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Försvarsmaktens interna bestämmelser om löpande kontroll (grundtillsyn)

av militära fordon;

beslutade den 18 november 2002.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 40 § militära vägtrafikkungörelsen

(1974:97) följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om löpande kontroll (grundtill-

syn) avseende trafikvärdighet i fråga om fordon som tillhör Försvarsmakten och

som är registrerade i militära fordonsregistret.

Ytterligare bestämmelser om grundtillsyn kungörs i Försvarsmaktens regler

för grundtillsyn av fordon (FAG F).

Grundtillsyn

Fordon som brukas

2 § Grundtillsyn skall i fråga om ett stridsfordon utföras senast 12 månader efter

det att fordonet första gången togs i bruk och därefter med högst 14 månaders

mellanrum.
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3 § Grundtillsyn skall i fråga om ett fordon som inte är stridsfordon utföras senast

12 månader efter det att fordonet första gången togs i bruk. Därefter skall fordo-

net inställas årligen för grundtillsyn varvid tiden för inställelse bestäms efter sista

siffran i fordonets registreringsnummer och även i övrigt på samma sätt som an-

ges i fråga om kontrollbesiktning i 78 § fordonskungörelsen (1972:595).

Försvarsmaktens logistik får dock efter framställan av chefen för den orga-

nisationsenhet där fordonet brukas, och om det finns särskilda skäl för det, be-

sluta att fordonet får inställas för grundtillsyn på annan tid än vad som följer av

första stycket andra meningen. I ett sådant beslut får dock inte medges att in-

ställelse sker senare än 14 månader efter föregående inställelse.

4 § Om det saknas uppgift om när ett fordon första gången togs i bruk, skall for-

donet anses ha tagits i bruk den dag fordonet godkändes vid registreringsbesikt-

ning.

Ansvar för inställelse

5 § Chefen för en organisationsenhet ansvarar för att de fordon som brukas vid

organisationsenheten inställs för grundtillsyn inom föreskriven tid.

Om ett fordon inte inställs inom föreskriven tid inträder automatiskt körförbud

för fordonet.

Fordon som har tagits ur bruk

6 § Ett fordon som har tagits ur bruk får köras till och från besiktning, reparation

eller mobiliseringsförråd (motsv.) eller provköras i omedelbart samband med

besiktning eller reparation utan att fordonet därmed skall anses ha tagits i bruk.

7 § I fråga om ett stridsfordon som har tagits ur bruk men inte förrådsställts skall,

innan det åter tas i bruk,

1. trafiksäkerhetskontroll utföras, om grundtillsyn har utförts på fordonet inom

en tid av 6-24 månader innan det avses tas i bruk, eller
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2. ny grundtillsyn utföras, om grundtillsyn inte har utförts på fordonet under

de närmaste 24 månaderna innan det avses tas i bruk.

Ansvar för inställelse

8 § Chefen för den organisationsenhet där ett stridsfordon åter skall tas i bruk

ansvarar för att trafiksäkerhetskontroll eller ny grundtillsyn utförs enligt vad som

anges i 7 §.

Besiktningar och kontroller

9 § I grundtillsynen skall ingå besiktningar och kontroller enligt vad som före-

skrivs i 10-13 §§. Grundtillsynen skall i övrigt genomföras enligt det schema som

har fastställts för aktuell fordonstyp.

10 § Kontrollbesiktning skall utföras på samtliga fordonstyper som motsvarar de

som anges i 75 och 77 §§ fordonskungörelsen (1972:595).

11 § Trafiksäkerhetskontroll skall utföras på de fordonstyper som inte omfattas

av bestämmelserna i 10 §.

12 § Samtliga fordon skall besiktigas såvitt avser befintliga lyft- och bärgnings-

don samt draganordningar.

13 § Tankfordon, fordon med avmonterbara tankar samt fordon som transporterar

tankcontainrar skall genomgå årlig teknisk kontroll enligt vad som föreskrivs i

del 9, kapitlen 9.1 och 2 samt 9.7 i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

2001:1, ADR-S) om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Fordon som transporterar explosiva ämnen och föremål skall genomgå årlig

teknisk kontroll enligt vad som föreskrivs i del 9, kapitlen 9.1-3 i Statens rädd-

ningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.
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Behörighet och dokumentation

14 § Besiktningar och kontroller som anges i 10-13 §§ skall utföras av militär

besiktningsman.

Besiktningar och kontroller skall dokumenteras. I dokumentet skall anges om

fordonet har godkänts eller inte. Dokumentet skall finnas tillgängligt hos den som

har utfört besiktningen eller kontrollen.

15 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 14 § första stycket får grundtillsyn ut-

föras även av de besiktningsorgan som anges i 2 § lagen (1994:2043) om vissa

besiktningsorgan på fordonsområdet.

16 § Dokumentation över utförd besiktning eller kontroll skall finnas tillgänglig i

det aktuella fordonet och vid den organisationsenhet, där fordonet brukas.

__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB

1998:4) om löpande kontroll (grundtillsyn) av militära fordon.
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