Stockholm den 5 april 2018
Till
Utrikesdepartementet (UD-NIS)
103 33 Stockholm

Förslag rörande vissa förändringar av Lag (1992:1300) om krigsmateriel
-

Tillverkningstillstånd för legotillverkning

Skälen till förändringsbehov
För att underlätta för samtliga företag, framförallt små och medelstora företag, samt att minska
onödig administrativ börda för ISP föreslår SOFF en lagändring där företag under vissa
förutsättningar inte behöver söka tillverkningstillstånd. Syftet med tillståndsplikten borde grunda sig
på företagens förmåga att både utveckla och tillverka krigsmaterial.
Många mindre småföretag har enbart kunskap att utföra legotillverkning (endast producera utifrån
färdiga ritningar) av mekaniska, elektriska eller elektroniska delar på uppdrag av annat företag. Detta
innebär att ingen utveckling eller modifiering av teknik kommer att göras av det legotillverkande
företaget.
I dagsläget finns det en uppenbar risk att många av dessa småföretag kommer avstå från sådan
legotillverkning av krigsmateriel med hänsyn till den extra administration och ansvar som ett
tillverkningstillstånd medför och dessa kommer föredra att legotillverka produkter till civil
verksamhet. Detta kommer medföra negativa konsekvenser för försvarsindustrin och dess
materielförsörjning till försvaret i form av ökade produktionskostnader och längre leveranstider.
I förevarande lag återfinns den bestämmelse som industrin nu önskar få återinförd. Denna togs bort
när nuvarande KML implementerades. I motiven till nuvarande lag skrev utredaren;
”Enligt 2 § tillverkningslagen får regeringen meddela föreskrifter om undantag från
tillståndskravet för tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har
tillstånd att tillverka ifrågavarande krigsmateriel. Bemyndigandet har inte utnyttjats och jag
kan inte förutse ett utnyttjande, varför bemyndigandet enligt min mening bör utgå.” 1
När utredaren till nuvarande lag skrev ovanstående var legotillverkning troligen inte så vanligt
förekommande men i dagens samhälle är legotillverkning nödvändigt för att uppnå
produktionseffektivitet för att bibehålla attraktivitet på en starkt konkurrensutsatt marknad.

1

1

Prop 1991/92:174 s 65.

SOFF föreslår att bestämmelsen återinförs enligt tidigare lydelse då behovet finns i betydlig större
utsträckning idag än vad utredaren vid tillfället kunde förutse.
SOFF ser positivt på att regeringen eller ISP upprättar rutiner rörande till exempel någon form av
intyg eller liknande där företag, som tillverkar på uppdrag av tillståndsinnehavare, intygar att de inte
kommer tillverka materielen för någon annans räkning än tillståndsinnehavaren. Intygen kan också
innehålla skrivningar om att den kontrollerade tekniken som delges företaget för uppdraget inte får
spridas vidare eller användas vid produktion eller utförsel av liknande produkter.
Nuvarande lagstiftning
3 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för
1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 4 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),
2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk,
3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål av
högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte för sådana statliga myndigheter som inte är
affärsverk. Lag (1996:68).
Förslag till ändring i KML
3 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för
1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 4 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),
2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk,
3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål av
högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel,
4. tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har tillstånd att tillverka
ifrågavarande krigsmateriel. 2
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur
tillverkare, som tillverkar på uppdrag av den som har tillstånd att tillverka, ska intyga att
tekniskt bistånd eller krigsmateriel endast kommer delges godkända mottagare.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte för sådana statliga myndigheter som inte är
affärsverk. Lag (1996:68).

För Säkerhets- och försvarsföretagen,

Robert Limmergård
Generalsekreterare

Denna bestämmelse är samma skrivning som fanns med i föregångaren till nuvarande lag i 2 § i lag (1983:1034) om
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel m.m.
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