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FMV remissvar avseende SOU 2019:67 Betänkande av
utredningen om hållbar terrängkörning
FMV har tagit del av utredningen om hållbar terrängkörning (SOU 2019:67). FMV har följande
synpunkter på utredningen och dess förslag.
FMV välkomnar utredningens författningsförslag som syftar till att skapa en modern lagstiftning
för en hållbar terrängkörning med målsättning att möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och
avgaser samt bidra till att skydda mark, växtlighet och terräng.
FMV upphandlar terränggående fordon åt Försvarsmakten som brukar fordonen vid militära
övningar och militära operationer. Enligt förslag till ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)
kvarstår skrivelsen om att fordon som brukas av Försvarsmakten får föras i terräng vid militära
övningar och operationer trots bestämmelserna i den nya terrängkörningslagen och
terrängkörningsförordningen. Således påverkar de nya regleringarna inte Försvarsmaktens
användning av terränggående fordon som FMV upphandlar.
Användning av terränggående fordon inom FMV:s egen verksamhet sker främst vid myndighetens
provplats i Vidsel. I förslaget till terrängkörningslag specificeras ett antal allmänna undantag. FMV
ställer sig positiv till förslaget i 13 § i terrängkörningslagen där det föreslås att ”motordrivet fordon
får trots 6 och 7 §§ och 8 § andra stycket användas i terräng av 1. statliga eller kommunala
tjänstepersoner i tjänsteärende eller uppdragstagare i det allmännas tjänst vid uppdragets
utförande”. De nya regleringarna bedöms därmed inte påverka FMV:s terrängkörning i någon
större omfattning.
I den slutliga handläggningen har miljöstrateg Robert Westlund vid ledningsstaben, MHSsamordnare Linda Berg vid Test och Evaluering (Vidsel) och produktledare drivmedel Ingela
Bolin Holmberg vid Flygmaterielsystem deltagit. Robert Westlund har varit föredragande.
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