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F örsvarets materielverk

Försvarsdepartementet

115 88 Stockholm

Övning med utländskt flygförband
510/6029
Regeringens beslut
Regeringen medger att Försvarets materielverk får genomföra
skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010
enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande.
Vidare medger regeringen att Försvarsmakten genomför samövninl� med
flygförband från USA under 2010 enligt myndighetens framställan�
Regeringen bemyndigar F�rsvarets materielverk respektive
Försvarsmakten att med behöriga amerikanska myndigheter förhandla
och ingå för verksamheten nödvändiga avtaL
Regeringen medger vidare tillträde till svenskt territorium under 2010
för de i verksamheten deltagande amerikanska stridsflygplanen enligt
'
Försvarsmaktens närmare,bestämmande.
'. .

Härutöver beslutar regeringen, med stöd av 11 kap. 3 § vapenlagen
(1996:67), att lagen inte ska gälla för de skjutvapen och den ammUllition
som innehas av den utländska personal som deltar i verksamheten.
Försvarets materielverk ska ta ut avgifter för verksamheten. Avgifterna
ska beräknas inom ramen för full kostnadstäckning så att minst
merkostnaderna täcks" Inkomsterna får disponeras av Försvarets
materielverk.

Ärendet
Försvarets materielverk har i skrivelse den 26 februari 2010 begärt
regeringens tillstånd att få genomföra skjutövningar med utländska
flygförband. Försvarets materielverk hemställer vidare om tillstilnd att få
utfornla nödvändiga bestämmelser för den verksamhet som genoItlförs
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inom FMV;s provområde samt om bemyndigande att med behöriga
amerikanska myndigheter få ingå nödvändiga avtal.
Amerikanska flygvapnet i Europa, United States Air Force Europe, har
ställt en förfrågan till Försvarets materielverk att få nyttja provplats
Vidsel för skjutövningar under 2010.
Försvarsmakten inkom den 1 mars 2010 med framställning om
regeringens tillstånd att på svenskt territorium få genomföra samövning
med flygförband från USA och att med berörda amerikanska
myndigheter få förhandla och ingå nödvändiga avtal för samövningens
genomförande.
Försvarsmakten hemställer även om tillstånd tills svenskt territorium för
flygförbanden från USA samt avsteg i enlighet med 11 kap. 3

§

vapenlagen. Slutligen hemställer Försvarsmakten om tillstånd att ta ut
avgift för verksamheten så att minst merkostnader täcks.
De amerikanska flygplanen kommer att baseras på F21 i Luleå.
Skjutövningen på Vidsel är av karaktären internationell militär test
utbildnings- och övningsverksamhet, så kallad ITÖ-verksamhet.
Flygverksamheten och skjutningarna genomförs inom ramen för de
verksamhetstillstånd och miljötillstånd som respektive myndighet har.
Övningen med Försvarsmakten syftar till att öka förmågan att delta i
internationell krishantering. Övningen planeras att genomföras som en
momentövning med ett underliggande internationellt
krishanteringsscenario.
På regeringens vägnar
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och sändlista
Er referens

Ert datum

Er beteckning

FMV tjänsteställe, handläggare, telefon

FMV töreg. datum

FMV föreg. beteckning

FMV T&E Vidsel, Per Nilsson, 0929-37103

FRAMSTÄLLAN OM TILLSTÅND ENLIGT 10 § TILLTRÄDESFÖRORDNING1i:N
(1992:118)
1. FRAMSTÄLLAN
Försvarets Materielverk (FMV) framställer om regeringens tillstånd att enligt 10 §
tillträdesförordningen (1992: 118) få genomföra skjutövningar med utländskt flygförband inom
FMV:s provområde i Vidsel.
FMV framställer vidare om tillstånd att få utforma nödvändiga bestämmelser för den verksamhet
som genomförs inom FMV:s provområde samt om bemyndigande att med behöriga amerikanska
myndigheter få ingå nödvändiga avtal.
2. ÄRENDET
Den 23 april 2009 (Fö nr 7) fick FMV regeringens tillstånd att genomfora övningen Loyal Arrow
2009. Under genomförandet av övningen uttryckte en av deltagarna, United States Airforce Europe
(USAFE), önskemål om att se över möjligheten att öva inom Vidsels provområde. FMV har i
samband med planering av Loyal Arrow och vid erfarenbetsgenomgångar av samma övning fått en
förfrågan från USAFE att öva flygbesättningar inom FMV:s provområde i Vidsel.
USAFE önskar genomrora verksamheten med basering på F211 Luleå med ca 20 stridsflygplan.
Kontingenten består av ca 200-250 personer. Under genomförandet planeras endast
övningsammunition utan sprängverkan, s.k. inerta vapen, att användas. Skjutövningen på FMV:s
provområde i Vidsel kommer ske i samband med USAFE:s samövning med den svenska
Försvarsmakten under sin basering i Sverige (beteckning HKV 01800:50548, daterad 2010-02-26)
och är av karaktären internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet, S.k. ITÖ
verksamhet.
Deltagande land inhämtar regeringens tillstånd enligt 6 § tillträdesforordningen (1992: 118) om
tillträde till svenskt territorium.
Flygverksamheten och skjutningarna genomfOrs inom ramen fOr de verksamhetstillstånd och
miljötillstånd som myndigheten har. FMV avser utforma nödvändiga bestämmelser för
verksamhetens genomforande.
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3.

TIDSFÖRHÅLLANDEN

Av U SAFE:s förfrågan framgår det som önskvärt att skjutningarna genomförs under sommaren
Guli-augusti) 2010. Tillfället som verksamheten kommer att genomföras kan komma att förflyttas
något i tiden beroende på omständigheter som inte FMV råder över, men vara avslutade senast 31
december 2010.
För att nödvändiga avtal med samtliga berörda amerikanska myndigheter ska kunna framförhandlas
bedömer FMV att myndigheten behöver regeringens tillstånd att genomfOra verksamheten senast 31
mars 2010.
Samverkan har skett med Försvarsmakten.
I ärendets slutliga beredning har, förutom undertecknad överdirektör, deltagit föredragande chefen
för test och evaluering Ossi Koukkula, provledare Per Nilsson samt ställföreträdande chefen för
enheten för rättsfrågor, Maria Gutensparr .
FÖRSVARETS MATERIELVERK

Dan Ohlsson
Överdirektör

u��m
Ossi Koukkula
CT&E

Sändlista:
Kopia:

InomFMV
CT&E,

T&E Vidsel 2 ex (varav ett ex till Per Nilsson),
T&E Marknad och försäljning 2 ex (varav ett ex till Desiree AlmIund),
<::>
...

T&E Luft och Led 2 ex (avsett för flygchef och teknisk chef)
SML Afflnt
Enheten för rättsfrågor

InomFörsvarsmakten
HKVPROD
HKV ITÖ (Öv Ulf Persson)
HKVINS
F 212 ex
Arkiv
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Fö/SI
Vårt !jilnstesUllle, handlilggare

PROD FLYG Mj Mikael Tonnalm

08 788 8157
Hemställan att få genomföra samövning med utländska
flygförband samt bemyndigande att få förhandla och ingå
n ödvändiga avtal för övningens ge�omfdrande.
Hemställan

Försvarsmakten hemställer om regeringens tillstånd att på svenskt territorium få
genorn±Ora samövning med flygförband från USA och att med berörda
amerikanska myndigheter få förhandla och ingå nödvändiga avtal fOr
samövningens genomtOrande.
Försvarsmakten hemställer även om tillträdestillstånd till svenskt territorium för
flygförbanden från USA enligt 6 och 10 §§ tillträdesförordningen (1992:118)
samt att regeringen i enlighet med 11 kap. 3§ vapenlagen (1 996:67) förordnar att
lagen inte skall gälla de skjutvapen och den ammunition som innehas av den
utländska militära personalen.
Slutligen hemställer Försvarsmakten i enlighet med 3 och 25 §§
avgiftsförordningen (1992:191) om tillstånd att ta ut avgift för övningen så att
minst merkostnad för verksamheten täCkS.
Bakgrund

Amerikanska Flygvapnet i Europa (United States Air Force Europe- USAFE) har
i kontakter med FMV framställt önskemål att bedriva verksamhet vid FMV: s
provområde i Vidsel (FMV framställan 2010-02-24 1OFMV3499-1: 1).
I kontakterna med USAFE har dessutom framkommit önskemål om samövning

med svenska flygförband varför rorsvarsmakten hemställer enligt ovan.
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Övningens planerade omfattning
Verksamheten är planerad att genom.föras under cirka två veckor i juli och augusti
201 O. TillflUlet fOr verksamhetens genomrorande kan komma att rorflyttas något i
tiden beroende på omständigheter som Försvarsmakten inte råder över men
kommer att vara avslutade senast 2010-12-31.
i

Den amerikanska flygstyrkan uppgår till' cirka 20 stridsflygplan med en
personalstyrka om cirka 200-250 personer. USAFE rorband kommer om
övningen genomförs att baseras vid F21 i Luleå Fällning av övningsammunition
utan sprängverkan. s.k. inerta vapen. kan komma att ske på Försvarsmaktens
skjutfält Lomben.
Behov att träffa internationella överenskommelser
Det finns behov av att med USA fOrhandla och ingå erforderliga avtal fOr att
bland annat reglera praktiska och ekonomiska rorutsättningar fOr samövningens
genomfOrande.
SYfte och fOrväntat resultat
Försvarsmakten ser stora :fördelar med möjligheten till samövning med
flyg:forband av denna numerär på hög teknologisk nivå.
Svenska flygstridskrafters ronnåga till interoperabilitet och luft:försvar samt
eventuellt lufttankning kommer att fOrbättras vid en samövning.
Kostnader
Verksamheten är av karaktären internationell militär test- utbildnings- och
övningsverkamhet. ITÖ, och Försvarsmakten kommer att ta ut avgifter så att
minst merkostnader :för verksamheten täcks.

Beslut i detta ärende har fattats av generilllöjtnant Göran Mårtensson. I den
slutliga handläggningen av ärendet har dessutom deltagit, brigadgeneral Micael
Byden, överste Ulf Persson, överstelöjtnant Klas Pettersson, fOrsvarsjurist Märta
Zetterberg, och som :föredragande major Mikael Tonnalm
Samverkan har skett

Göran Mårtensson
Försvarsmaktens produktionschef

Mikael Tonnalm

