
Informasjon om

FORSVARETS REKVISISJONSSYSTEM

Hva betyr det for deg som får varsel 
om forberedt rekvisisjon?

Forsvaret kan bestemme at den 
ressursen du eier (bil, båt, hus, 
maskin, fabrikk eller arbeids- og 
produksjonsytelser) skal kunne brukes 
av Forsvaret i en krig eller ved en 
beredskapssituasjon.

For å løse sine oppgaver må Forsvaret 
ha oversikt over tilgjengelige 
ressurser. Med forberedte 
rekvisisjoner spares tid i en krig eller 
ved en beredskapssituasjon.

Dette har ingen påvirkning på deg 
i fredstid. 

Det er kun når Kongen i statsråd 
beslutter at Forsvaret kan rekvirere, at 
dette får konsekvenser for deg.

Den forberedte rekvisisjonen finner 
du i Altinn eller Digipost. Der står det 
hvordan du skal forholde deg i en krig 
eller ved en beredskapssituasjon.

Hvordan hjelper dette Forsvaret?

Forhåndsrekvirering gjør oss trygge 
på at vi har tilgang til de ressursene 
som kreves i en krig eller ved en 
beredskapssituasjon.

Generelt om rekvirering

For å sikre operativ evne kan Forsvaret, med hjemmel 
i lov om militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven) med 
forskrift rekvirere biler, båter, hus, maskiner, fabrikker 
eller arbeids- og produksjonsytelser i gitte tilfeller om 
dette er nødvendig for krigsmakten.

Formålet med Forsvarets rekvisisjonssystem er å 
styrke Forsvarets evne til å løse pålagte oppgaver 
gjennom forberedt rekvisisjon av ressurser fra det sivile 
samfunnet. 

I fredstid vil ikke de forberedte rekvisisjonene påvirke 
eier av ressursen. Det er kun når Kongen i statsråd 
beslutter at Forsvaret kan rekvirere, at ressurseier 
må forholde seg til det som står på den forberedte 
rekvisisjonen. Dette kan skje som følge av at landet er i 
krig eller i en beredskapssituasjon.

Forberedt rekvisisjon av ressurser er god samfunns-
økonomi. Alternativet er at Forsvaret må kjøpe 
inn ytterligere ressurser, og ha dette på lager i 
fredstid. I tillegg er systemet i tråd med prinsippet i 
totalforsvarskonseptet om best mulig utnyttelse av 
samfunnets begrensede ressurser. 

Militære rekvisisjoner er ikke nytt i Forsvaret. Derimot er 
prosessen de senere årene blitt vesentlig forenklet og 
digitalisert, og rutinemessig planlegging av forberedte 
rekvisisjoner er gjenopptatt.
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