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Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter  

om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och 

lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för 

demonstration, utvärdering, utställning, underhåll eller repa-

ration samt efter underhåll, reparation eller demonstration i 

Sverige; 
 

beslutade den 20 maj 2021. 

 

Inspektionen för strategiska produkter föreskriver1 med stöd av 2 b § 

förordningen (1992:1303) om krigsmateriel följande.2 

 

Syfte och tillämpningsområde  

 

1 § Dessa föreskrifter gäller ett generellt tillstånd enligt 2 § och 6 a § 

lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt 2 a § 3–5 förordningen 

(1992:1303) om krigsmateriel.  

 

2 § Detta tillstånd gäller för utförsel av krigsmateriel och lämnande av 

tekniskt bistånd till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det (EES)  

1. för demonstration, utvärdering och utställning av materielen eller 

det tekniska biståndet, 

2. för underhåll eller reparation av materielen eller det tekniska bi-

ståndet, om mottagaren är den ursprungliga leverantören av materielen 

eller det tekniska biståndet 

3. efter underhåll, reparation eller demonstration av materielen eller 

det tekniska biståndet i Sverige, om mottagaren är 

- en leverantör i ett EES-land som med stöd av ett överföringstillstånd 

har fört in materielen eller det tekniska biståndet i Sverige, eller 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenk-

ling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, 

EUT L 146, 10.6.2009, s. 1, (Celex 32009L0043), senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019 om anpassning till 

artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal 

rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll, 

EUT L 198, 25.7.2019, s. 241 (Celex 32019R1243).   
2 Inspektionen för strategiska produkters dnr 2019-7.3-0006. 
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- en mottagare i ett EES-land som med stöd av ett överföringstillstånd 

har rätt att ta emot materielen eller det tekniska biståndet.  

 

3 § Termer och uttryck som används i lagen (1992:1300) om krigsmateriel 

och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel har samma betydelse i 

dessa föreskrifter. 

 

Krigsmateriel och tekniskt bistånd som omfattas av tillståndet  

 

4 § Detta tillstånd omfattar sådan krigsmateriel och sådant tekniskt bistånd 

som anges i bilagan till dessa föreskrifter. 

 

Villkor för användning av detta tillstånd  

 

5 § Detta tillstånd får endast användas av den som har tillstånd till tillhan-

dahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i utlandet 

enligt 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel eller den som genom till-

stånd till tillverkning av krigsmateriel enligt 3 § samma lag har rätt att 

tillhandahålla krigsmateriel. 

 

6 § Detta tillstånd får inte användas för utförsel av krigsmateriel eller 

lämnande av tekniskt bistånd till en viss certifierad mottagare i ett annat 

land inom EES, om Inspektionen för strategiska produkter enligt 16 a § 

lagen (1992:1300) om krigsmateriel har beslutat att utförsel eller läm-

nande enligt detta tillstånd tills vidare inte får ske till den mottagaren.  

 

7 § Detta tillstånd får inte användas av den som omfattas av ett beslut av 

Inspektionen för strategiska produkter eller regeringen enligt 16 § första 

stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel att en viss leverantör slutligt 

eller för viss tid inte får utnyttja detta tillstånd.  

 

8 § Den krigsmateriel som förts ut ur landet och det tekniska bistånd som 

lämnats med stöd av detta tillstånd för demonstration, utvärdering, utställ-

ning, underhåll eller reparation ska, såvida den inte har förbrukats, återfö-

ras till Sverige. Den som fört ut krigsmaterielen eller lämnat det tekniska 

biståndet ska föra ett register över det som återförts till Sverige. Registret 

ska innehålla motsvarande uppgifter och bevaras på det sätt som före-

skrivs i 20 a § andra och tredje styckena lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel. 

 Villkoren i första stycket om återförsel och registerföring gäller inte 

för utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd efter de-

monstration, underhåll eller reparation av materielen eller det tekniska 

biståndet i Sverige. 

 

Skyldigheter m.m. 

 

9 § I 20 a § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel finns en bestäm-

melse om underrättelseskyldighet för den som för första gången avser att 
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använda ett generellt tillstånd. I 31 § första stycket 1 lagen (1992:1300) 

om krigsmateriel finns en bestämmelse om sanktionsavgift för överträ-

delse av nämnda underrättelseskyldighet.   

 

10 § I 20 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel finns en bestämmelse 

om att den som har tillstånd enligt 6 § första stycket samma lag till utför-

sel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd till ett annat land 

inom EES ska föra detaljerade och fullständiga register över sina överfö-

ringar inom EES. 

 

11 § I 21 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel finns en bestäm-

melse om att lämna deklaration till Inspektionen för strategiska produkter 

om vilken krigsmateriel som har fakturerats och levererats, om krigsmate-

rielens slag, kvantitet och fakturerade värde, om det tekniska biståndets 

slag och fakturerade värde och i förekommande fall om vilket tillstånd 

som leveranserna hänför sig till och om slutligt mottagarland. 

 

  

  

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2021. 

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Inspektionen för strategiska 

produkters föreskrifter  

- TFS 2012:9 om ett generellt tillstånd gällande utförsel av 

krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till ett land 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för 

demonstration, utvärdering och utställning, 

- TFS 2012:10 om ett generellt tillstånd gällande utförsel av 

krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss 

mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES) för underhåll eller reparation, och 

- TFS 2012:11 om ett generellt tillstånd gällande utförsel av 

krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss 

mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES) efter underhåll, reparation eller demon-

stration i Sverige. 

3. De äldre föreskrifterna gäller för utförsel av krigsmateriel eller 

lämnande av tekniskt bistånd till och med den 31 juli 2021. 

 

På Inspektionen för strategiska produkters vägnar  

 

 

 

CARL JOHAN WIESLANDER 

 

 

 

Tobias Bergkvist 
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Bilaga  

 

 

Krigsmateriel och tekniskt bi-

stånd enligt  

bilagan till förordningen 

(1992:1303) om krigsmateriel 

Omfattning 

 

ML1 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML2 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML3 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML4 

 
All krigsmateriel, utom ML4 a.  

ML5 

 

All krigsmateriel.  

 

ML6 

 

All krigsmateriel.  

 

ML7 

 

Endast krigsmateriel enligt  

ML7 f och g.  

ML8 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML9 

 

All krigsmateriel.  

 

ML10 

 

All krigsmateriel.  

 

ML11 

 

All krigsmateriel.  

 

ML12 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML13 

 

All krigsmateriel.  

ML14 

 

All krigsmateriel.  

 

ML15 

 

All krigsmateriel.  

 

ML16 

 

All krigsmateriel.  

 

ML17 

 

All krigsmateriel, utom ML17 f, g 

och i.  

ML18 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML19 

 

Ingen krigsmateriel.  

 

ML20 

 

Ingen krigsmateriel.  
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ML21 

 

Endast programvara för drift eller 

underhåll av materiel tillåten 

enligt ovan.  

ML22 

 

Endast teknik för drift, installat-

ion, underhåll (kontroll), reparat-

ion, översyn eller renovering av 

materiel tillåten enligt ovan.  

 


