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Skrivelse rörande behov av förändringar av Lag (1992:1300) om krigsmateriel vad avser
tillverkningstillstånd för legotillverkning
1 tidigare skrivelse som 50FF skickade till UD och ISP den 8 april 2018 så påpekade S0FF att kraven på
tillverkningstillstånd för mindre bolag som tillverkar komponenter till svenska systemtillverkare som
innehar tillverkningstillstånd är administrativt betungande samtidigt som de är av begränsad
betydelse ur kontrollhänsyn. Det rör sig oftast om särskilda delkomponenter för
tillståndsinnehavarna där legotillverkarna är avtalsmässigt förhindrade att leverera resultatet till
någon annan samt att komponenterna i sig själva inte har någon självständig militär funktionalitet.
Det sista året märker föreningen hur lagstiftningen smittar närmare 500 legotillverkare där endast en
tiondel tidigare har haft skäl att ha tillverknings- och tillhandahållandetillstånd. Bedömningen idag är
att flertalet av företagens underleverantörer behöver tillstånd.
Systemföretagen som idag anlitar mindre underleverantörer lägger mycket resurser på att
uppmärksamma, utbilda och hjälpa underleverantörerna med tillståndsansökningar och efterlevnad.
Flera systemleverantörer framför att flera underleverantörer inte vill fortsätta med tanke på den
ökade administrativa bördan och det ansvar som följer av regelverken. Flera systemleverantörer
vittnar även om att de tvingats att vända sig till utländska leverantörer, då dessa inte omfattas av
regelverket. Detta innebär i förlängningen ett ökat beroende av utländska aktörer i flertalet
värdekedjor, vilket påverkar försörjningssäkerheten för det svenska försvaret. Sammantaget innebär
denna reglering en oproportionerlig resursåtgång i förhållande till kontrollbehovet samt en negativ
påverkan på den svenska försörjningstryggheten.
SOFF har i tidigare skrivelse begärt att regeringen ska se över möjligheterna att återinföra det
undantag som gällde före senaste lagstiftningsändring. Vi vill även på peka på att det i förarbetena
för till lagen tar upp frågan när det gäller licenstillverkning (legotillverkning) av komponenter i
utlandet, där det konstateras att det inte bör krävas tillstånd för att ingå samarbetsavtal så länge
företaget i utlandet levererar tillbaka till företaget i Sverige.

SOFF uppmanar ånyo regeringen att snabbutreda konsekvenserna samt se över möjligheterna att
vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra oönskade konsekvenser.
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