreskrifter skall meddelas
i samråd med Kustbevakningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juni 1993.
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