7 Märkning av krigsmateriel
ISP:s bedömning: Någon författningsändring vad gäller märkning är inte nödvändig. I
dag finns märkningskrav i vapenlagen vid tillverkning av skjutvapen och delar till
skjutvapen samt till förpackningar vid tillverkning av ammunition. De fem olika typerna
av lätta vapen med tillhörande ammunition som ISP föreslår bör omfattas av systemet
med efterkontroll märks redan enligt märkningskraven enligt vapenlagen.
ISP bör regelbundet förena ett beviljat utförseltillstånd enligt 6 § lagen om krigsmateriel
för den aktuella materielen med ett villkor enligt 14 § samma lag att tillståndshavaren
senast i samband med den slutliga leveransen av materielen ska inkomma till
myndigheten med uppgifter om märkning av den materiel som har levererats med stöd
av tillståndet. För det fall ett sådant villkor inte har förts in i ett utförseltillstånd har ISP
ändå rätt att begära in uppgifterna med stöd av 20 § lagen om krigsmateriel.

Inledning
I syfte att kunna fullgöra ett uppdrag att efterkontrollera materiel på plats i ett annat land
måste ISP på något sätt få ta del av en märkning av den tillverkade materielen så att denna
kan identifieras. Det förutsätter att det finns ett grundkrav i svensk lagstiftning om att
krigsmateriel ska märkas vid tillverkning.
Det finns inget lagkrav på att krigsmateriel som tillverkas i Sverige ska märkas. Enligt
uppgifter från SOFF märker emellertid försvarsindustrin redan i dag på frivillig väg i
princip alltid sina tillverkade produkter med artikelnummer, serienummer eller
batchnummer37. Det främsta skälet till märkningen är att industrin ser detta som
nödvändigt för att kunna vidmakthålla, renovera, byta ut eller ge support avseende
materiel som har tillverkats och levererats inom eller utom landet.
Sedan 2011 finns lagkrav i vapenlagen (1996:67) om märkning av vapen och vapendelar
vid tillverkning och införsel samt om märkning av förpackning med ammunition vid
tillverkning.

Gällande rätt
I vapenlagen föreskrivs att den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta ut
hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart drivämne, ska förse vapnet
med en unik märkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller platsen för
tillverkningen, serienummer och tillverkningsår, om tillverkningsåret inte framgår av
SOFF har uppgett följande. ”Majoriteten av företagen har i dag en märkning av sina slutprodukter. Märkningen
består oftast av minst serienummer och individnummer och följer i regel någon standard (bland annat enligt Natokrav) med olika krav på spårbarhet.”
37
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serienumret. Detta gäller inte den som tillverkar ett skjutvapen av vapendelar som redan
är märkta på föreskrivet sätt. Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets 1. slutstycke
eller trumma, 2. eldrör eller pipa, och 3. stomme, låda och mantel (2 a kap. 2 §).
När det gäller ammunition föreskrivs i vapenlagen att den som tillverkar ammunition till
ett sådant skjutvapen som anges i 2 § ska märka varje förpackning med komplett
ammunition med uppgift om ammunitionstyp, kaliber, varupartiets
identifikationsnummer och tillverkarens namn (2 a kap. 6 §).
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen bryter mot
bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 2–4 eller 7 §. Detsamma gäller den som
uppsåtligen förfalskar eller utan lov utplånar, avlägsnar eller ändrar sådan märkning (9
kap. 1 b §).
Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 9 kap. 1 b § ska förklaras förverkat,
om det inte är uppenbart oskäligt (9 kap. 5 §).
Enligt 14 § lagen om krigsmateriel får ett tillstånd enligt 3–6 och 7–10 §§ förenas med
andra villkor än som avses i 13 § samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.
Enligt 20 § lagen om krigsmateriel ska den som har tillstånd 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.

Inga lag- eller förordningsändringar krävs för att ISP ska få del av
relevanta märkningsuppgifter
De fem olika typerna av lätta vapen med tillhörande ammunition som tillverkas i Sverige
och som i denna utredning föreslås i första hand vara den materiel som Sveriges system
med efterkontroll omfattar märks redan enligt vapenlagens bestämmelser.
Det finns därför enligt ISP:s bedömning inte något skäl att för närvarande föreslå ett
införande av märkningsbestämmelser i lagen om krigsmateriel för sådan krigsmateriel som
inte omfattas av märkningskraven i vapenlagen. För det fall regeringen vill utöka systemet
med efterkontroll till att omfatta ytterligare krigsmateriel bör det övervägas om
bestämmelser om märkning bör införas i lagen om krigsmateriel.
ISP kommer regelbundet att förena ett beviljat utförseltillstånd enligt 6 § lagen om
krigsmateriel för den aktuella materielen med ett villkor enligt 14 § samma lag att
tillståndshavaren senast i samband med den slutliga leveransen av materielen ska
inkomma till ISP med uppgifter om märkning av den materiel som har levererats med
stöd av tillståndet. För det fall ett sådant villkor inte har förts in i ett utförseltillstånd har
ISP ändå rätt att begära in uppgifterna med stöd av 20 § lagen om krigsmateriel.
Någon författningsändring vad gäller märkning eller för att ISP ska få ta del av relevanta
märkningsuppgifter är därför inte nödvändig.
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8 Ändring av slutanvändarintygens lydelse

ISP:s bedömning: Systemet med efterkontroll bör endast avse leveranser av de
fem olika typerna av lätta vapen med tillhörande ammunition som sker efter det att
det nya systemet med efterkontroll har trätt i kraft och endast efter det att
slutmottagarlandet har skrivit under och åtagit sig förpliktelser enligt ett
slutanvändarintyg. Systemet bör vid tidpunkten för införandet som huvudregel inte
avse löpande och redan gällande kontrakt, utan i stället nya kontrakt.
I slutanvändarintyget bör som huvudregel uttryckligen anges en rätt för svenska
myndigheter att på plats i slutmottagarlandet vid en tidpunkt som svenska
myndigheter bestämmer få tillträde till landet för verifieringsbesök.
I undantagsfall bör det i slutanvändarintyget vid utbyte av ny materiel genom inköp
från Sverige mot äldre materiel som ska destrueras skrivas in en rätt för svenska
myndigheter att delta vid destrueringen och att en detaljerad beskrivning
(destrueringsintyg) av destrueringen ska lämnas till de svenska myndigheterna. I
undantagsfall bör också en rätt till närvaro vid destruering och ett krav på ett
destrueringsintyg skrivas in i slutanvändarintyget för all ny materiel som förs ut till
landet i fråga och som senare blir aktuell att destruera.
ISP bör utarbeta nya lydelser av slutanvändarintygen, vilka i tillämpliga fall bör
användas från och med den 1 januari 2019. De nya slutanvändarintygen bör vara
tryckta på särskild numrerad blankett på sedelpapper och tillhandahållas till
företagen eller myndigheterna först efter rekvirering från ISP.

Systemet med efterkontroll bör endast avse leveranser av krigsmateriel
som sker efter det att det nya systemet har trätt i kraft
I likhet med de nationella efterkontrollprogram som har införts i Tyskland och Schweiz
bör systemet med efterkontroll enligt ISP:s bedömning endast avse leveranser av
krigsmateriel som sker efter det att det nya systemet med efterkontroll har trätt i kraft och
endast efter det att slutmottagarlandet har skrivit under och åtagit sig förpliktelser enligt
ett slutanvändarintyg.
Därvid bör systemet som huvudregel inte beröra löpande kontrakt. I dessa fall finns i
regel redan undertecknade slutanvändarintyg enligt den nuvarande mallen som täcker hela
kontraktet. Systemet med efterkontroll bör som huvudregel beröra nya kontrakt avseende
de fem olika typerna av lätta vapen med tillhörande ammunition.
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Utformning av slutanvändarintyg
Rätt för svenska myndigheter att verifiera materiel på plats i landet vid en
tidpunkt som svenska myndigheter bestämmer
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har till ISP framfört att organisationen förordar
att inga krav på efterkontroll införs i slutanvändarintygen. Enligt SOFF bör ISP i stället
nyttja den metod som används idag genom att myndigheten begär åtkomst till önskad
information genom mottagarlandets ambassad i Sverige.
Anledningen till att SOFF anser att krav på efterkontroll inte ska införas i
slutanvändarintygen är flera, bl.a. att vissa stater, i egenskap av suveräna stater under egen
jurisdiktion, kommer att motsätta sig eller att ha svårt för att skriva under intyg som
innebär att de när helst den svenska myndigheten finner lämpligt ska underkasta sig en
kontroll av statens militära resurser av en utländsk myndighet på det egna territoriet. Det
innebär en stor sannolikhet för att företagen kommer att förlora affärer med allvarliga
konsekvenser för den svenska försvarsmakten och dess materielförsörjning som följd.
SOFF har vidare uppgett att, för det fall ett krav på efterkontroll införs i
slutanvändarintygen, SOFF vill få möjlighet till insyn i arbetet kring utformningen av den
text som ska framgå i slutanvändarintygen. Enskilda skrivningar bedöms kunna få stora
konsekvenser och företagen vill här kunna förklara syftet och innebörden med texten för
mottagaren i samband med avtalsförhandlingar.
Enligt ISP:s bedömning bör Sverige, i likhet med Tyskland och Schweiz, införa ett krav på
efterkontroll i slutanvändarintygen. Utan en sådan lydelse i slutanvändarintygen blir det i
princip omöjligt att införa ett nationellt system för efterkontroll genom verifiering på plats
i ett annat land.
Vid export av de fem olika typerna av lätta vapen och tillhörande ammunition till ett land
utanför den etablerade mottagarkretsen bör som huvudregel i slutanvändarintyget
uttryckligen anges en rätt för svenska myndigheter att på plats i slutmottagarlandet vid en
tidpunkt som svenska myndigheter bestämmer få tillträde till landet för verifiering.
Samtidigt är det viktigt att framhålla att undantag från huvudregeln bör kunna göras i det
enskilda fallet i ett ärende av stor vikt, för det fall starka försvars- och säkerhetspolitiska
skäl talar för att bevilja en export samtidigt som ett mottagarland vägrar att medge svensk
myndighet rätt att på plats verifiera materielen. För det fall ISP bedömer att en sådan
fråga är av principiell betydelse eller annars av särskild vikt ska myndigheten lämna över
ärendet till regeringens prövning.
Liksom för närvarande är fallet för slutanvändarintyget Declaration by End User (DEU),
bör det nya slutanvändarintyget var tryckt på särskild numrerad blankett på sedelpapper
och som tillhandahållas till företagen eller myndigheterna först efter rekvirering från ISP.
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Rätt för svensk myndighet att delta vid destruering eller att erhålla
destrueringsintyg
I syfte att undvika att verifieringsbesöken riskerar att bli tämligen meningslösa genom att
slutanvändaren hävdar att materielen i fråga har destruerats när de kanske i själva verket
har avletts bör det övervägas om det i vissa fall bör införas en skrivning i
slutanvändarintyget som ger svensk myndighet en rätt att – på det sätt som Tyskland gör
vid export av små vapen – även kunna delta vid destrueringen eller åtminstone att
destrueringsintyg vid begäran ska skickas till myndigheten.
SOFF har när det gäller destruering uppgett följande.
”SOFF anser att en skyldighet för mottagaren att låta ISP delta vid destruering av äldre materiel och att
upprätta destrueringsintyg för denna i samband med utbyte och inköp av ny materiel, inte kan införas.
Mottagarens skyldigheter avseende levererad, "äldre materiel", är reglerat i befintliga avtal och
slutanvändarintyg. Detta bör därför vara oförenligt med förbudet mot att ge ny lagstiftning retroaktiv
verkan. SOFF förordar att endast ett krav på destrueringsintyg tas in i slutanvändarintyget. Kravet på
ett destrueringsintyg bör vidare inte löpa parallellt med ett krav på efterkontroll utan ersätta kravet på
efterkontroll när detta löper ut för viss materiel (i normalfallet när materielens beräknade livstid löpt ut).
Om det skulle skrivas in en rätt för svenska myndigheter att delta vid destruering och att destrueringsintyg
ska lämnas till de svenska myndigheterna i framtida avtal, måste det framgå att detta enbart gäller
destruering under "normala omständigheter". För det fall att materiel används i ett
krigsområde/missionsområde och där skadas på så sätt att det inte kan återbördas för destruering måste
kravet falla. SOFF vill även framhålla att risken finns att krav avseende destruering kan leda till att
stora kostnader hamnar på företagen. Mottagaren kan t.ex. kräva att företaget ska stå kostnaden för
destruering på plats eftersom kravet grundar sig på svenska föreskrifter. Alternativt kan mottagaren
kräva att företaget själv ska ansvara för destruering med krav på återtransport till Sverige för erforderlig
destruering med detaljerade intyg.”
Med hänsyn till de synpunkter som har framförts av SOFF och med hänsyn till att
behovet av att närvara vid destruering är betydligt större när det gäller små vapen än när
det gäller lätta vapen, inte minst med hänsyn till att antalet små vapen som exporteras i
världen är betydligt högre än antalet lätta vapen, bör det inte vara en huvudregel att ISP
ges en rätt att närvara vid destruering.
I något enstaka fall kan det emellertid ändå enligt ISP:s bedömning finnas skäl att medta
en sådan rätt i ett slutanvändarintyg, särskilt när det gäller frågan om destrueringsintyg.
I undantagsfall bör det således i slutanvändarintyget vid utbyte av ny materiel genom
inköp från Sverige mot äldre materiel som ska destrueras skrivas in en rätt för svenska
myndigheter att delta vid destrueringen och/eller att en detaljerad beskrivning
(destrueringsintyg) av destrueringen ska lämnas till de svenska myndigheterna. I
undantagsfall bör också rätten till närvaro vid destruering och ett krav på ett
destrueringsintyg finnas även för all ny materiel som förs ut till landet i fråga och som
senare blir aktuell att destruera.
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Datum för nya lydelser av slutanvändarintygen
ISP bör utarbeta den nya lydelsen av slutanvändarintygen, vilka bör användas från och
med den 1 januari 2019. I samband med utarbetandet av de nya lydelserna bör
försvarsindustrin – genom SOFF – beredas tillfälle att yttra sig.
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9 Hur bör processen för efterkontroller på plats vara utformad?

ISP:s förslag: Inspektionen för strategiska produkter ska i sin instruktion ges i
uppdrag att genomföra efterkontroller på plats i länder som har undertecknat
slutanvändarintyg som ger Sverige rätten att genom verifiering på plats efterkontrollera
materiel som tillverkats i och levererats från Sverige
Svenska beskickningar ska biträda ISP med att ta kontakt med de myndighetspersoner
som krävs för att förbereda besöket samt utverka nödvändiga tillstånd från berörda
myndigheter. Finns en försvarsattaché knuten till beskickningen ska denna biträda med
kontakter med och att utverka nödvändiga tillstånd från berörda försvarsmyndigheter
samt biträda den militärsakkunnige vid besöket. Dessa uppdrag ska framgå i
förordningen med instruktion för utrikesrepresentationen och förordningen om
Sveriges försvarsattachéer.
En ändring ska göras i förordningen om anmälningsskyldighet vid vissa resor till
utlandet på så sätt att anmälan till Försvarsdepartementet inte behöver göras av
personal hos ISP vid tjänstgöring och resor i tjänsten som innefattar besök vid en
utländsk försvarsmakt.
ISP:s bedömning: Regeringen bör årligen – i regleringsbrevet – ange vilka
vapensystem som ISP bör inrikta sig på när det gäller efterkontrollarbetet.
Regeringskansliet (Utrikesdepartemnetet) bör genom beskickningarna upplysa
regeringsföreträdare och försvarsmyndigheter i de berörda länderna om Sveriges nya
regelverk när det gäller ett system med efterkontroll genom verifieringsbesök på plats.
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bör i efterkontrollarbetet bistå med sådana
uppgifter som enligt statspraxis och internationell sedvänja åligger
Utrikesdepartementet.
En aktiv officer med teknisk utbildning och med minst överstes grad bör anställas på
ISP som militärsakkunnig och ha ett huvudansvar för efterkontroller på plats i andra
länder.
För det fall ett land inte vill bistå med militärt skydd eller militära eskorter under
besöket bör vid högriskbesök den militärsakkunnige ta hjälp av svenska livvakter som
medföljer på resan. ISP bör i detta syfte ha upphandlat en livvaktstjänst för
utlandstjänstgöring. Livvakterna bör erhålla betalning från ISP.
En lämplig tidpunkt att införa systemet är från och med den 1 januari 2019. Eftersom
efterkontrollsystemet endast föreslås gälla sådana leveranser av aktuell materiel som
landet i fråga har undertecknat i ett slutanvändarintyg är det inte troligt att något besök
på plats i utlandet kommer att äga rum förrän 2020 eller 2021.
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Inledning
Mot bakgrund av tidigare svenska erfarenheter, samt med viss ledning från Tyskland och
Schweiz, är ISP:s bedömning att ett system för efterkontroll kommer att kräva en ansenlig
arbetsinsats av ISP, Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), den svenska beskickningen
i aktuellt land och försvarsattachén i aktuellt land (för det fall det finns en sådan).

ISP bör få i uppdrag att genomföra efterkontroller på plats
Inspektionen för strategiska produkter bör få i uppdrag enligt instruktion att genomföra
efterkontroller på plats i länder som har undertecknat slutanvändarintyg som ger Sverige
rätten att efterkontrollera materiel som tillverkats i och levererats från Sverige.
Regeringen bör årligen – möjligen genom regleringsbrevet – ange årets inriktning för
efterkontrollarbetet. I regleringsbrevet kan t.ex. anges att ISP under året bör inrikta sin
efterkontroll på de fem olika typer av lätta vapen med tillhörande ammunition som
försvarsindustrin i Sverige tillverkar och exporterar.

ISP bör anställa en militärsakkunnig som huvudansvarig för efterkontroller
Svenska erfarenheter visar att betydande fördelar kan uppnås för det fall den som för
ISP:s del besöker landet i fråga är en högre officer. I princip alla världens försvarsmakter
följer samma slags ceremoniella regler och seder vid mottagandet av högre officerare från
andra länder. Mottagandet blir naturligare och löper smidigare om en högre officer
besöker utländska försvarsmakter än om högre civila statligt anställda gör detsamma.
Bedömningen är därför att samtliga besök bör utföras av en högre officer med minst
överstes grad. En aktiv officer med teknisk utbildning och med minst överstes grad bör
därför anställas på ISP som militärsakkunnig och ha ett huvudansvar för efterkontroller
på plats i andra länder.

Utrikesdepartementet bör genom beskickningarna informera
regeringsföreträdare och försvarsmyndigheter i berörda länder om det nya
systemet
När Tyskland införde sitt system för efterkontroll fick Utrikesdepartementet i uppdrag att
informera alla berörda länder om införandet. Med hänsyn till den stora förändring som ett
införande av systemet innebär i förhållande till köpare av de fem olika typerna av lätta
vapen bör Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) – i likhet med Tyskland – genom
beskickningarna upplysa regeringsföreträdare och försvarsmyndigheter i de berörda
länderna om Sveriges nya regelverk när det gäller ett system med efterkontroll genom
verifieringsbesök på plats.
ISP bör bistå Utrikesdepartementet med att ange vilka de berörda länderna är.

Utrikesdepartementet och svenska beskickningar bör bistå ISP
I största möjliga utsträckning bör ISP:s militärsakkunnige vara den som i ett enskilt fall av
verifieringskontroll i ett land är sambands- och kontaktperson för de olika frågor i sak
som UD, beskickningen och försvarsattachén kan ha inför sina kontakter med
myndighetsföreträdare i landet i fråga. ISP:s militärsakkunnige kan och ska dock inte
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utföra sådana diplomatiska uppgifter som enligt 1961 års Wienkonvention om
diplomatiska förbindelser (SÖ 1967:1) åligger beskickningarna eller sådana uppgifter som
enligt statspraxis och den allmänna folkrätten bör utföras av Utrikesdepartementet.

Svenska försvarsattachéer bör biträda ISP
Svenska erfarenheter talar vidare för att försvarsattachén i landet inte endast bör biträda
med kontakter med försvarsmyndighetsföreträdare inför besöket utan också i högsta
möjliga utsträckning bör medverka vid besöket. Enligt ISP:s bedömning visar svenska
erfarenheter att det för försvarsattachéerna varit till nytta i kontakt- och
förtroendeskapande syfte med landets försvarsmyndigheter att kunna delta vid sådana
besök38.

Det finns inte någon linjär beräkningsbar eller hållbar tidslinje för ett
typiskt efterkontrollbesök
Ett enda projekt avseende efterkontroll i ett land kommer att vara omfattande och
föremål för lång tidsutdräkt. Tysklands erfarenhet talar för att räkna med en
förberedelseperiod av minst sex månader inför ett enda besök. Svenska erfarenheter visar
att kontroll på plats kan ta allt mellan ett fåtal dagar och två veckor. Efterarbetet kan ta
allt från någon vecka till två månader i anspråk eller ännu längre tid för det fall det uppstår
oenighet om huruvida det svar som landet i fråga har lämnat utgör en tillfredställande
förklaring till en eventuell avledning. En sammantagen tidsutdräkt om sju månader till
möjligen ungefär tio månader är därför tänkbar för ett enda verifieringsbesök. Det
kommer inte att finnas någon linjär beräkningsbar eller hållbar tidslinje för ett typiskt
besök, eftersom inget besök kommer att likna något annat. Detta talar för att den
militärsakkunnige måste arbeta parallellt med samtliga besök enligt årets efterkontrollplan
(se nedan).

ISP bör inte till Försvarsdepartementet anmäla tjänsteresor till utlandet som
innefattar besök vid en utländsk försvarsmakt
Med hänsyn till att varje enskilt efterkontrollbesök av nödvändighet under lång tid inför
besöket måste involvera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och
Försvarsdepartementet) för att kunna utföras anser ISP att en särskild anmälan till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om att myndigheten avser att i samband med
efterkontrollbesöket besöka en utländsk försvarsmakt blir en onödig upprepning.
En ändring bör därför göras i förordningen om anmälningsskyldighet vid vissa resor till
utlandet på så sätt att anmälan till Försvarsdepartementet inte behöver göras av personal
hos ISP vid tjänstgöring och resor i tjänsten som innefattar besök vid en utländsk
försvarsmakt.

Det bör noteras att Tysklands försvarsattachéer inte bistår vid själva besöken. Enligt uppgift beror detta på att
försvarsattachén även har en exportfrämjande roll i landet. Å andra sidan överväger Spanien enligt uppgift att införa
ett system med efterkontroll där endast försvarsattachén är den som utför verifikationsbesöken.
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59

Tidpunkt för införande av systemet samt trolig tidpunkt för det första
verifieringsbesöket
De åtgärder som enligt denna utredning behöver vidtas innan ett system för efterkontroll
kan införas är relativt begränsade. Åtgärderna omfattar att vissa förordningar bör ändras,
att ISP bör tilldelas finansiella medel i syfte att rekrytera en militärsakkunnig m.m., att
slutanvändarintygens lydelse bör ändras samt att UD genom beskickningarna bör
informera regeringsföreträdare och försvarsmyndigheter i berörda länder om det nya
systemet. Med hänsyn till att SOFF har motsatt sig att slutanvändarintygens lydelse ändras
bör möjligen remittering av utredningens förslag äga rum. Med en något snäv tidslinje om
nio månader är det möjligt att alla förberedelser hinns med så att systemet kan införas
från och med den 1 januari 2019.
Eftersom efterkontrollsystemet endast föreslås gälla sådana leveranser av aktuell materiel
som landet i fråga har undertecknat i ett slutanvändarintyg med de krav som nämnts ovan
är det inte troligt att något besök på plats i utlandet kommer att äga rum förrän 2020 eller
2021.

Utformningen av systemet för efterkontroll
Baserat på främst svenska erfarenheter av efterkontroll anser ISP att ett system för
efterkontroll bör ha ungefär följande utformning.
1. Den militärsakkunnige bör ansvara för att utarbeta ett förslag till efterkontrollplan
som ska gälla det kommande året och som efter beredning ska fastställas av ISP:s
generaldirektör. Vid utarbetandet av planen ska den militärsakkunnige undersöka
vilken export som har ägt rum av de fem olika typerna av lätta vapen samt i
förekommande fall ammunition till vapnen och där slutanvändaren har
undertecknat ett slutanvändarintyg som ger svensk myndighet rätt att på plats
verifiera att materielen finns kvar. Planen bör, om möjligt, på litet sikt innehålla en
planering omfattande 2–4 besök per år39. En ambitionsökning av antalet årliga
efterkontroller kan succesivt göras beroende av hur många exporter som sker med
krav på verifieringsbesök i slutanvändarintyget samt om antalet system som
programmet framöver omfattar utökas utöver lätta vapen. Beredning av utkastet
till efterkontrollplan bör äga rum med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet
och Försvarsdepartementet), Försvarsmakten, Försvarets materielverk och inom
myndigheten.
2. När det kommande årets efterkontrollplan är fastställd ska den militärsakkunnige
ansvara för att, genom bistånd från UD, ta kontakt med den svenska
beskickningen i landet och ange önskad tidpunkt för ett planerat besök samt hur
lång tid besöket beräknas ta i anspråk. Baserat på erfarenheter från Tyskland bör
Ett system med efterkontroll som omfattar de fem olika typerna av lätta vapen med tillhörande ammunition till
länder utanför den etablerade länder kan inte bli särskilt omfattande, eftersom den exporten från Sverige är relativt
begränsad. Så länge ett system för efterkontroll endast omfattar de nämnda vapnen och ammunitionen till dessa samt
den angivna landkretsen kommer Sverige aldrig att kunna uppnå det antal besök som Schweiz har genomfört de
senaste åren (se fotnot 10).
39
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besökstidpunkten vara ungefär sex månader efter den första kontakten i frågan
med landet. Den militärsakkunnige bör i detta skede även ta kontakt med berört
företag och ingående diskutera tekniska och andra spörsmål som kan uppkomma i
anledning av det tänkta besöket.
3. Beskickningen ska biträda ISP med att ta kontakt med de myndighetspersoner som
krävs för att förbereda besöket samt utverka nödvändiga tillstånd från berörda
myndigheter. Finns en försvarsattaché knuten till beskickningen bör denna biträda
med kontakter med och att utverka nödvändiga tillstånd från berörda
försvarsmyndigheter. Dessa uppgifter för beskickningen och försvarsattachén bör
uttryckligen framgå av utrikesrepresentationens instruktion samt förordningen för
Sveriges försvarsattachéer. I kontakterna med landets myndigheter bör
beskickningen och försvarsattachén framföra att Sverige i möjligaste mån på egen
hand vill stå för samtliga kostnader i landet. Resekostnader till och från landet och
hotellkostnader bör under alla omständigheter betalas av Sverige. Militära eskorter
med pansarfordon eller andra militära landfordon, skydd av militär beväpnad trupp
eller militära helikopter- eller sjötransporter under ett besök brukar vanligen inte
kunna gå att ersätta vid besök av utländska högre officerare, utan enligt
internationell sedvänja står det land som tar emot besöket för dessa kostnader. För
det fall ett land inte vill bistå med militärt skydd eller militära eskorter under
besöket bör vid högriskbesök den militärsakkunnige ta hjälp av svenska livvakter
som medföljer på resan. ISP bör i detta syfte ha upphandlat en livvaktstjänst för
utlandstjänstgöring40. Livvakterna bör erhålla betalning från ISP. I beskickningens
och försvarsattachéns uppgifter bör ingå att om möjligt utverka tillstånd för
livvakterna att medta och i landet inneha enhandsvapen och skyddsmateriel i form
av skyddsvästar och hjälmar. Beskickningen och försvarsattachén bör i
förekommande fall verka för att de berörda myndigheterna i besökslandet på
förhand ska skicka in eventuella destrueringsintyg och märkning av de vapen som
destruerats – och som omfattas av slutanvändarintyg – och en förteckning över
vilka vapen (med märkning) som eventuellt befinner sig i annat land på grund av
FN-tjänstgöring eller annan anledning.
4. För det fall beskickningen och försvarsattachén inte lyckas utverka nödvändiga
tillstånd och om landet i fråga vägrar att ta emot ett verifikationsbesök från Sverige
trots ett åtagande enligt ett slutanvändarintyg att så ska ske bör beskickningen
anmäla detta till UD. Utrikesdepartementet bör kalla landets beskickningschef i
Sverige och för denna påtala de följder som landet enligt de svenska riktlinjerna
riskerar om det inte följer de åtaganden som landet förpliktat sig till enligt

Att erhålla skydd genom Säkerhetspolisen är enligt ISP:s bedömning inte aktuellt. Av 3 § polislagen (1984:387)
framgår att Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet för den centrala statsledningen. Enligt 4 § förordningen
(2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen avses med centrala statsledningen följande personer: statschefen,
tronföljaren, talmannen, riksdagsledamöterna, statsministern, statsråden, statssekreterarna och kabinettssekreteraren.
Enligt samma paragraf får säkerhetspolisen också i ett enskilt fall besluta om personskydd.
40
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slutanvändarintyget, nämligen att landet i fråga i princip inte ska komma i fråga
som mottagare av sådan krigsmateriel från Sverige
5. När beskickningen och försvarsattachén har biträtt ISP med att ta kontakter på
plats och utverkat nödvändiga tillstånd för ett besök vid en viss tidpunkt bör de
anmäla detta till UD och ISP. UD bör då skriva ett formellt brev till de
myndigheter som berörs i mottagarlandet där besöket bekräftas och där aktuella
besöksmedlemmar förtecknas. Utöver militärsakkunnige på ISP bör alltid Sveriges
försvarsattaché i landet delta vid besöket, för det fall det finns en sådan i landet.
Baserat på landets risknivå och i vilken utsträckning som landet i fråga har sagt sig
vara villigt att bistå med beväpnad trupp för att skydda den svenska
besöksgruppen kan det som angetts bli aktuellt för ISP att anlita svenska livvakter
inför besöket. Dessa bör i så fall också finnas med i förteckningen över
besöksmedlemmar.
6. UD bör skriva ett rekommendationsbrev å den militärsakkunniges och eventuella
livvakters vägnar till det aktuella landets beskickning i Sverige i syfte att
visumansökan ska kunna prövas på ett snabbt och smidigt sätt. Eventuellt bör UD
låta utställa ett svenskt diplomatpass till den militärsakkunnige.
7. Besöket bör pågå under ett fåtal dagar till högst två veckor och, för det fall det rör
sig om en stor mängd vapen eller ammunition eller om dessa befinner sig på flera
olika orter i landet, genomföras genom stickprov. För det fall det uppkommer
frågor eller om det saknas vapen eller ammunition vid en räkning bör sådana
frågor i möjligaste mån lösas på plats genom att kontakter tas med berörda
officerare eller andra myndighetsföreträdare. För det fall det redan under besöket
står klart att det inte finns några anmärkningar bör den militärsakkunnige samt en
behörig företrädare för besökslandet vid behov underteckna ett gemensamt
verifieringsprotokoll där en sådan slutsats framgår.
8. Efter besöket bör den militärsakkunnige skyndsamt sammanställa en rapport över
besöket. I rapporten bör det framgå på vilket sätt verifieringen på plats har skett
och om det finns några utestående frågor när det gäller saknade vapen eller
ammunition. Utestående frågor med myndighetsrepresentanter i det land som
besöket har skett i kan efter vad som är lämpligt i det enskilda fallet antingen
skötas mer formellt genom beskickningen eller mer informellt mellan den
militärsakkunnige och en eventuell kontaktperson i besökslandet. När eventuella
utestående frågor är besvarade bör den militärsakkunnige färdigställa sin rapport.
Rapporten kan antingen utmynna i slutsatserna att det inte finns några
anmärkningar, att det finns vissa frågetecken men att dessa har retts ut genom
tillfredställande svar från besökslandet eller att det finns anmärkningar.
9. För det fall rapportens slutsats är att det inte föreligger några anmärkningar bör ett
formellt tackbrev med denna slutsats, eventuellt med hänvisning till ett gemensamt
undertecknat verifieringsprotokoll, skickas av UD till lämplig företrädare i landet i
fråga.
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10. För det fall rapportens slutsats är att det föreligger anmärkningar och dessa inte
har kunnat besvaras på ett tillfredställande sätt bör ett formellt tackbrev skickas
från UD till landet i fråga med slutsatsen att det föreligger vissa anmärkningar och
att Sverige överväger vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i detta läge med
hänvisning till riktlinjernas uttalande om vad som bör hända i en sådan situation.
11. För det fall det föreligger anmärkningar i rapporten bör UD kalla upp landets
beskickningschef samt försvarsattachén (om en sådan finns i Sverige) och påtala
att så länge omständigheterna kvarstår – dvs. så länge inte en tillfredställande
förklaring inkommer till varför vissa vapen eller viss ammunition saknas – har de
svenska riktlinjerna för utförsel och annan utlandssamverkan en tydlig skrivning att
landet i fråga i princip inte ska komma i fråga som mottagare av sådan
krigsmateriel från Sverige. Landet i fråga bör av UD uppmanas att snarast möjligt
utreda vad som kan ha hänt och att inkomma med en tillfredställande förklaring.
12. Den militärsakkunnige på ISP bör undersöka om det finns några ansökningar om
utförseltillstånd av materiel av det slag som anmärkningen gäller till landet i fråga
eller om det finns beviljade utförseltillstånd för sådan materiel enligt vilka
leveranser ännu inte har skett. ISP:s generaldirektör bör efter föredragning fatta
beslut om huruvida sådana ansökningar tills vidare bör avslås och om beviljade
utförseltillstånd bör återkallas.
13. Den militärsakkunnige bör bevaka omständigheterna och utvecklingen i ärendet.
För det fall en tillfredställande förklaring eller liknande inkommer till Sverige bör
den militärsakkunnige bereda frågan hos ISP och inför myndighetens
generaldirektör föredra frågan om det åter finns skäl att bevilja tillstånd för aktuell
materiel. För det fall generaldirektören bedömer att så bör ske bör berörd industri
informeras om detta.
14. För det fall en tillfredställande förklaring eller liknande inkommer till Sverige bör
UD skicka ett brev till landet i fråga med tack för den förklaring som har inkommit
och i sin tur förklara att sådana omständigheter inte längre kvarstår som gör att
materiel av aktuellt slag inte kommer i fråga för export till landet.
15. Efter inkommande av ett eventuellt svarsbrev från landet i fråga får ärendet anses
vara färdigt för avskrivning, vilket sker efter beslut av generaldirektören efter
föredragning av den militärsakkunnige.
16. För det fall ett land inte inkommer med en tillfredställande förklaring eller över
huvud taget inte inkommer med en förklaring bör den militärsakkunnige överväga
att avsluta ärendet.
17. För det fall det efter ärendets avslutande inkommer en förklaring bör den
militärsakkunnige öppna ett nytt ärende för att bereda frågan om förklaringen
bedöms vara tillfredställande och de åtgärder bör vidtas som kan föranledas av den
bedömningen.
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10 Konsekvenser
ISP:s bedömning: ISP kommer att påföras nya uppgifter. Ett införande av
systemet förutsätter att ISP tilldelas finansiella medel för att kunna utföra
uppdraget och rekryterar en militärsakkunnig. En lämplig tidpunkt att införa
systemet är från och med den 1 januari 2019.
Utlandsmyndigheterna och Försvarsmakten kommer att påföras nya uppgifter.
Dessa uppgifter bedöms dock ha så liten omfattning att de inte medför några
ekonomiska konsekvenser.
Förslaget innebär nya arbetsuppgifter för Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet). Regeringskansliet bör överväga om detta bör föranleda
att ytterligare resurser tilldelas ansvarig enhet på UD (Enheten för nedrustning
och icke-spridning).
Beroende på utvecklingen på försvarsmarknaden i övrigt kan förslaget komma att
påverka avsättning och lönsamhet för de produkter som berörs. Ett införande av
ett system för efterkontroller bedöms emellertid på litet längre sikt inte leda till
några större ekonomiska konsekvenser för försvarsindustrin.
Med hänsyn till den begränsning som ISP föreslår när det gäller vilka länder och
materielsystem som systemet med efterkontroll ska omfatta anser myndigheten
att förslaget inte kommer att påverka den svenska försvarsmaktens
materielförsörjningsförmåga.

Konsekvenser för ISP
I utredningen föreslår ISP att myndigheten årligen ska utföra ett antal efterkontrollbesök.
ISP föreslår att en aktiv officer med teknisk utbildning och med minst överstes grad bör
anställas på myndigheten som militärsakkunnig och ha ett huvudansvar för efterkontroller
på plats i andra länder. Enligt ISP:s bedömning kommer arbetet vid ISP med
efterkontroller att motsvara en årsarbetskraft.
ISP har i dag en anställd militärsakkunnig. Den militärsakkunniges sakkunskap behövs vid
handläggningen av ärenden enligt både lagen om krigsmateriel och enligt lagstiftningen
om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Det finns således inte något
utrymme att låta den militärsakkunnige som redan är anställd vid inspektionen ha
huvudansvaret för efterkontrollprogrammet.
ISP bör således tilldelas finansiella medel för att anställa ytterligare en militärsakkunnig.
Kostnaden för en årsarbetskraft motsvarar 1,3 miljoner kronor.
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Därutöver bör ISP tilldelas finansiella medel för årliga resekostnader, inklusive kost och
logi, risktillägg samt för personskydd i vissa fall innefattande två medföljande livvakter,
inklusive arbetskostnader för dessa, om 500 000 kr per år41.
Sammantaget bör således finansiella medel om 1,8 miljoner kronor tilldelas ISP.
Då verksamheten inte har någon koppling till tillståndsprövning eller tillsyn över den som
har tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen om krigsmateriel torde ISP för den här verksamheten
inte kunna ta ut avgifter enligt förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten
vid Inspektionen för strategiska produkter. Verksamheten kommer således att finansieras
genom skattemedel.

Konsekvenser för andra myndigheter
Förslaget kommer att innebära ökade arbetsuppgifter för Sveriges beskickningar och för
försvarsattachéerna, och därmed ökade kostnader för vissa utlandsmyndigheter samt
Försvarsmakten. 2–4 årliga efterkontrollbesök utspritt på ungefär 30–40 länder innebär
emellertid att det möjligen blir ett besök hos en viss beskickning vart tredje till vart femte
år varför de sammanlagda merkostnaderna enligt ISP:s bedömning torde rymmas inom
respektive myndighets befintliga anslagsramar.
Förslaget innebär ökade arbetsuppgifter för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Regeringskansliet bör överväga om detta bör föranleda att ytterligare resurser tilldelas
ansvarig enhet på UD (Enheten för nedrustning och icke-spridning).

Kostnader för företagen
Det blir en ökad administrativ merkostnad för framför allt ett försvarsindustriföretag,
eftersom uppgiftsskyldigheten till ISP när det gäller märkning ökar.
Däremot torde företagen inte behöva betala avgifter för den nya verksamheten eftersom
en sådan avgift inte lagligen torde kunna tas ut för sådant som inte rör tillståndsprövning
eller tillsyn över företagen enligt 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel jämförd med
förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för
strategiska produkter.

Ekonomiska konsekvenser av de föreslagna förändringarna
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har uppgett att– särskilt när det gäller att krav
på efterkontroller genom verifiering på plats införs i slutanvändarintygen – förslaget
riskerar att försämra den svenska försvarsindustrins konkurrensförmåga på den utländska
marknaden genom att den kommer att förlora affärer, vilket kommer att leda till allvarliga
konsekvenser för den svenska försvarsmakten och dess materielförsörjning.
Schweiz har uppgett att de länder som berörs av efterkontroll efter hand har fått en ökad
förståelse för Schweiz policy om efterkontroller. Schweiz har till länderna i fråga lyft fram
41

Den statliga försäkringen för statligt anställda torde inte behöva kompletteras med en särskild riskförsäkring.

65

att efterkontrollprogrammet – i enlighet med vad som anges i FN:s vapenhandelsfördrag
– ska ses som en förtroendeskapande åtgärd och att resultatet av ett efterkontrollbesök
har påverkan inför framtida exportansökningar till landet i fråga. När Tyskland införde sitt
system för efterkontroll fick Utrikesdepartementet i uppdrag att informera alla berörda
länder om införandet.
Det kan enligt ISP:s bedömning inte uteslutas att någon enstaka affär förloras på grund av
att Sverige inför ett efterkontrollprogram. Enligt ISP:s bedömning är det dock troligt att
de länder som berörs av Sveriges program för efterkontroll efter hand får en ökad
förståelse för programmet. Det förutsätter emellertid att Sverige påtalar att
efterkontrollprogrammet ska ses som en förtroendeskapande åtgärd mellan länderna. Att
Tyskland och Schweiz nyligen har infört ett system för efterkontroll och att Spanien och
fler länder inom EU överväger att göra detsamma talar för att en högre acceptans för
efterkontroller gradvis kommer att växa fram hos slutanvändarna.
Beroende på utvecklingen på försvarsmarknaden i övrigt kan förslaget komma att påverka
avsättning och lönsamhet för de produkter som berörs. Med hänsyn till vad som anförts
anser ISP att ett införande av ett system för efterkontroller på litet längre sikt emellertid
inte kommer att leda till några större ekonomiska konsekvenser för försvarsindustrin.
Med hänsyn till den begränsning som ISP föreslår när det gäller vilka länder och
materielsystem som systemet med efterkontroll ska omfatta anser myndigheten att
förslaget inte kommer att påverka den svenska försvarsmaktens
materielförsörjningsförmåga.
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11 Bilagor
Bilaga 1 – Regeringsbeslut om uppdrag till ISP
Bilaga 2 – Declaration by End User
Bilaga 3 – Declaration to the Government of Sweden (MANPADS)
Bilaga 4 – EUC for War Material (Schweiz)
Bilaga 5 – EUC for SALW and corresponding ammunition to third
countries (Tyskland)
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Letterhead ofthe end-user in the country of destination

Ki7^ ^

END-USE CERTIF1CATE FORWAR IVIATERIAL
for presentation to the Export Control Authorities
of the Swiss Confederation
In accordance with the regulations of the Swiss Confederation, which state that granting
an individual export licence is normally dependent on the presentation of an end-use

certificate, we (l) certify that the items supplied by:
Name ofthe supplier
Description of the items

Quantity/Weight

D are intended for consumption/will remain in (country of final destination)
and will only be used for

D are intended for the production/repair of
which is in (country of production/repair)
and belongs to
and will finally remain in (country of final destination).

We (l) certify:
(a) That we (l) will not re-export, sell, lease out, let, lend or donate the items, whether in
whole or in part, to any third party abroad without the prior written consent of the State
Secretariat for Economic Affairs (SECO) ofthe Swiss Confederation.
(b) These jtems will not be used againstthe civilian population in an offensive manner.
(c) That the Swiss authorities have the right to verify the end-use and end-use location of
any supplied item at any time on their demand.

(place, date) (Original signature of the end-user/government official)
(company stamp/official seal) (name and title of sjgner in block letters)

VU'f'!t-

r

Anlage A 4: EUC for SALW and corresponding ammunition to third countries
Please use original official headed paper of end user
Insert here: Name and address of the supplier in the Federal Republic of Germany

END-USE CERTIFICATE (EUC)
for presentation to the Export Control Authorities ofthe Federal Republic of
Germany
Section A - Parties
Consignee (name, address and contact details)

End-user (name, address and contacf: details), if different from consignee

Supplier (name, address and contact details in block letters)

Section B - Good(s)*
Description of the good(s)

Quantity

Value (EUR)
Please Note: This EUC is only applicable for SALW (not for technology or Software)!

Section C - End-use / Purpose ofthe good(s)
Purpose ofthe good(s)

Section D - Country of final destination
Country of final destination (specification of the end-use location)

Anlage A 4: EUC'for.SALW and corresponding ammunition to third countries

Please use original officlal headed paper of end user

Insert here: Name and address ofthe supplierin the Federal Republic ofGermany

Section E - End-user undertaking with regard to good(s)
In accordance with the regulations of the Federal Republic of Germany which state that granting of an export
license is dependent on the presentation of an EUC, we (l) certify
that we (I) are (am) the final end-user of the goods.
that the goods will only be used for the purpose specified above in section C.
that the goods will remain in.
that we (l) will not re-export, temporarily or permanently, the above-mentioned good(s) whether in whole or

in part, or integrated without the prior written approval of the Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy of the Federal Republic of Germany
that we (l) will not transfer, temporarily or permanently, the above-mentioned good(s) whether in whole or in
part, or integrated within the country of final destination to individuals or entities other than the end-user
specified above (section A) without the prior written approval of the Federal Ministry for Economic Affairs
and Energy of the Federal Republic of Germany

Additionally in a case of a final public sector end-user we (l) certify
that the German authorities have the right to verify the end-use ofthe abovementioned SALW on-site upon
their request at any time.

Original sjgnature of the end-user/government offieial

Name and title of signer in block letters

Company stamp/Official seal

Place, Date

Anlage A 4: EUC for SALW and corresponding ammunition to third countries
Please use original offlclal headed paper of end user
Insert here: Name and address ofthe supplier in the Federal Republic of Germany

Section F - End-user undertaking with regard to the "New for OId""Statement
According to paragraph 6 of the Principles of the German Federal Government governing the export of small
arms and lightweapons, corresponding ammunition and production equipment, state recipients of small arms
and light weapons are required to submit a "New for Olcf-Statement.

"New for 01d"-Statement
The new weap.ons:

Description of goods

Quantity

Nameofsupplier

wifl replace the following old weapons:

We (l) confirm that the abovementioned old weapons will be destroyed. The German authorities will be invlted
with due notice to attend the destruction, A detalled note confirming the destruction of the weapons wlll be
sent to the German authorities in each and every case.

Original signaturs of the end-user/government official

Name and title of signer in block letters

Company stamp/official seal

Place, Date

Anlage A 4: EUC for SALW and corresponding ammunition to third countries'
P/ease use original official headed paper of end user
Insert here: Name and address of the supplier in the Federal Republic of Germany

"New, destruction after decommissioning"-Statement
If the new consignment covers additional requirements, state recipients of small arms and light weapons are
required to outline the additional requirements and to submit a "New, destruction after decommissioning"statement.
The new weapons:

Description of goods

Quantity

Nameofsupplier

cover an additional requirement.

Reasons for the additional requirement:

We (l) therefore declare that there are no used weapons to be decommissioned and destroyed. In addition,
we (l) declare that these new weapons will be destroyed when they are decommissioned at a låter stage.

The German authorities will be informed about the decommissionlng and invited with due notice to attend the
destruction. A detailed note confirming the destruction of the decommissioned weapons will be sent to the
German authorities in each and every case.

Original signature of the end-user/government official

Name and title of slgner in block letters

Company stamp/official seal

Place, Date

