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Utkom från trycket 1996-07-04

Försvarsmaktens interna bestämmelser om skadereglering m.m.;
beslutade den 13juni 1996.

Försvarsmakten föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §
 Denna författning innehåller bestämmelser om befogenhet för förband
och skolor att besluta i ärenden om anspråk på skadestånd och vissa
andra ersättningar som riktas mot Försvarsmakten.

Med förband och skolor avses i dessa bestämmelser de förband och skolor
m.m. som anges i bilaga 1 till förordningen (1994:642) med instruktion
för Försvarsmakten.

2 §
 Ersättningsanspråk som inte omfattas av bestämelserna i denna
författning skall överlämnas till juridiska avdelningen i högkvarteret.

Ersättning till personer utanför Försvarsmakten

Markskador

3 §
 Förband och skolor får, med de begränsningar som följer av 5-7 §§,
besluta om ersättning för markskada som uppkommer vid utbildning eller
övning.

Ersättning får för varje skada utges med högst 100 000 kronor eller om
skadan avser byggnad med högst 20 000 kronor.

4 §
 Med markskada avses i dessa bestämmelser skada på

1. vägar, gator, belagda planer, odlad jord och annan mark,

2. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar i eller ovan
jord, och

3. träd, planteringar, växande säd och annan växtlighet eller gröda.

5 §



 Om skadan har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon,
får ersättning utges endast om skadan inte har uppkommit i samband
med en trafikolycka.

6 §
 Om skadan har uppkommit på allmän väg eller gata eller på enskild
väg med driftsbidrag, får ersättning utges endast om skadan har
orsakats av 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 öveträtts, eller

3. väghåIlarens anvisningar inte har följts.

7 §
 Om skadan har orsakats av flygverksamhet eller svall från fartyg,
får ersättning utges endast under de förutsättningar som anges i 8 §.

Övriga skador och förluster

8 §
 Förband och skolor får även besluta om ersättning för skada på
eller förlust av egendom i övrigt, under förutsättning att

1. skadan eller förlusten har orsakats av Försvarsmaktens verksamhet,

2. skadeståndsskyldighet föreligger, och

3. skadan eller förlusten inte har uppkommit i följd av trafik med
motordrivet fordon.
 Ersättning får för varje skada eller förlust utges med högst
5 000 kronor.
 Om ersättning skall utgå till flera personer på grund
av en och samma händelse och det slutliga ersättningskravet från någon
av dessa överstiger 5 000 kronor, får förbandet eller skolan inte
besluta om ersättning till någon.

Ersättning till personal i Försvarsmakten

9 §
 Ersättning för skador och förluster enligt 10-13 §§ får utges
endast till personal i Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig
utbildning.

Skadeståndsersättning



10 §
 Förband och skolor får besluta om ersättning för skada på eller
förlust av sådan egendom som Försvarsmakten vid skadetillfället har
haft vårdansvaret för på grund av förvaring eller annat omhändertagande.
 Ersättning får för varje skada eller förlust utges med högst
5 000 kronor.
 Om ersättning skall utgå till flera personer på grund av
en och samma händelse och det slutliga ersättningskravet från någon av
dessa överstiger 5 000 kronor får förbandet eller skolan inte besluta
om ersättning till någon.

Annan ersättning än skadestånd (billighetsersättning)

Glasögon och kontaktlinser

11 §
 Förband och skolor 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,

2. den som begär ersättningen inte själv har medverkat till skadan
eller förlusten genom oaktsamhet, och

3. skadan eller förlusten inte har uppkommit i följd av trafik med
motordrivet fordon.

I fråga om glasögon gäller dessutom för totalförsvarspliktigs rätt till
ersättning att

1. staten inte har tillhandahållit glasögon, eller

2. den totalförsvarspliktige vid tillfället för skadan eller förlusten
har haft giltig anledning att inte använda de glasögon staten
tillhandahållit.

Klockor

12 §
 Förband och skolor får besluta om ersättning för skada på eller
förlust av privata klockor under förutsättning att

1. skadan eller förlusten har föranletts av tjänstgöringsförhållandena,

2. den som begär ersättningen inte själv har medverkat till skadan
eller förlusten genom oaktsamhet, och

3. skadan eller förlusten inte har uppkommit i följd av trafik med



motordrivet fordon.

Ersättning får för varje skada eller förlust utges med högst
1 000 kronor.

Kläder och andra tillhörigheter

13 §
 Förband och skolor får besluta om ersättning för skada på eller
förlust av kläder eller andra personliga tillhörigheter under
förutsättning att

1. skadan eller förlusten har föranletts av tjänstgöringsförhållandena

2. den som begär ersättningen inte själv har medverkat till skadan
eller förlusten genom oaktsamhet, och

3. skadan eller förlusten inte har uppkommit i följd av trafik med
motordrivet fordon.

Ersättning får för varje skada eller förlust utges med högst
1 000 kronor.

Hittelön

14 §
 Förband och skolor 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 det upphittades värde, dock
med högst 5 000 kronor.

Övriga bestämmelser

15 §
 När förband eller skola har fattat beslut om att utge viss
ersättning skall den betalas ut till den skadelidande även om denne
inte är nöjd med ersättningens storlek.

16 §
 Förband och skolor skall senast den 15 februari varje år till
juridiska avdelningen i högkvarteret sända in rapport enligt bilaga
till dessa bestämmelser.

17 §
 Chefen för juridiska avdelningen i högkvarteret får besluta om
undantag från bestämmelserna i denna författning.

Bilaga: Bild på årsrapport (blankett). Saknas här



Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1996.
Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser
(FIB 1994:3) om skadereglering m m.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg


