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Betänkandet SOU 2014:83 Sanktionsväxling —effektivare sanktioner på
exportkontrollområdet
Inspektionen för strategiska produkters synpunkter i sammanfattning
Lagen om krigsmateriel
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tillstyrker kornmittens förslag när det
gäller införandet av sanktionsas=gifter för den som underlåter att lämna underrättelse
enligt 12 eller 20 b ~ lagen (1992:1300) om krigsmateriel (KML) eller att lämna
uppgifter enligt 15 a, 17 eller 20 c ~ samma lag.
ISP tillstyrker att underlåtelse att lämna redovisning av marknadsföring enligt 11
KNIL bör omfattas av sanktionsavgift men avstyrker att ö~Triga överträdelser som
omfattas av straffbestämmelsen enligt 27 ~ första stycket 4 ~ZI, bör omfattas av
sanktionsavgift.
ISP aystyTrker kornmittens förslag när det gäller införandet ac= sanktionsavgifter för
överträdelser som omfattas av straffl~estämmelsen enligt 27 ~ första stycket 6 KML.
ISP tillstyrker att myndigheten bör fä iuppgift att besluta om sanktionsavgift enligt
KML.
ISP a~-styrker att myndigheten ska kunna besluta om förelägganden enligt I~ZL. För
det fall regeringen trots ISP:s a~ styrkande ändå skulle föreslä en rätt för
myndigheten att kunna förelägga avstyrker myndigheten kornmittens förslag att
dessa alltid ska förenas med vite, utani stället bör myndigheten i så fallfå en
möjlighet att förena ett föreläggande med vite. ISP avstyrker sidare att ett system
med varning införs i K1~~iL,.
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ISP tillstyrker kornmittens förslagiKML när det gäller införande av tillståndskrav
för statliga myndigheter och för den som tillhandahåller krigsmateriel till statlig
myndighet samt att ISP ska ha tillsyn över dessa.
ISP är av uppfattningen att tillståndskrav bör införas iKMI, för tillhandahållande av
tekniskt biståndiSverige och föreslår att frågan blir föremål för ytterligare
utredning.
ISP föreslår att undantaget för statliga myndigheter att utan tillståndskran- enligt 10 ~
K1VIL få bedriva militärt inriktad utbildning bör tas bort.
Lagen om kontroll avprodukter need dubbla användningronaråden och av tekniskt bistånd
ISP tillstyrker kominutens förslag när det gäller införandet av sanktionsavgift för
den som bryter mot straffbestämmelsen enligt 22 ~ första stycket 7 lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd (I'DA-lagen) genom att åsidosätta sin uppgiftsskyldighet enligt
artike122.10irådets förordning (EG) nr 428/2009.
ISP avstyrker kornmittens förslag när det gäller införandet av sanktionsavgifter
genom överträdelser av straffbestämmelserna enligt 22 ~ första stycket 2-6 PDAlagen.
ISP tillstyrker att myndigheten bör få i uppgift att besluta om sanktionsavgift.
ISP ifrågasätter om det verkligen finns ett behov av att införa ett system för
sanktionsavgifter iPDA-lagen för det fall sanktionsavgift endast kommer att
omfatta sanktionsavgift för den som åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel
22.10irådets förordning (EG) nr 428/2009.
ISP avstyrker att myndigheten ska kunna besluta om förelägganden enligt PDAlagen. För det fall regeringen trots ISP:s avstyrkande ändå skulle föreslå en rätt för
myndigheten att kunna förelägga avstyrker myndigheten kornmittens förslag att
dessa alltid .rkcr förenas med vite, utan i stället bör myndigheteni så fallfå en
möjlighet att förena ett föreläggande med vite. ISP avstyrker vidare att ett system
med varning införs iPDA-lagen.
ISP tillstyrker att detiPDA-lagen införs en möjlighet att förena ett tillstånd med
villkor.
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Sanktionsavgiftens storlek
ISP föreslår att myndigheten får en möjlighet att fastställa sanktionsavgiftens storlek
till ett lägre belopp än vad kominitten föreslår samt att en möjlighet införs för
myndigheten att dimersifiera en sanktionsavgifts storlek till ett belopp som a~-speglar
ett företags storlek.
Möglighet attjäsnka avgiften vid överträdelser sam iir ringa
ISP tillstyrker i och för sig kornmittens förslag att en sanktionsavgift framöver bör
kunna fastställas för överträdelser somi dag utgör ringa brott. ISP föreslår
emellertid att det bör finnas en möjlighet för myndigheten att helt eller delvis sätta
ned sanktionsavgiften för det fall överträdelsen är ringa.
Kelurförstärkning
ISP tillstyrker koininittens förslag att myndigheten tillförs två årsarbetskrafter
(avsnitt 14.4.1).

Kap. S Sanktionsväxlingens genomförande
Sanktion~•växling
ISP har ingen erinran mot att en sanktionsväxling genomförs men är a~
uppfattningen att denna inte bör vara lika omfattande som kornmitten föreslår,i
enlighet med vad som framgår nedan.
Möglighet attförena ett tillstånd med villkor
ISP tillstyrker att det iPDA-lagen införs en möjlighet att förena ett tillstånd med
villkor.
ISP avstyrker att myndigheten ska kunna besluta o~fo~relägganden och varning
Frågan om det finns ett behov av att i KlY1L och PDA-lagen införa ett system med
möjlighet för ISP att kunna besluta om förelägganden har inte utretts av kornmitten.
Så~Täl KMI. som PDA-lagstiftningen ger redan i dag ISP långtgående möjligheter att
för den kontroll som behövs ta del av handlingar och upplysningar från den som
står under myndighetens tillsyn.
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Enligt 20 ~ KML ska den som har tillständ enligt 3 eller 4 ~ eller den som är
certifierad enligt 10 a ~ på begäran av Inspektionen för strategiska produkter lämna
de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen samt lämna inspektionen
tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Inspektionen har rätt att anlita
biträde från andra statliga myndigheter i sin tillsyn.
Enligt 16 ~ första stycket PDA-lagen har Inspektionen för strategiska produkter rätt
att på begäran få de upplysningax och handlingar som behövs för kontroll av den
som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export tar
befattning med produkter med dubbla användningsområden eller av den som
tillhandahåller förmedlingstjänster när det gäller sådana produkter eller av den som
ger tekniskt bistånd. Enligt andra stycket samma paxagraf har tillsynsmyndigheten
rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i första stycket bedriver sin
verksamhet. Det gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad. Enligt tredje
stycket den nämnda paragrafen ska polismyndigheten lämna den hjälp som behövs
för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av
andra statliga myndigheter för sin tillsyn.
När det gäller den som omfattas av sådan deklarationsskyldighet (13 ~ PDA-lagen)
som föranleds av 1993 års konvention om förbud mot utveckling, produktion,
innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (SÖ 1993:28)
finns en särskild bestämmelse om skyldighet att lämna uppl3Tsningar och handlingar
som kan behövas för kontroll av deklarationen (14 ~ PDA-lagen). Bestämmelsen ger
Inspektionen för strategiska produkter rätt till tillträde till de områden, lokaler och
anläggningar där sådan verksamhet bedrivs som omfattas av
deklarationsskyldigheten och myndigheten får där göra undersökningar och ta
prover. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad. Polismyndigheten
ska lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.
Ide ärenden som handläggs enligt I~ZL och PDA-lagen begär ISP årligen tusentals
kompletteringar av upplysningar och handlingar av varierande slag. En del
kompletteringar är av mycket enkel beskaffenhet, t.ex. en begäran om vilken MLkategori enligt bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel som en viss
sorts krigsmateriel tillhör, medan andra kan vara mer omfattande och innebära att
myndigheten vill ta del av en handling, t.ex. ett bakomliggande köpekontrakt. Såvitt
ISP känner till har den som har fått en begäran om komplettering inte i något
enstaka fall sedan myndighetens inrättande 1996 vägrat myndigheten att ta del av
handlingen eller vägrat att lämna upplysningar. En förklaring till detta är att den som
står under ISP:s tillsyn ofta har ett egenintresse av att lämna handlingar eller
upplysningar till myndigheten, eftersom denne t.ex. inte vill att handläggningstiden
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för en ansökan om tillståndi onödan drar ut på tiden. För det fall den som omfattas
av tillsynsskyldigheten skulle vägra att till ISP lämna de begäxda upplysningarna eller
handlingarna finns enligt ISP:s bedömning redani dag tillräckliga möjligheter för
myndigheten att ändå få ta del av upplysningarna och handlingarna genom de
nämnda bestämmelserna.
Enligt ISP:s bedömning talar detta med styrka för att nuvarande regler om
myndighetens rätt att få ta del av handlingar och upplysningar äx till fyllest. Något
behov a~- att därutöver få en möjlighet att förelägga finns inte. ISP avstyrker däxför
koininittens förslagi denna del.
För det fall regeringen trots ISP:s avstyrkande ändå skulle föreslå en rätt för
myndigheten att kunna förelägga avstyrker myndigheten kornmittens förslag att
dessa alltid .rka förenas med vite, utani stället bör ISP i så fallfå en möjlighet att
förena ett föreläggande med vite. Som nämnts begär ISP varje år tusentals
kompletteringar från företag och myndigheter som omfattas av myndighetens
tillsyn. Ett förfarande där tusentals årliga förelägganden ska förenas med vite skulle
utgöra ett mycket omfattande arbete som skulle kräva en resursförstärkning till ISP
med ett flertal handläggare enbart för att hantera dessa vitesförelägganderärenden.
Nyttan av en sådan resursförstärkning skulle vara ytterst begränsad med hänsyn till
att ISP redan har möjlighet att för kontroll ta del av handlingar och upplysningar
från den som stär under myndighetens tillsyn. Dessutom skulle all ärendehantering
där kompletteringar sker ta betydligt längre tid. Enligt lagen (1985:206) om viten ska
t.ex., när vite föreläggs, ett belopp fastställas som med hänsyn till vad som är känt
om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna iövrigt kan
antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med nitet (3 ~, det forns
också en möjlighet att förelägga ett vite med löpande vite enligt 4 ~ samma lag). Ett
sådant förfarande tar naturligtvis tid och resurser i anspråk för det fall det .rka göras i
varje föreläggande.
Enligt ISP:s bedömning finns inte någon anledning att införa varning som
sanktionsform. Återkallelseinstrumentet används relativt sällan. Enligt ISP:s
bedömning skulle myndigheten inte ha någon nyrtta av och förmodligen aldrig
an~-ända sig av instrumentet varning. Något beho`T av att införa sanktionsformen
varning finns således inte. Av detta skäl avstyrker ISP ett införande av varning som
sanktionsform.
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Kap. 9 Vilka straffsanktioner bör ersättas av sanktionsavgift?
LTtg~ngrpurakt
En utgångspunkt äx enligt ISP:s bedömning att de beslut avseende sanktionsavgift
som myndigheten ska fatta måste bygga på en enkel bedömningi varje enskilt fall.
Bedömningarna bör inte omfatta svåra straffrättsliga frågor eller i övrigt vara av
sådan karaktär som lämpligen prövas i domstol, t.ex. insikten om ett visst
förhållande hos den uppgiftsskyldige eller svåra bedömningar och bevisfrågor om
den uppgiftsskyldiges uppsåt och oaktsamhet eller eventuell rättsvillfarelse.
Lagen om krigsmateriel
När det gäller 27 ~ första stycket 4 KNIL är ISP:s bedömning att huvuddelen av
dessa situationer har ett så pass högt skyddsintresse att sanktionen bör vara
straffrättslig, t.ex. om någon bryter mot ett villkor som hax meddelats med stöd av
13 ~ KML (svensk kontroll över krigsmaterielföretagen), bryter mot en kontroll- och
ordningsbestämmelse som rör referensvapen eller bryter mot ett villkor att
krigsmateriel som har förts ut för en demonstration till ett annat land ska återinföras
till Sverige. Dessutom kani dessa fall ganska svåra bedömningar och bevisfrågor
vara för handen, vilket gör att sanktionsavgift idessa fall enligt ISP:s bedömning är
mindre läxnplig som sanktion. ISP avstyrker av dessa skäli huvudsak att
sanktionsavgift införs när det gäller 27 ~ första stycket 4 Kl~2L,.Iett avseende
tillstyrker dock ISP att ett förfarande som torde omfattas av den nämnda
straffbestämmelsen bryts ut och i stället omfattas av sanktionsavgift. Det rör sig om
underlåtelse att till ISP inkomma med en redovisning av marknadsföring enligt 11 ~
KML. Den bestämmelsen är likartad med 12 ~ KML (skyldighet att underrätta om
anbud eller avtal) på så sätt att regeringeni förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel har meddelat föreskrifter om näx redo~risningen respekti~re
underrättelsen ska ges in till ISP och att myndigheteni det enskilda fallet får besluta
om undantag från skyldigheten.
Näx det gäller 27 ~ första stycket 6 I~TI. skulle också ganska sy-åra bedömningar och
bevisfrågor kunna vara för handen i det enskilda fallet, vilket gör att sanktionsavgift
i detta fall enligt ISP:s bedömning är mindre lämplig som sanktion. ISP avstyrker
därför att sanktionsavgift införs när det gäller 27 ~ första stycket 6 KNIL.
ISP tillstyrker kornmittens förslag när det gäller införandet av sanktionsavgifter för
den som underlåter att lämna underrättelse enligt 12 eller 20 b ~ KML eller att
lämna uppgifter enligt 15 a, 17 eller 20 c ~ samma lag. ISP föreslår som nämnts att
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även underlåtelse att till ISP inkomma med redovisning enligt 11 ~ KIVIL bör
omfattas a~= sanktionsavgift.
Lagen om kontroll avprodukter ined dubbla användningro~nråden och av tekniskt bistånd
Överträdelser enligt 22 ~ första stycket 3-6 PDA-lagen bygger på insikten om ett
visst förhällande hos den uppgiftsskyldige och innefattar enligt ISP:s uppfattning
svåra bedömningar och bevisfrågor om den uppgiftsskyldiges uppsåt eller
oaktsamhet och eventuell rättsvillfarelse. Det är olämpligt att dessa överträdelser blir
föremål för sanktionsavgift. Av detta skäl avstyrker ISP att sanktionsa~Tgift införs för
de angivna bestämmelserna.
27 ~ första stycket 4 KML har iPDA-lagen sin motsvarigheti 22 ~ första stycket 2.
Skyddsintresset när det gäller 22 ~ första styTcket 2 PDA-lagen torde enligt ISP:s
bedömning vara lika högt som avseende 27 ~ första stycket 4 KNIL. Dessutom kani
dessa fall ganska svåra bedömningar och bevisfrågor vara för handen, vilket gör att
sanktionsavgift idessa fall enligt ISP:s bedömning är mindre lämplig som sanktion.
Sanktionen enligt 22 ~ första stycket 2 PDA-lagen bör därför ä~en fortsättrungsvis
vara straffrättslig. ISP avstyrker därför att sanktionsavgift införs näx det gäller 22 ~
första stycket 2 PDA-lagen.
ISP tillstyrker kornmittens förslag när det gäller införandet av sanktionsavgift för
den som bryter mot straffbestämmelsen enligt 22 ~ första stycket 7lagen PDA-lagen
genom att åsidosätta sin uppgiftsskyldighet enligt artike122.10irådets förordning
(EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för
kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla
användningsområden. Myndigheten ifrågasätter emellertid om det verkligen finns ett
behov av att införa ett system för sanktionsavgifter iPDA-lagen för det fall
sanktionsavgift endast kommer att omfatta den nämnda överträdelsen.
Straffproce.rruella tvångsmedel m.m. blirframöver inte 1nö~liga att använda vid överträdel~-er ~-oyn
föranleder .ranktion.ravgift
En följd av kornmittens förslag att sanktionsavgifter ivissa fall ska ersätta nuvarande
straffbestämmelser är att straffprocessuella tvångsmedel framöver inte blir möjliga
att användai dessa fall (i nu aktuellt fall när det gäller 25-28 kap. rättegångsbalken).
Som kornmitten delvis har kommenterat (s. 151ibetänkandet avseende företagsbot)
blir inte heller bestämmelserna om förverkande av egendom, företagsbot och annan
särskild rättsverkan av brott framöver möjliga att använda (36 kap. brottsbalken, 29
~ K1VIL och 23 ~ PDA-lagen).
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Som nämnts har ISP redani dag omfattande möjligheter att för kontrollen få ta del
a~T upplysningar och handlingar från den som står under myndighetens tillsyn. Med
hänsyn bl.a. till detta utgör enligt ISP:s bedömning en framtida frånvaro av
straffprocessuella tvängsmedel eller förverkande av egendom, företagsbot och
annan särskild rättsverkan a~= brott i de av myndigheten tillstyrkta fallen inte ett
tillräckligt skäl för att avstå från att införa sanktionsavgifter.

10 kap. Närmare om utformningen av ett sanktionsavgiftssystem
Avsnitt 70.2 Sanl~tionfavgiften.r storlek
Mi~liph~fartrtälla ett lägre belo~~ .Tamt diverr~erin~ av belo~~ beroende ~å ett~öreta~.r storlek
Såväl krigsmateriellagstiftningen som PDA-lagstiftningen innefattar kontroll av
mycket små, små, medelstora, stora och mycket stora företag. Ett antal företag är
mycket små (t.ex. enmansföretag) med en omsättning om kanske tusen eller några
tusen kr varje år medan ett antal företag är mycket stora med en omsättning om
tiotals miljarder kr varje år.
l~2ed hänsyn till denna diversifierade omfattning av storlek på de företag som
omfattas av ISP:s tillsyn, och för att und~rika en risk att vissa små företag går i
konkurs enbart av det skälet att myndigheten har fastställt en sanktionsavgift mot
företaget i fråga, anser ISP att regeringen bör översäga om kornmittens förslag bör
ändras i två avseenden. För det första anser ISP att det lägsta beloppet som
sanktionsavgiften kan fastställas till bör vara lägre än 10 000 kr, förslagsvis 3 000 kr.
För det andra bör beloppet kunna diversifieras beroende på vem som har begått
överträdelsen på så sätt att beloppet avspeglar ett företags storlek. Den utredning
som ISP skulle behöva göra innan en differentiering sker skulle visserligen ta litet
mer tid i anspråk, någon eller några dagar, men enligt ISP:s bedömning skulle den
inte ta så pass lång tid att den på något avgörande sätt skulle påverka snabbheteni
fastställandet av en sanktionsavgift.
Avsnitt 70.5.7 Vem skapäfo"ra avgiften
ISP tillstyrker att myndigheten bör få iuppgift att besluta om sanktionsavgift.
Avsnitt 70.5.4 Kuttssäkerhetsa.rpekter
Kornmitten föreslår att en sanktionsavgift får sättas ned helt eller deli-is om
överträdelsen är ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna
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skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften. Någon möjlighet att helt eller delvis
sätta ned en sanktionsavgift om överträdelsen är ringa föreslår emellertid inte
kornmitten (s. 154).
ISP tillstyrker i och för sig kornmittens förslag att en sanktionsavgift framöver bör
kunna fastställas för överträdelser som i dag utgör ringa brott. ISP anser emellertid
att det bör finnas en möjlighet för myndigheten att helt eller delvis sätta ned
sanktionsavgiften för det fall överträdelsen är ringa. Som systemet är utformat i dag
omfattas ringa brott inte ens av det straffrättsliga området för de brott där
sanktionsväxling föreslås. Att då låta. samtliga fall som omfattas a~ ringa brott leda
till en automatisk sanktionsavgift utan någon möjlighet för myndigheten att helt eller
delvis sätta ned denna är enligt ISP:s bedömning alltför kategoriskt. En möjlighet att
helt eller delvis kunna sätta ned sanktionsavgiften för det fall överträdelsen är ringa
påverkar enligt ISP:s bedömning inte heller beivrandet av överträdelserna, vilket äx
det skäl som kornmitten anför för att avstyrka en möjlighet att jämka avgiften om
överträdelsen är ringa (s. 154).

12 kap. Utökat tillståndskrav
ISP tillstyrker kornmittens förslagikap. 12.
Tillrtåndrkrav bör införasfo'r tillhandahållande av tekniskt biståndiSverige
I samband med införlivandet av Europarlamentets och rådets direktis- 2009/43/EG
av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade
produkter inom gemenskapen utökades tillståndskravet enligt 4 ~ första stycket
KNIL till att även omfatta tillhandahällande av tekniskt bistånd till någoniulandet
(prop. 2010/11:112, bet. 2010/11:UU3, rskr. 2010/11:261). Regeringen uttalade i
lagstiftningsärendet att "då syftet här endast är att genomföra direktivet och den
gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp, föreslås att ett krav på
tillhandahällande av tekniskt bistånd begränsas till ~=erksamhet som är inriktad på
ulandet" (prop. 2010/11:112 s. 39).
Eftersom korrunitten föreslår att undantaget från tillständskra~ avseende
tillhandahållande av krigsmateriel till statlig myndighet tas bort finns enligt ISP:s
bedömning inte längre något bärande skäl till tirarför undantaget från tillståndskrav
avseende tillhandahållande ajr tekniskt biständ i Sverige bör finnas kvax. ISP är
därför av uppfattningen att det bör bli föremål för ytterligare utredning huruvida
förfarandet att tillhandahålla tekniskt biståndi Sverige framöver bör omfattas av
tillståndskrav.
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Undantagetför .rtatligcr myndigheter att utan tillståndskrav bedriva militärt inriktad utbildning
bör tas bort
Enligt 10 ~ KML får militärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska
medborgare inte bedrivas i Sverige eller utomlands utan tillstånd. Statliga
myndigheter (som inte är affärsverk) är undantagna från tillståndskravet.
För det fall kornmittens förslag att ta bort statliga myndigheters undantag från
tillståndskrav enligt 3 eller 4 ~ KML genomförs uppkommer enligt ISP:s bedömning
frågan om även statliga myndighets undantag från tillståndskra~T enligt 10 ~ K~ZL
bör tas bort. Enligt ISP:s bedömning bör statliga myndigheters undantag från
tillståndskravet enligt 10 ~ tas bort.
En viss del av vad som omfattas av tillståndskrav när det gäller tekniskt bistånd
enligt 4 ~ omfattas nämligen också av tillståndskrav när det gäller militärt inriktad
utbildning enligt 10 ~. En del besvärliga gränsdragningsfrågor när det gäller statliga
myndigheters verksamhet kan uppkomma om vad som omfattas av tillståndskra~T
enligt 4 ~ (och 6 ~ när det gäller utförsel a~ den tekniska information som ska
lämnas under en utbildning utomlands) och vad som omfattas av tillståndskrav
enligt 10 ~ när det gäller utbildning utomlands.
Iprop. 2010/11:112 behandlade regeringen frågan om det fanns ett beho` av att ha
kvar 10 ~ med hänsyn till att kontroll av tekniskt bistånd infördes iK1VIL och
berörde då också gränsdragningsfrågan mellan de båda tillståndskraven. Regeringen
gjorde bedömningen att tillståndskravet enligt 10 ~ borde finnas kvar och uttalade
att paragrafen "...täcker nämligen in även utbildningi handhavande av krigsmateriel
som har samband med en möjlig stridsinsats samt undervisning av sådant slag som
ingår i en skola av militär art (prop. 1991/92:174 s. 104). Tillståndskravet enligt 10 ~
andra stycket är därför z-idare än vad som omfattas av tillståndskravet när det gäller
tekniskt bistånd. Av ML22 iEU:s gemensamma militära lista framgår nämligen att
tillståndskravet när det gäller tekniskt biståndi detta avseende endast omfattar
utbildning som är nödvändig för användning (vilket enligt ML22 definieras som
drift, installation, underhåll, reparation, översyn och renos Bring) a~ krigsmateriel"
(prop. 2010/11:112 s. 41).
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Kap. 14 Konsekvensbeskrivning
~lurnitt ~~.4.7 Kontrollmyndigheterna
ISP tillstyrker att myndigheten tillförs resurser motsvarande två årsarbetskrafter.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Christer Ahlström. Chefsjuristen
Carl Johan Wieslander har varit föredragande.
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