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Förord
Enligt regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, får regeringen uppdra åt
Försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. Regeringen har
gett ett sådant uppdrag till Försvarsmakten genom förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet
m.m. (IKFN-förordningen). I förordningen (2007:1266) med instruktion till Försvarsmakten framgår det vidare att Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk
säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska
intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationellt som
internationellt (2 §).
Försvarsmakten har därmed en särskild roll när det gäller att hävda Sveriges suveränitet,
territoriella integritet och nationella intressen. Försvarsmakten ska utföra detta uppdrag
i enlighet med tillämplig svensk lagstiftning och inom ramen för internationell rätt (folkrätt). Denna handbok avser att utgöra ett stöd för alla beslutsfattare inom Försvarsmakten som agerar med IKFN-förordningen, och andra relevanta författningar, som grund
för att utföra Försvarsmaktens uppdrag i dessa hänseenden. Det är av stor vikt att Försvarsmakten uppträder med fast och konsekvent agerande, och därmed inger respekt och
förtroende för myndighetens vilja och förmåga att hävda Sveriges suveränitet och territoriella integritet.
Denna handbok behandlar vad som gäller för tillträde till svenskt territorium, samt våra
åtgärder då:
• utländska statsfartyg och statsluftfartyg,
• utländska militära fordon och
• utländsk militär personal
bryter mot bestämmelser för tillträde till svenskt territorium enligt tillträdesförordningen (1992:118).
Handboken utgör också en grund i de fall insatsregler ges ut i samband med att en insats
beordras, eller när det finns andra behov av styrningar i syfte att värna svenskt territorium och svenska intressen.
Denna handbok syftar till att ge stöd för militära chefer i olika nivåer:
•
•
•
•

vid handläggning av tillträdesärenden,
vid ingripanden vid brott mot tillträdesbestämmelserna,
vid skydd av svenska fartyg och luftfartyg och
i övrigt vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet.
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Handboken avhandlar förhållanden såväl på marken, som till sjöss (även under ytan) och
i luften och avser freds- och neutralitetsförhållanden.
Handboken är inte tillämplig om regeringen har förklarat att Sverige är i krig, eftersom
IKFN- och tillträdesförordningarna då upphör att gälla.
Grundläggande författningar utgörs bl.a. av:
Regeringsformen, som utgör grunden till IKFN-förordningen.
Tillträdesförordningen (1992:118), avseende bestämmelser för tillträde under fred och
neutralitet till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära
fordon.
IKFN-förordningen (1982:756), avseende Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar
av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m.
Förordningen (1996:930) om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands.
Luftfartsförordningen (2010:770).
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:3) om verkställighet av tillträdes- och IKFN-förordningarna.
I handboken redovisas innehållet enligt följande:
Författningstext

Fetstil

Försvarsmaktens respektive Transportstyrelsens föreskrifter

Kursiv stil

Övriga anvisningar, förtydliganden och allmänna råd

Vanlig stil

I yttre marginalen markeras hänvisning till aktuell författning och paragraf, med användande av följande förkortningar:
Tillträdesförordningen =

Tillträdes-F

IKFN-förordningen =

IKFN-F

Förordningen om örlogsbesök, flygning med militära
luftfartyg och tjänstgöring utomlands =

SFS ÖrlB

Luftfartsförordningen =

Luftfarts-F

Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdesoch IKFN-förordningarna =

FFS TI

Transportstyrelsens författningssamling =

TSFS

Moment där överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om vidare
åtgärder är skuggade i likhet med detta fält.
Termen ”på eller över fritt hav” i IKFN-förordningen och i denna handbok inkluderar
även sådana vattenområden som betecknas som ”internationellt vatten”. Där handboken hänvisar till ”Insatschefen” avses alltid Försvarsmaktens insatschef (se bilaga 1).
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Ledning
Av 15 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, jämförd
med bilaga 2 till samma förordning, följer att chefen för insatser i Högkvarteret
benämns insatschef (jfr. FFS TI 2 §).
1.

Försvarsmakten ska
– upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av
tillträdesförordningen (1992:118),
– skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium samt
på eller över fritt hav,
– medverka vid tillsynen av sådana vattenområden som anges i 5
§ 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt
enligt samma lag,
– medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt territorium,
– medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium
och Sveriges ekonomiska zon, och
– i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot
fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning.

IKFN-F 3 §

2.

Insatschefen ska utöva den operativa ledningen av underställda och
underlydande enheter i samband med verksamhet enligt tillträdesförordningen (1992:118) och IKFN-förordningen (1982:756).
Beslut som enligt dessa föreskrifter ska fattas av insatschefen får även fattas
av den som insatschefen bestämmer, om inte annat anges.

FFS TI 3 §

3.

Vid insatser får en chef besluta insatsregler för underlydande personal.
Den chef som beslutar en insatsregel är ansvarig för att regeln står i
överensstämmelse med svensk och internationell rätt samt att den är
förenlig med insatsregler som har beslutats av en högre chef.

FFS TI 5 §

4.

Insatschefen ska besluta order och riktlinjer för incidentberedskapen
samt samordna verksamheten mellan militära förband och övriga
organisationenheter och samverkande myndigheter.

FFS TI 4 §

5.

Insatschefen reglerar vålds- och tvångsanvändning inom ramen för IKFNförordningens bestämmelser i insatsregler. Insatsregler fastställs normalt
årligen i insatschefens order om beredskap och uppgifter till förband (för
år 2016 i ”Försvarsmaktens Grundoperationsplan 2016 (FM GROP 2016)”.

6.

Ansvariga chefer ska ha god kännedom om och kunna tillämpa handboken vad gäller eget verksamhetsområde.
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7.

Insatschefen ska se till att berörda förbandschefer får del av de tillstånd som
lämnas enligt tillträdesförordningen (1992:118).

8.

Momentet har utgått.

9.

Myndigheter som samarbetar med Försvarsmakten tillämpar inom
respektive myndighet gällande föreskrifter för uppträdande vid
ingripanden m.m.

FFS TI 6 §

Rapportering
10.

Om bestämmelserna i tillträdesförordningen (1992:118) överträds
eller någon annan likartad händelse inträffar, skall Försvarsmakten
snarast underrätta chefen för Utrikesdepartementet och chefen för
Försvarsdepartementet.

IKFN-F 8 §

11.

Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket,Tullverket
och luftfartsmyndigheter ska snarast möjligt rapportera till
Försvarsmakten, om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller
militära fordon
1. iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium, eller
2. överträder bestämmelserna i denna förordning.

Tillträdes-F 27 §

12.

Rapporter till Försvarsmakten från myndigheter enligt 27 § tillträdesförordningen (1992:118) ska i fråga om
1. utländska statsfartyg, lämnas till marintaktiska staben i Högkvarteret,
2. utländska statsluftfartyg, lämnas till flygtaktiska staben i Högkvarteret,
och
3. utländska militära fordon, lämnas till berörd regional stab.

13.

Polismyndigheten, Kustbevakningen,Transportstyrelsen och
Tullverket, får, inom sina respektive verksamhetsområden meddela
närmare föreskrifter för rapporteringen enligt 27 §, efter hörande av
Försvarsmakten.
Försvarsmakten får, efter hörande av berörda civila myndigheter,
meddela föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning.

FFS TI 7 §

Tillträdes-F 28 §
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Konstitutionella och folkrättsliga regler för ingripande under
fred och neutralitet
14.

Av 15 kap. 13 § andra stycket regeringsformen framgår det att ”Regeringen
får uppdra åt försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell
rätt för att hindra kränkning av rikets territorium…”. En grundläggande
sedvanerättslig princip inom folkrätten är staters rätt att skydda sina
gränser och territoriella integritet, för att avvisa en inkräktare eller stoppa
ett olaga intrång. Staterna har därvid rätt att bruka ett visst mått av
våld utan att bryta mot det grundläggande våldsförbudet i FN-stadgans
artikel 2(4). Det våld som används måste dock alltid vara nödvändigt
och proportionerligt i förhållande till kränkningen, och upphöra när
kränkningen upphör. När Försvarsmakten ingriper med vapenmakt på
fritt hav/internationellt vatten, eller inom en annan stats territorium (gäller
enbart vid självförsvar enligt 6 § IKFN-förordningen), är det också viktigt
att graden av våld anpassas till situationen, så att Försvarsmaktens agerande
inte på god grund kan uppfattas som en aggressionshandling riktad mot en
annan stat.
Enligt våldsförbudet får en stat inte använda sig av hot eller bruk av våld
som riktar sig mot en annan stats territoriella integritet eller politiska
oberoende, eller som i övrigt medför hot mot internationell fred och
säkerhet. Våldshandlingar från en stat mot en annan av en viss högre
intensitet och/eller omfattning kan anses utgöra aggressionshandlingar som medför att den utsatta staten har rätt till självförsvar. FN
generalförsamlings definition av aggression (UNGA resolution [XXIX]
1974) lämnar folkrättslig vägledning till vad som kan anses innefattas i
detta begrepp.1

1

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(f )
(g)
.

UN General Assembly resolution (XXIX) 1974 uttalar följande:
”Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, [unless the Security Council conclude it would
not be justified in the light of relevant circumstances, including the fact that the acts concerned or their consequences are not of sufficient gravity], qualify as an act of aggression:
The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation,
however, temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by use of forces against the territory
of another State or part thereof:
Bombardment by armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons, by a State
against the territory of another State:
The blockade of ports or costs of a State by armed forces of another State:
An attack by armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State:
The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the
receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence
in such territory beyond the termination of the agreement:
The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by the
other State for perpetrating an act of aggression against a third State:
The sending by, or on behalf of, a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed
force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.”
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15–17. Momenten har utgått.

Fartyg
Fartygs tillträde till svenskt territorium
Utländska statsfartyg har för genomfart tillträde till svenskt
territorialhav.
Utländska statsfartygs genomfart av svenskt territorialhav skall ske så
att landets lugn, ordning och säkerhet inte störs. Genomfarten skall vara
oavbruten och skyndsam.
18.1 Utländska statsfartygs rätt till s.k. oskadlig genomfart genom kuststatens
territorialhav återfinns i art. 17-32 i havsrättskonventionen. Rätten till
oskadlig genomfart omfattar inte kuststatens inre vatten.

Tillträdes-F 3 §
första och
andra stycket

19.

Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska
statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för
utländska militära fordon.
Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är
i nöd eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i
Sverige.
Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som
används av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför
1. polisuppgifter med stöd av 4 eller 5 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete, eller
2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om
internationellt tullsamarbete.
Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta
Försvarsmakten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 § förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete och i 4 §
förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.

Tillträdes-F 4 §

20.

Försvarsmakten får meddela tillstånd för tillträde till svenskt
territorium i fråga om
1. utländska statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Sjöfartsverket,
2. andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg och statsfartyg som
nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av
Kustbevakningen,
...

Tillträdes-F 5 §
första stycket
första och andra
punkten samt
andra stycket

18.

Försvarsmakten får även på begäran av en kommun eller en statlig
myndighet som svarar för räddningstjänsten meddela utländska
statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde
till svenskt territorium vid räddningsinsatser eller vid övning av
sådana insatser.
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20.1 I denna förordning avses med
...
2. statsfartyg: örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg
och svävare som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i ickekommersiellt syfte,
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Tillträdes-F 2 §
andra, tredje och
fjärde punkten

3. örlogsfartyg: fartyg och svävare som tillhör en stats stridskrafter,
har de yttre nationella kännetecken som utmärker örlogsfartyg,
står under befäl av vederbörligen utnämnda officerare och
är bemannade av besättningar underkastade fastställda
disciplinregler,
4. forskningsfartyg: fartyg som ägs eller brukas av en stat och
som utrustats för och bedriver forskning enligt internationellt
vedertagna principer,
…
21.

Insatschefen prövar frågor om tillstånd för tillträde till svenskt territorium
enligt 5 § tillträdesförordningen (1992:118).
Insatschefen får besluta om yttranden över remisser från Regeringskansliet
avseende ärenden enligt 6 § tillträdesförordningen.
Har regeringen bemyndigat Försvarsmakten att utfärda närmare
bestämmanden för tillträde till svenskt territorium ska insatschefen besluta
dessa.

FFS TI 8 §

22.

I andra fall än som sägs i 5 § meddelar regeringen utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde till
svenskt territorium. Tillstånden utverkas på diplomatisk väg.

Tillträdes-F 6 §

23.

Handläggning av tillståndsärenden enligt moment 20 och 21 ovan
framgår av bilaga 2.

./2

Uppträdande inom svenskt territorium
24.

När ett utländskt statsfartyg befinner sig inom svenskt territorium,
skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar skall vara i
övervattensläge.

Tillträdes-F 7 §

25.

Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg inte utan
tillstånd göra uppehåll. Om fartyget, med hänsyn till dess sjösäkerhet,
ändå tvingas att göra uppehåll, skall detta snarast anmälas till
regional ledning inom Kustbevakningen.
Tillstånd enligt första stycket meddelas av Försvarsmakten i fråga om
sådana fartyg för vilka Försvarsmakten enligt 5 § meddelar tillstånd
för tillträde till svenskt territorium och i fråga om övriga fartyg av
regeringen.
Ett utländskt statsfartyg som befinner sig i nöd på svenskt inre
vatten skall ange detta med internationell signal och snarast anmäla
förhållandet till regional ledning inom Kustbevakningen.

Tillträdes-F 8 §
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26.

Rätten till oskadlig genomfart innefattar även en rätt att stanna och
ankra om det är nödvändigt p.g.a. ”force majure” eller nöd, eller i
syfte att bistå personer, fartyg eller luftfartyg som är i fara eller nöd
(havsrättskonventionen art. 18).

27.

Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med
undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, utan tillstånd av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd
skall meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

Lag (1993:742)
om skydd för
landskapsinformation

27.1 Bestämmelsen om sjömätning i 3 § lagen (1993:1724) om skydd för
landskapsinformation gäller även för utländska statsfartyg. Enligt 2 §
förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation ska frågor
om tillstånd till sjömätning prövas av Försvarsmakten.
28.

Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg eller en utländsk militär avdelning endast med
regeringens tillstånd bedriva skjutövningar eller andra övningar än
sådana som avses i 5 § andra stycket. För övningar som i sin helhet
kan genomföras inom ett fartyg eller ett luftfartyg behövs inte tillstånd.
Försvarsmakten får meddela tillstånd för övningar enligt första
stycket som sker inom ramen för internationell militär test-,
utbildnings- och övningsverksamhet.

Tillträdes-F
10 §

29.

Bestämmelser om rätt för besättningen på ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg att lämna detta utan inresekontroll finns
i utlänningsförordningen (2006:97). Besättningen får inte utan
regeringens tillstånd bära annat vapen än blankt vapen som hör till
uniformsdräkten när fartyget eller luftfartyget lämnas.

Tillträdes-F
11 §

29.1 Om inte Polismyndigheten bestämmer något annat, får besättningsmän
på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för fartyget och som
har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjömän, tillfälligt
lämna sitt fartyg utan att genomgå kontroll och uppehålla sig i den tätort
som finns närmast den hamn där fartyget ligger, om de inte bedöms
utgöra ett hot mot allmän ordning eller rikets säkerhet (se 6 kap. 3 § 2 st.
utlänningsförordningen (2006:97)).
Ingripande vid brott mot tillträdesbestämmelserna
Radiokommunikation i samband med ingripanden mot fartyg och luftfartyg
framgår av bilaga 3.

./3

Okända fartyg
30.

Inom svenskt territorium får ett fartyg eller luftfartyg anropas, prejas
och, under de förutsättningar som anges i 5 §, visiteras, om det behövs
för att kunna fastställa dess nationalitet eller ställning som statsfartyg
eller statsluftfartyg.

IKFN-F 4 §
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31.

Har ett ingripande gjorts mot ett fartyg eller luftfartyg ska dess position och
identitet samt de åtgärder som har vidtagits mot det antecknas i en loggbok
eller på annat varaktigt sätt. Anteckningarna ska, om möjligt, kunna
bestyrkas med fotografier, radarregistreringar eller på annat liknande sätt.

32.

Det är av stor betydelse för våra militära ingripanden, ageranden
på diplomatisk väg, m.m. att utländska statsfartyg som kränker vårt
territorium eller i övrigt bryter mot våra tillträdesbestämmelser är
identifierade och att deras position är noggrant fastställd.

33.

Om ett utländskt fartyg, vars status inte kunnat bestämmas, observeras
stillaliggande inom territorialhavet eller kommer in på inre vatten, är
det angeläget att statusbestämning sker snarast möjligt. Om det vid en
första undersökning inte är möjligt att säkert fastställa ett fartygs status
eller om anmärkningsvärda iakttagelser görs beträffande fartyget kan
fartyget behöva hänvisas till en ankarplats eller förtöjningsplats för
undersökning. Avseende visitering, se nedan.

./4

34.

Om regeringen inte för ett visst fall föreskriver något annat, skall för
tillträde till och åtgärder ombord på ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg medgivande inhämtas av chefen för statsfartyget eller
statsluftfartyget. För visitation av statsfartyg eller statsluftfartyg
som har kommit in till riket utan att ha rätt till det behövs dock inte
medgivande, om fara för säkerheten på platsen bedöms föreligga.

IKFN-F 5 §

35.

Ett utländskt fartyg som uppträder inom svenskt territorium och som inte
har identifierats som statsfartyg, ska behandlas som ett handelsfartyg. Om
särskilda skäl talar för det ska fartygets status kontrolleras. Om det behövs
för genomförande av kontrollen, ska fartyget prejas och visiteras.
Råder efter kontroll enligt första stycket tveksamhet om fartyget är ett
statsfartyg eller ett handelsfartyg, ska insatschefen avgöra frågan.

FFS TI 11 §

36.

Om ett fartyg eller ett luftfartyg inte åtlyder en prejningsorder eller vägrar
visitering ska det behandlas som ett statsfartyg respektive statsluftfartyg i
avvaktan på insatschefens besked om status.

FFS TI 13 §

37.

Momentet har utgått.

FFS TI 10 §
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38.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:45)
om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar
sjötrafiken, anges regler om prejning m.m.
Nedan återges 5-10 §§ i författningen.
5 § Av 6 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) framgår att befälhavaren på ett
fartyg som prejas av en behörig svensk civil eller militär myndighet är
skyldig att lyda prejningen och också skyldig att låta fartyget visiteras.
6 § Prejning från fartyg eller land verkställs:
– genom att signalen L eller signalen SO ges med signalflaggor, ljus- eller
ljudmorsering,
– genom anrop på radio,
– genom att stoppspade visas,
– muntligt, eller
– på annat otvetydigt sätt.
Prejning från luftfartyg verkställs:
– genom att signalen L eller signalen SO ges med ljusmorsering,
– genom anrop på radio, eller
– genom att varningseld avges. Prejning kan föregås eller följas av en uppmärksamhetssignal bestående av lösa eller skarpa skott utan riktning
mot det prejade fartyget eller av en utdragen signal med vissla.

TSFS 2009:45

HANDBOK
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7 § När ett fartyg prejas ska fartygets befälhavare, om de nautiska
förhållandena medger det, omedelbart styra anvisad kurs, stoppa fartyget,
lägga bi eller ankra. Fartygets nationalitetsflagga ska vid prejning hissas,
om den inte redan är hissad.
Allmänna råd: Om farvattnet och omständigheterna medger det bör
befälhavaren även låta fartyget gira ur kursen för att visa att prejningen
har uppfattats och åtlytts.
8 § Befälhavaren på ett prejat fartyg ska besvara signaler och muntliga
frågor från den som prejar. När svar ges, får radio inte användas om förbud
mot radiosignalering har utfärdats i annat sammanhang.
9 § Befälhavaren på ett fartyg som ska visiteras ska underlätta en
bordning av fartyget och genomförandet av förrättningen samt lämna de
upplysningar om fartyget och dess resa som begärs. Om visiteringen av ett
fartyg ger anledning till ytterligare undersökning i hamn, ska fartyget föras
till den hamn den prejande bestämmer. Hamnen dit fartyget ska föras ska
vara närbelägen.
10 § Befälhavaren på ett prejat fartyg får inte fortsätta fartygets resa förrän
den prejande har gett sitt tillstånd till det. Befälhavaren är skyldig att följa
de anvisningar som den prejande kan ge om den fortsatta resan inom
Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon.
39.

Visitering utförs för att klarlägga ett fartygs nationalitet och ställning
som statsfartyg eller handelsfartyg, samt att kontrollera att gällande
bestämmelser rörande tillträde, sjötrafik, m.m. efterlevs.

40.

Visitering av fartyg eller luftfartyg ska utföras av en visiteringsgrupp med
särskilt utbildad personal.
Visiteringsgruppen ska vara beväpnad, om inte insatschefen har beslutat
annat. Visitering av fartyg ska ske i form av pappersvisitering och, om så
behövs, av skeppsrannsakan.
En sådan säkerhetsvisitering som avses i 5 § IKFN-förordningen (1982:756)
ska ha till syfte att förhindra att fartyget eller luftfartyget förstörs eller
skadar omgivningen.

41.

Momentet har utgått.

42.

Visitering utförs av visiteringsgrupp, som består av chef tillika
visiteringsförrättare, ställföreträdare samt två eller flera man alltefter
fartygets storlek.

FFS TI 17 §
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43.

Förbandschefer ansvarar för att särskilt utbildad personal enligt 17§
FFS TI är utsedd. Personalen bör förutom att delta vid visitering av
fartyg respektive luftfartyg som kommit till Sverige i strid mot tillträdesbestämmelserna även kunna sättas in vid nödsituationer. Se vidare
Visiteringsanvisningar för Marina förband (Visa M).

44.

Pappersvisitering syftar till att klarlägga fartygets identitet och nationalitet och innebär en granskning av fartygets skeppshandlingar. I fred
sker pappersvisitering som regel endast som kontroll av att fartygets
registreringshandling (motsv.) stämmer överens med andra uppgifter
som kan inhämtas (namn på fartygssida, akterspegel och båtar) samt
kontroll av besättningslista.

45.

Skeppsrannsakan syftar till att klargöra att uppgifter som erhålls vid
pappersvisitering överensstämmer med verkliga förhållanden och
tillgrips då felaktigheter har konstaterats vid pappersvisiteringen samt
om andra misstankar föreligger t.ex. om säkerhetshotande verksamhet.
Vid skeppsrannsakan kan frågor ställas till befälhavare, besättning och
passagerare och undersökning ske av fartygets rum, särskilt lastrum, i
syfte att fastställa lastens beskaffenhet. Skeppsrannsakan bör genomföras
med fartyget till ankars eller förtöjt. Vid skeppsrannsakan ska
befälhavare och övriga ombordvarande bemötas med hänsyn och respekt
och skyndsamhet iakttas så att fartygets resa eller verksamhet inte störs
mer än nödvändigt.

46.

Om visiteringsgruppen hotas eller möts med våld kan rätt till nödvärn
enligt 24 kap. 1 § brottsbalken föreligga. Se vidare moment 65.6-7 samt
134.6-7.

47.

Fartyg anropas för kontroll av nationalitet och identitet med:
– radio (VHF kanal 16) eller
– optiskt (ljusmorse eller signalflaggor).
Om det är omöjligt att verkställa visitering till sjöss, införs fartyget till
skyddad plats för visitering och eventuella vidare åtgärder.

48.

Momentet har ersatts, se moment 45.

HANDBOK
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Om statsfartyg som har tillstånd
49.

Ett utländskt statsfartyg som befinner sig inom svenskt territorium
efter tillstånd av regeringen får avvisas först efter beslut av regeringen.

50.

Om ett utländskt statsfartyg bryter mot villkoren i meddelat tillstånd ska
det erinras om detta. Exempel på förseelser är:
– utebliven radioanmälan vid in- eller utpassage till/från svenskt territorium,
– felaktig inpasserings- eller utpasseringsväg,
– stillaliggande på svenskt territorium.

51.

Om ett utländskt statsfartyg med regeringens tillstånd för tillträde skulle
bedriva verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen, ska
fartyget anmodas att upphöra med detta (se 18 § IKFN-förordningen
samt mom. 82-85 nedan). Om anmodan inte efterföljs ska detta snarast
rapporteras till regeringen.

IKFN-F 19 §

52–54. Momenten har utgått.
Om statsfartyg utan tillstånd
Allmänt om vapenmakt m.m.
55.

Ingripanden med vapenmakt skall föregås av varning, om inte annat
anges i denna förordning. Varning ges genom meddelande eller,
om meddelande inte kan överbringas, genom varningsskott eller på
annat tydligt sätt. Om ingripanden enligt denna förordning får ske
med vapenmakt utan föregående varning, skall varning ändå ges i
tveksamma fall.

IKFN-F 7 §

56.

En anmodan till ett fartyg eller ett luftfartyg att lämna territoriet eller att
upphöra med verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen
(1992:118) ska om möjligt ske via radio eller med signaler eller tecken.

FFS TI 14 §

57.

En varning enligt IKFN-förordningen (1982:756) som utförs med
varningsskott ska utföras på ett sådant sätt att skada inte vållas.

FFS TI 15 §

58.

Om vapenmakt tillgrips, ska den anpassas till vad som bedöms nödvändigt
för att förhindra att överträdelsen genomförs och avbrytas då det avsedda
syftet har uppnåtts.

FFS TI 16 §
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Fientlig avsikt m.m.
59.

Om utländska statsfartyg överskrider den svenska territorialgränsen
under omständigheter som tyder på fientlig avsikt, skall vapenmakt
utan föregående varning tillgripas.

59.1 Vad avser helikoptrar från utländska statsfartyg gäller FFS TI 26 §: ”Om
utländska statsluftfartyg överskrider den svenska territorialgränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt ska vapenmakt utan föregående
varning tillgripas.”
60.

Fientlig avsikt föreligger när ett eller flera utländska statsfartyg uppvisar
militär förmåga samt bedöms ha vilja att tillfoga skada. Fientlig avsikt ska
fastställas med beaktande av befintliga underrättelser samt politiska och
militära faktorer som föreligger vid tidpunkten. Indikatorer på fientlig
avsikt kan vara bl.a.:
a.
taktiskt militärt uppträdande,
b.
intagande av attackformation,
c.
aktiv användning av elektroniska spanings- eller eldledningssystem,
d.
att vapen/vapensystem är eller görs redo för strid.
Huruvida fientlig avsikt föreligger får också bedömas mot bakgrund av
eventuella andra fientliga handlingar som samtidigt vidtas av det aktuella
landet.
Fientlig handling föreligger när militär trupp, fordon, statsfartyg eller
statsluftfartyg vidtar en militär åtgärd under omständigheter som bedöms
som fientliga. Indikatorer på fientlig handling kan vara bl.a.:
a.
genomförande av vapeninsats, minering, målutpekning,
b.
användande av elektroniska störmedel,
c.
landsättande av trupp,
d.
genomförande av andra fientliga militära handlingar.

60.1 Finns det tveksamhet om fientlig avsikt föreligger ska användandet av
vapenmakt föregås av varning. Varningsskott ska användas på ett sådant
sätt att skada inte vållas (jfr FFS TI 15 §).
60.2 När ett eller flera utländska statsfartyg överskridit gränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt ska Försvarsmakten,
när faktiska stridshandlingar inletts, övergå till att tillämpa den
internationella humanitära rättens regler (”krigets lagar”). Detta innebär
folkrättsligt att våld får användas i enlighet med krigets lagar för att
bekämpa motståndaren, även om regeringen ännu inte har beslutat, eller
avgivit förklaring om, att riket är i krig.
Intill dess att regeringen avgivit förklaring att riket är i krig
(krigsförklaring) gäller IKFN-förordningen. Efter att regeringen
avgivit sådan förklaring upphör IKFN-förordningen (och
tillträdesförordningen) att gälla och Försvarsmakten ska därefter agera i
enlighet med vad regeringen beslutar.

IKFN-F 13 §

FFS TI 26 §
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61.

Momentet har utgått.

62.

Överskrider ett eller flera utländska statsfartyg gränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt får Försvarsmakten använda
det våld som är nödvändigt för att hävda Sveriges territorium och avvärja
det fientliga intrånget, inom svenskt territorium samt på och över fritt
hav/internationellt vatten.
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Våldshandlingar
63.

Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot
utländska statsfartyg från vilka våldshandlingar begås
1. mot mål inom svenskt territorium,
2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

63.1 På fritt hav kan med stöd av 1982 års havsrättskonvention en
angränsande zon respektive en ekonomisk zon (EEZ) upprättas,
vilket ger kuststaten vissa särskilda befogenheter inom det fria havet.
Angränsande zon och ekonomisk zon är inte en del av kuststatens
territorialhav, men ger kuststaten vissa (i havsrättskonventionen
specificerade) rättigheter och befogenheter på det fria havet. För att
särskilja detta vattenområdes särskilda status brukar det ofta benämnas
internationellt vatten. Termen ”på eller över fritt hav” i IKFNförordningen inkluderar därmed även sådana vattenområden som
betecknas som internationellt vatten.
63.2 Momentet har utgått.
63.3 När ett utländskt statsfartyg legitimt utövar maktbefogenheter som har
stöd i havsrätten är åtgärden inte att betrakta som en våldshandling
mot vilken Försvarsmakten ska ingripa enligt 14 § 3 p IKFNförordningen. En kuststat har exempelvis inom sin ekonomiska zon
(EEZ) och angränsande zon rätt att använda maktbefogenheter för
att skydda de rättigheter som tillkommer den i dessa zoner enligt
havsrättskonventionen. Rätten gäller vidare ut på det fria havet enligt
principen om omedelbart förföljande (”hot pursuit”). Det våld som
ett utländskt statsfartyg brukar mot ett svenskt fartyg eller luftfartyg
ska, för att vara i enlighet med folkrätten, begränsas till att få fartyget
eller luftfartyget att stanna och underkasta sig dess jurisdiktion.
Våldsanvändning som går utöver detta syfte är otillåten.

IKFN-F 14 §
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63.4 Kuststatens rätt till s.k. ”omedelbart förföljande”/”hot pursuit” regleras
i artikel 111 i havsrättskonventionen. Sådan rätt medges när kuststaten
har goda skäl att anta att ett utländskt fartyg brutit mot kuststatens lag.
Förföljelsen måste påbörjas medan fartyget i fråga befinner sig inom
kuststatens inre vatten, territorialhav eller angränsande eller ekonomiska
zon, och ske oavbruten. Eftersom kuststaten i den angränsande zonen
åtnjuter endast begränsad befogenhet kan förföljelse här påbörjas
endast på grund av en överträdelse mot rättigheter till vars skydd zonen
har upprättats. Förföljelsen får inte inledas förrän synlig eller hörbar
stoppsignal har sänts från ett avstånd varifrån det utländska fartyget kan
se eller höra signalen. Rätten till förföljelse slutar så snart det förföljda
fartyget når den egna statens eller tredje stats territorialhav.
64.

En våldshandling från ett utländskt statsfartyg är en åtgärd som
innefattar bruk av våld, även om det inte sker genom en vapeninsats.
Bruk av våld som inte innefattar vapeninsats kan föreligga när ett
utländskt statsfartyg rammar ett svenskt fartyg eller använder hot om
vapenmakt för att uppnå viss effekt, exempelvis vid prejning.

64.1 Vid våldshandling från ett utländskt statsfartyg som inte innefattar
vapeninsats bör, i enlighet med proportionalitetsprincipen, Försvarsmaktens
användande av vapenmakt föregås av varning. (Se även bilaga 8).

./8

64.2 Vid ingripanden mot våldshandlingar från ett utländskt statsfartyg
som inte tyder på fientlig avsikt är det nödvändigt att vidta varje rimlig
åtgärd för att förhindra att Försvarsmaktens användande av vapenmakt
medför en dödlig utgång ombord på det utländska statsfartyget. Graden
av intensitet i det våld som Försvarsmakten får använda är beroende av
vilket slag av våld som det utländska statsfartyget använder. Vapenmakt
får i ett sådant fall inte heller användas i syfte att bekämpa det utländska
statsfartyget.
64.3 Våld som brukas av ett utländskt statsfartyg under omständigheter som
tyder på fientlig avsikt är att betrakta som fientlig våldshandling. Vid
fientliga våldshandlingar gäller samma handlingsregler som när fartyg
överskrider gränsen med fientlig avsikt, se mom. 60–62 ovan.
Självförsvar
65.

Svenska statsfartyg eller statsluftfartyg som utsätts för våldshandlingar från utländska statsfartyg eller statsluftfartyg får
tillgripa vapenmakt i självförsvar på eller över fritt hav. Inom
utländskt territorium får vapenmakt tillgripas i självförsvar enligt
Försvarsmaktens bestämmande.

IKFN-F 6 §
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65.1 Insatschefen beslutar om vapenmakt får tillgripas i självförsvar enligt 6 §
IKFN-förordningen inom utländskt territorium.
65.2 Rätten att använda vapenmakt i självförsvar enligt 6 § IKFN-förordningen
handlar om rätten för ett svenskt statsfartyg eller statsluftfartyg att skydda
sig mot folkrättsstridiga våldshandlingar från en annan stat.
65.3 Inom en annan stats territorium är det som huvudregel inte tillåtet att
tillgripa vapenmakt. Om ett svenskt statsfartyg har rätt att befinna sig
inom en annan stats territorium (exempelvis vid oskadlig genomfart
genom territorialhavet) och utsätts för våldshandlingar från ett utländskt
statsfartyg eller statsluftfartyg, har det svenska statsfartyget dock rätt att
använda vapenmakt i självförsvar, efter insatschefens beslut.
65.4 Användandet av vapenmakt ska vara proportionerlig i förhållande
till den våldshandling som statsfartyget utsätts för, och avbrytas då
våldshandlingen upphört.
65.5 Rätt till självförsvar inom en annan stats territorium föreligger inte när
den andra statens användande av våld är folkrättsenligt. Exempelvis
har stater en rätt att hävda landets territoriella integritet bl.a. genom
våldsanvändning även under fredstid (jfr Sveriges reglering av denna
fråga genom 14-18 och 23-24 §§ IKFN-förordningen). Detta kan t.ex.
aktualiseras om ett svenskt statsfartyg p.g.a. felnavigering otillåtet
kommer in på och kränker en annan stats territorialhav. Kuststatens
våldsanvändning måste dock vara proportionerlig i förhållande till
överträdelsen för att vara tillåten.
Nödvärnsrätt
65.6 Nödvärnsrätten regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken. Nödvärnsrätten
innebär en rätt att använda våld för att freda sig själv (eller någon annan)
mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person
eller egendom, om våldet med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det
angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart
oförsvarligt. Nödvärnsrätten är personlig och tillkommer varje individ,
och kan utgöra en grund för att freda statsfartyget och besättningen mot
ett brottsligt angrepp.
65.7 Nödvärnsrätten enligt brottsbalken är en del av svensk nationell rätt och
inom en annan stats territorium gäller den statens lagstiftning. Man bör
dock kunna utgå från att i princip varje utländsk rättsordning innehåller
en rätt att skydda sig mot brottsliga angrepp, i varje fall sådana angrepp
som allvarligt hotar liv eller hälsa.

• 25

FFS TI 20 §
andra stycket.
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Skydd och bevakning i utländsk hamn
65.8 Försvarsmakten kan inte hävda skyddsobjekt i enlighet med skyddslagens
(2010:305) bestämmelser på en annan stats territorium. Skydd och
bevakning av ett svenskt statsfartyg som ligger i hamn i ett annat land
måste som regel ske i enlighet med lagarna i det landet.
Uppgiften sköts företrädelsevis av det aktuella landets ordningsmakt
(polis och ev. militär) men det är även tänkbart att Försvarsmakten,
genom ett avtal med landet i fråga, ges rätt att skydda och bevaka det
egna fartyget. Försvarsmaktens personal har utöver detta alltid rätt
att använda våld (så länge det inte är uppenbart oförsvarligt) för att
förhindra olovligt intrång ombord fartyget i enlighet med brottsbalkens
bestämmelser om nödvärn (se mom. 65.6 ovan).
Angrepp från icke-statliga aktörer
65.9 Angrepp på ett svenskt statsfartyg som sker från andra fartyg än
utländska statsfartyg (exempelvis från ett piratskepp) regleras inte i
IKFN-förordningen. I dessa fall tillämpas alltså enbart de allmänna
bestämmelserna om nödvärnsrätt i brottsbalken när det gäller
användning av våld i syfte att freda besättningen och fartyget (se mom.
65.6 ovan). Vid en specifik insats, t.ex. vid deltagande i en internationell
fredsfrämjande operation, kan Försvarsmakten dock ha ett utökat
mandat att ingripa mot exempelvis pirater, enligt operationens specifika
insatsregler.
Ubåt inom svenskt territorialhav
66. En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom
territorialhavet skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt
skall vapenmakt tillgripas. Då särskilda förhållanden kräver det, får
därvid enligt Försvarsmaktens bestämmande vapenmakt i syfte att
förhindra fortsatt verksamhet tillgripas utan föregående varning.

IKFN-F 15 §
andra stycket

66.1 Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om sådan
vapenmakt utan föregående varning som avses i 15 § andra stycket IKFNförordningen.

FFS TI 19 §
tredje stycket

66.2 Om ingripanden enligt denna förordning får ske med vapenmakt
utan föregående varning, skall varning ändå ges i tveksamma fall.

IKFN-F 7 §
tredje meningen
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67.

En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom territorialhavet
ska avvisas från svenskt territorium, om nödvändigt med ingripande
genom vapenmakt.
67.1 Används vapenmakt för att avvisa ubåten ska denna verkställas genom
varningar, i första hand genom fällning av minst fem signalsjunkbomber
(A5) så nära ubåtens bedömda läge som möjligt. Har observerande
fartyg inte tillgång till signalsjunkbomber kan ubåten varnas genom att
antiubåtsvapen sätts in på ett sådant avstånd att ubåten inte bedöms bli
skadad, eller genom att eld avges i luftrummet eller ned i vattenvolymen
med artilleri eller kulspruta intill ubåtens bedömda läge. Varningar får
inte genomföras på ett sådant sätt som medför risk för att ubåten sänks
eller görs manöveroduglig på annat sätt.
68.

Bedömer ÖB, eller den han eller hon utser, att det på grund av särskilda
och ej tveksamma förhållanden är nödvändigt att förhindra ubåten från
fortsatt undervattensverksamhet får vapenmakt utan föregående varning
tillgripas. Vapenmakten ska anpassas till de särskilda förhållanden
som anses råda och vad som är nödvändigt för att förhindra fortsatt
undervattensverksamhet. Syftet med sådan vapenmakt ska endast vara
att förmå ubåten att avbryta undervattensverksamheten för att därefter
kunna vidta åtgärder enligt högre chefs beslut.

Ubåt inom svenskt inre vatten
69. En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt
inre vatten skall hindras från att bedriva verksamhet där. Därvid får
vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får
sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller
görs manöveroduglig på annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge,
skall den identifieras och för vidare åtgärd föras till en ankarplats.

IKFN-F 15 §
första stycket

69.1 Om ingripanden enligt denna förordning får ske med vapenmakt
utan föregående varning, skall varning ändå ges i tveksamma fall.

IKFN-F 7 §
tredje meningen

69.2 Insatschefen beslutar om användning av sådana vapen som medför risk att
ubåten sänks.

FFS TI 19 §
andra stycket
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70.

En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre
vatten ska hindras från att bedriva fortsatt verksamhet, om nödvändigt
genom ingripande med vapenmakt. Om tveksamma förhållanden råder,
såsom osäkerhet kring egna ubåtars läge eller låg klassificeringsgrad av
kontakten, ska verksamheten avbrytas genom att varning inledningsvis
ges (se mom. 67.1 ovan). Vapenmakt som kan resultera i att ubåten sänks
eller görs manöveroduglig på något annat sätt får tillgripas endast om
insatschefen beslutat om att sådana vapensystem tillåts nyttjas (se mom.
69.2 ovan). Syftet med sådan vapenmakt skall endast vara att förmå
ubåten att avbryta undervattensverksamheten för att därefter kunna
vidta åtgärder enligt högre chefs beslut.
70.1 Lämnar ubåten det inre vattnet, fullföljs ingripandet på territorialhavet.
Inom territorialhavet ska ingripandet i första hand syfta till att avvisa ubåten
från svenskt territorium (se mom. 66-68 ovan). Ingripandet avbryts vid
territorialvattengränsen/territorialhavsgränsen.
Ubåt som intar övervattensläge eller är i övervattensläge
70.2 Ubåt som bedöms inta övervattensläge eller befinner sig i övervattensläge
ska hanteras som övriga statsfartyg (ytfartyg).
70.3 Om den utländska ubåten intar övervattensläge på svenskt territorialhav
ska den hanteras enligt moment 71-73 nedan.
Om ubåten intar övervattensläge på svenskt inre vatten ska den hanteras
enligt moment 74-80 nedan.

FFS TI 19 § första
stycket

70.4 Vapenmakt mot en utländsk ubåt i undervattensläge ska avbrytas om ubåten
intar övervattensläge, om inte föreskriften i 14 § IKFN-förordningen (1982:756)
ska tillämpas. Detsamma ska gälla om det framgår att ubåten är manöveroduglig.
70.5 Såväl på inre vatten som på territorialhavet gäller att en vapeninsats
mot en utländsk ubåt ska avbrytas om ubåten intar övervattensläge eller
om det framgår att ubåten är manöveroduglig. Om ubåten tillgriper
våldshandlingar ska dock ingripande ske med vapenmakt enligt 14 §
IKFN-förordningen. Exempel på tillkännagivande av manöveroduglighet i
undervattensläge kan vara nödsignal, olja på vattnet eller personer i vattnet.
Statsfartyg påträffas på territorialhavet
71.

Ett utländskt statsfartyg, som gör uppehåll inom det svenska
territorialhavet utan att ha rätt till det, skall erinras om gällande
bestämmelser samt avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

71.1 Ett främmande statsfartyg som använder sig av rätten till s.k. oskadligt genomfart
får inte göra uppehåll inom territorialhavet förutom i de undantagsfall som anges
i 8 § tillträdesförordningen (1992:118), se mom. 25-26 ovan.

IKFN-F 17 §
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72.

Statsfartyget meddelas gällande bestämmelser muntligt, skriftligt eller
med signal. Bland annat ska det meddelas att vägran att efterkomma
avvisning kan komma att medföra ingripande med vapenmakt. Om
statsfartyget inte efterkommer meddelade bestämmelser och inte bedöms
vara i nöd ska det avvisas, om nödvändigt med vapenmakt.

73.

Ingripande med vapenmakt enligt 16-18 §§ IKFN-förordningen (1982:756)
ska enligt 7 § samma förordning ske först efter föregående varning.
Fullföljande med vapenmakt får ske endast om marintaktisk chef, eller
högre chef, inte har beslutat annat.
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FFS TI 20 §
första stycket

Statsfartyg påträffas på inre vatten
74.

Ett utländskt statsfartyg, som i andra fall än som anges i 15 § påträffas
inom svenskt inre vatten utan att ha rätt att vara där, skall prejas och
för vidare åtgärder föras till en ankarplats. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 16 §

75.

Ingripande med vapenmakt enligt 16-18 §§ IKFN-förordningen (1982:756)
ska enligt 7 § samma förordning ske först efter föregående varning.
Fullföljande med vapenmakt får ske endast om marintaktisk chef, eller
högre chef, inte har beslutat annat.

FFS TI 20 §
första stycket

76.

Ankarplatser som avses i 15 och 16 §§ IKFN-förordningen bestäms av
marintaktisk chef i Högkvarteret.

FFS TI 21 §

77.

Om det utländska statsfartyget inte åtlyder en meddelad manöveranvisning föreligger normalt förutsättningar att varna på det sätt som
avses i 7 § IKFN-förordningen (moment 55).
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78.

Av regleringen i 16 § IKFN-förordningen följer att ett statsfartyg
som påträffas inom svenskt inre vatten utan att ha rätt att vara där
får kvarhållas vid anvisad ankarplats, eller hamn, och ska bevakas
varvid området runt fartyget bör vara tidsbegränsat skyddsobjekt
(dvs. max tre dygn, se kap 5 § 3 i skyddslagen (2010:305) samt 2 § 3
i skyddsförordningen (2010:523)). Fartyget blir inte ett skyddsobjekt
utan det är området – c:a 500 m runt fartyget som gäller. Vapenmakt
får användas om det är nödvändigt för att genomföra kvarhållandet.
Ett eventuellt användande av vapenmakt ska, i enlighet med 7 § IKFNförordningen, föregås av varning.

78.1 Säkerhetsvisitering enligt 5 § IKFN-förordningen (1982:756) (se mom.
34, 40, 42 samt 46 ovan) får genomföras utan medgivande från chefen
för statsfartyget. I övrigt beslutar regeringen hur länge kvarhållandet
ska pågå, samt vilka eventuella ”vidare åtgärder” enligt 16 § IKFNförordningen som ska vidtas mot statsfartyget och dess besättning.
78.2 Personal ombord på det främmande statsfartyget får inte kvarhållas
om inte regeringen beslutar att häva statsfartygets immunitet i
det hänseendet. Personalen har däremot inte någon rätt att utan
inresekontroll gå i land och vistas i den tätort som finns närmast
hamnen, eftersom detta kan anses utgöra ett hot mot allmän ordning,
se 6 kap. 3 § 2 st. utlänningsförordningen (2006:97). Om personal trots
allt skulle gå iland bör de kvarhållas och avväpnas enligt 10 § IKFNförordningen (1982:756), då det finns skäl att misstänka att rätt att inresa
till eller vistas i riket saknas.
79.

Om ett utländskt statsfartyg påträffas utan tillstånd till ankars eller stillaliggande inom svenskt inre vatten eller i hamn och IKFN-ingripande inte
har förekommit, hålls det kvar på platsen och bevakas. Polismyndigheten,
Tullverket och Kustbevakningen jämte andra lokala aktörer till exempel
hamnmyndighet ska underrättas. Personalen ombord tillåts inte gå i land
förrän fartygets identitet och ärende kunnat fastställas och sedan tillstånd
meddelats av marintaktisk chef.
Om fartygets befälhavare eller representant för denne behöver gå i land
för kontakt med hemlandets representant (ambassad, motsv.) får detta
ske efter medgivande av polisen. Fartyget ska därefter avvisas eller tillåtas
utlöpa om andra direktiv inte lämnas av marintaktisk chef. Skyldighet att
ta lots ska beaktas.

80.

Om statsfartyg medför nödställda eller asylsökande flyktingar får dessa
komma i land. Vid behov lämnas hjälp att komma iland. Asylsökande
flyktingar överlämnas till polisen sedan kontroll skett att de är obeväpnade.
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Statsfartyg som är kapat
81.

Om det framgår att fartyget är kapat rapporteras detta omedelbart till
polisen och marintaktisk stab.

Statsfartyg bedriver förbjuden verksamhet
82.

Om ett utländskt statsfartyg inom svenskt territorium bedriver
verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen
(1992:118), skall fartyget anmodas att genast upphöra med detta. Om
anmodan inte efterföljs skall fartyget avvisas från territoriet. Om det
är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 18 §

83.

En anmodan till ett fartyg eller ett luftfartyg att lämna territoriet eller att
upphöra med verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen
(1992:118) ska om möjligt ske via radio eller med signaler eller tecken.

FFS TI 14 §

84.

Förbjuden verksamhet är t.ex. att utan tillstånd företa:
– avvikelse från lotsled vid passage av inre vatten,
– skjutning eller andra övningar som inte i sin helhet kan genomföras
inom fartyget,
– evolutionsövningar och
– start och landning av helikopter eller start och landning eller sjösättning av obemannade farkoster.
Därvid gäller följande:
– statsfartyget anmodas att genast upphöra med verksamheten,
– avbryts inte verksamheten och om statsfartyget inte är i nöd, avvisas det. Åtlyds inte meddelandet föreligger normalt förutsättningar
att varna på det sätt som avses i 7 § IKFN-förordningen (moment 55),
i enlighet med FFS TI 20 § (moment 85).

85.

Ingripande med vapenmakt enligt 16-18 §§ IKFN-förordningen (1982:756)
ska enligt 7 § samma förordning ske först efter föregående varning.
Fullföljande med vapenmakt får ske endast om marintaktisk chef, eller
högre chef, inte har beslutat annat.

85.1 Ett utländskt statsfartyg som bryter mot tillträdesförordningen
(1992:118) i andra hänseenden än som har angetts i det föregående
skall erinras om gällande bestämmelser.
85.2 Om bestämmelserna i tillträdesförordningen (1992:118) överträds
eller någon annan likartad händelse inträffar, skall Försvarsmakten
snarast underrätta chefen för Utrikesdepartementet och chefen för
Försvarsdepartementet.

FFS TI 20 §
första stycket

IKFN-F 20 §

IKFN-F 8 §
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Statsfartyg som har kommit in på grund av nöd
86.

Ett utländskt statsfartyg som kommer in på svenskt territorium på grund
av nöd skall undsättas och anvisas en lämplig ankarplats eller hamn.

86.1 Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska
statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för
utländska militära fordon.
Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg eller statsluftfartyg som är i nöd
eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.
86.2 Om ett utländskt statsfartyg har kommit in på svenskt territorium på grund
av nöd, ska reparationer tillåtas enligt insatschefens bestämmande. Berörd
polismyndighet och Kustbevakningen ska underrättas om händelsen.
Om marintaktisk chef bedömer att visitering av statsfartyget är påkallad
men medgivande inte lämnas av fartygets befälhavare, ska frågan
hänskjutas till insatschefen.
(Med berörd polismyndighet avses Polismyndigheten)

IKFN-F 21 §

Tillträdes-F 4 §
första och
andra stycket

FFS TI 18 §

86.3 Statsfartyg får inte visiteras utan att chefen för statsfartyget gett sitt
medgivande till detta, förutom i de fall då statsfartyget inkommit till riket
utan att ha rätt till det samt det föreligger fara för säkerheten på platsen
(s.k. säkerhetsvisitering, se 5 § IKFN-förordningen samt mom. 34 ovan).
Ett statsfartyg som är i nöd måste emellertid inte ha något tillstånd för
tillträde till territoriet (se 4 § andra stycket tillträdesförordningen samt
mom. 86.1 ovan), dvs. det kan inte anses ha inkommit till riket utan
att ha rätt till det, och kan då inte utsättas för en säkerhetsvisitering.
FFS TI 18 § andra stycket är avsett för fall då det finns skäl att anta att
statsfartyget i själva verket inte är i nöd och således befinner sig inom
svenskt territorium utan tillstånd, samt att det i samband med detta
uppkommer ett behov av att visitera statsfartyget.
86.4 Nödsignaler från fartyg och luftfartyg finns sammanställda i bilaga 6.
87.

2

Om statsfartyget inkommit på grund av nöd lämnas assistans i samverkan med JRCC2. Reparationer av fartyget får ske enligt insatschefens
beslut (se mom. 86.2 ovan).

Joint Rescue Coordination Center (JRCC) inkluderar Maritime Rescue Coordination Center (MRCC)
och Air Rescue Coordination Center (ARCC).

./6
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Samverkan med andra myndigheter
88.

Försvarsmakten ska
…

IKFN-F 3 § 3-6 p

3. medverka vid tillsynen av sådana vattenområden som anges i 5 §
5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt
enligt samma lag,
4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt
territorium,
5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium
och Sveriges ekonomiska zon, och
6. i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden
mot fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna
förordning.
89.

Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänkts ha brutit
mot sjötrafikförordningen (1986:300) eller mot föreskrifter som
har meddelats med stöd av förordningen eller om ett utländskt
handelsfartyg har överträtt skyddslagen (2010:305), ska fartygets
befälhavare eller annan som svarar för fartygets framförande
erinras om gällande bestämmelser. Förhållandet ska anmälas
till Polismyndigheten. På begäran av Polismyndigheten ska
Försvarsmakten lämna biträde vid prejning, visitering och andra
åtgärder som Polismyndigheten får vidta, om Försvarsmaktens
verksamhet inte hindrar det.

IKFN-F 28 §

89.1 Exempel på förseelser:
– fartyg har inte nationalitetsflagga hissad,
– fartyg uppehåller sig mellan (passerar genom) svenska örlogsfartyg i
formering, och
– fartyg hindrar skjutning eller sprängning (desarmering).
90.

Insatschefen ska besluta i frågor om biträde åt andra myndigheter
enligt 28–30 §§ och 35 § andra stycket IKFN-förordningen (1982:756).
Insatschefen ska även besluta om användning av vapenmakt enligt 33 §
IKFN-förordningen vid kontroll av sjöfart och fiske.

FFS TI 28 §
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91.

Om ett utländskt handelsfartyg bedriver fiske inom svenskt
territorium eller Sveriges ekonomiska zon och misstanke föreligger
om olovligt eller olaga fiske, anmäls förhållandet till behörig civil
myndighet. På begäran av denna myndighet lämnas biträde med
prejning och visitering av fartyget, införande av fartyget till svensk
hamn och andra åtgärder som denna myndighet får vidta, om
Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ett utländskt handelsfartyg inom svenskt territorium eller Sveriges ekonomiska zon
bedriver sådan verksamhet som sägs i 2 §, 4 § andra meningen eller
5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon om misstanke
föreligger att tillstånd för verksamheten saknas.

IKFN-F 29 §

91.1 I fråga om fiske i den ekonomiska zonen gäller fiskelagen (1993:787).
I enlighet med förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket
och fiskerinäringen har Havs- och vattenmyndigheten (tidigare:
Fiskeriverket) det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige.
Kustbevakningen ansvarar emellertid för havsfiskeövervakning och
fiskerikontroller till sjöss.
91.2 De paragrafer i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon som
29 § andra stycket i IKFN-förordningen hänvisar till, handlar om
skydd för den marina miljön och krav på tillstånd för att 1) utforska,
utvinna eller på annat sätt utnyttja naturtillgångar, 2) uppföra eller
använda konstgjorda öar och 3) i kommersiellt syfte uppföra eller
använda anläggningar eller andra inrättningar, samt om utforskning
av kontinentalsockeln och utvinnande av dess naturtillgångar. Enligt
förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon är det
Kustbevakningen som utövar tillsyn över dessa verksamheter.
91.3 Enligt 10 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon får
tillämpningen av lagen samt de föreskrifter och andra beslut som
meddelas med stöd av lagen inte medföra någon inskränkning av de,
enligt folkrätten gällande rättigheterna till fri sjöfart i den ekonomiska
zonen och till överflygning av zonen, och inte heller av några andra
rättigheter som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.
Regleringen har sin grund i artiklarna 58 och 87 i havsrättskonventionen.
92.

Momentet har utgått.

93.

Om någon av de myndigheter som avses i 28 eller 29 § begär det, får
också i andra fall än som anges i dessa paragrafer biträde lämnas med
åtgärder som den myndigheten får vidta inom svenskt territorium
mot handelsfartyg.

IKFN-F 30 §
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94.

Momentet har utgått.

95.

Om ett handelsfartyg i fall som avses i 28–30 §§ inte lyder en
prejningsorder eller en order om visitering, får fartyget förföljas och
prejas samt föras in till svensk hamn, om det krävs av den myndighet
som har begärt biträdet. I fråga om ett utländskt handelsfartyg får
sådana åtgärder vidtas på fritt hav endast om ordern har getts inom
syn- och hörhåll för fartyget medan detta befann sig inom svenskt
territorium eller Sveriges ekonomiska zon.

96.

Förföljande ska ske väl inom synhåll från det förföljda fartyget. Om s.k.
”hot pursuit”, se mom 63.4 ovan.

97.

Ett handelsfartyg får anropas på fritt hav för kontroll av dess nationalitet.
Om fartyget inte visar sin nationalitet och om det kan antas att
fartyget är svenskt, får det prejas och visiteras.

97.1 Vid genomförandet av åtgärder enligt 28-32 §§ får vapenmakt tillgripas i självförsvar. Om det är oundgängligen nödvändigt med
hänsyn till åtgärdens vikt och det krävs av den myndighet som har
begärt åtgärden, får vapenmakt användas också i andra fall efter
medgivande av Försvarsmakten.
98.

Vid visitering och andra ingripanden skall erforderlig hänsyn och
skyndsamhet iakttas, så att handelsfartygets resa eller verksamhet inte
störs mer än nödvändigt.

99-100. Momenten har utgått.
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Luftfartyg
Luftfartygs tillträde till svenskt territorium
101. Utländska statsluftfartyg har för genomfart tillträde till luftrummet
över det svenska territorialhavet i Öresund. Utländska statsluftfartyg
får även, med undantag för andra militära stridsflygplan än danska, i
samband med start från eller landning på flygplatserna i Köpenhamn
och Vaerlöse överflyga svenskt territorium inom vilket dansk
flygtrafikledning utövar flygtrafikledningstjänst.

Tillträdes-F 3 §
tredje stycket

101.1 Statsluftfartyg har ingen generell rätt till ”oskadlig genomfart” över
svenskt luftrum motsvarande det som gäller för statsfartyg genom
territorialhavet. Bestämmelsen i 3 § tredje stycket tillträdesförordningen
(1992:118) ger dock en begränsad rätt till överflygning i däri angivna fall.
102. Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska
statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för
utländska militära fordon.
Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är i nöd
eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.
Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som
används av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför
1. polisuppgifter med stöd av 4 eller 5 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete, eller
2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om
internationellt tullsamarbete.
Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta
Försvarsmakten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 §
förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete och i
4 § förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.

Tillträdes-F 4 §
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103. Försvarsmakten får meddela tillstånd för tillträde till svenskt
territorium i fråga om
...
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Tillträdes-F 5 §
tredje och fjärde
punkten

3. andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan på
begäran av Sjöfartsverket,
4. utländska statsluftfartyg som genomför verksamhet enligt
fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992.
...
Försvarsmakten får även på begäran av en kommun eller en statlig
myndighet som svarar för räddningstjänsten meddela utländska
statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde
till svenskt territorium vid räddningsinsatser eller vid övning av
sådana insatser.
103.1 I denna förordning avses med
…

Tillträdes-F2 §
femte och sjätte
punkten

5. Statsluftfartyg: militära stridsflygplan, militära transportflygplan
och andra luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i
icke-kommersiellt syfte,
6. Militära stridsflygplan: jakt-, attack-, bomb-, spanings- och
skolflygplan samt stridshelikoptrar som ägs eller brukas av en stats
stridskrafter,
…
104. I andra fall än som sägs i 5 § meddelar regeringen utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde till
svenskt territorium. Tillstånden utverkas på diplomatisk väg.

Tillträdes-F 6 §

105. Handläggning av begäran om tillstånd för tillträde till svenskt territorium
framgår av bilaga 2.

./2

106. Insatschefen prövar frågor om tillstånd för tillträde till svenskt territorium
enligt 5 § tillträdesförordningen (1992:118).
Insatschefen får besluta om yttranden över remisser från Regeringskansliet
avseende ärenden enligt 6 § tillträdesförordningen.
Har regeringen bemyndigat Försvarsmakten att utfärda närmare
bestämmanden för tillträde till svenskt territorium ska insatschefen besluta
dessa.

FFS TI 8 §
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Uppträdande inom svenskt territorium
107. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall
besluta om utländsk militär luftfarts verksamhet i Sverige som bedrivs
inom ramen för
1. en övning med svenska förband som sker enligt regeringens
medgivande, eller

Luftfarts-F 14
kap. 3 § första
stycket

2. internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet.
108. I andra fall än som avses i 3 § ska ett utländskt statsluftfartyg följa
bestämmelserna för civil luftfart och framföras enligt anvisningarna
från svensk flygtrafikledning.
Luftfartyg som är i nöd inom svenskt område ska ange detta med
internationell signal och snarast anmäla förhållandet till närmaste
svensk flygtrafikledningsenhet.

Luftfarts-F 14
kap. 4 §

108.1 Regleringen i 14 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) återfanns
tidigare i 9 § tillträdesförordningen (1992:118), som numera är upphävd.
I 14 kap. 3 § luftfartsförordningen finns också en ny bestämmelse som
ger Försvarsmakten mandat att besluta om hur utländska militära
luftfartygs flygövningsverksamhet inom svenskt territorium ska bedrivas,
sedan regeringen fattat beslut om en sådan övning. Mandatet avser den
egentliga flygverksamheten, dvs. hur det utländska militära luftfartyget ska
framföras i luften under och i anslutning till övningen. När ett utländskt
militärt luftfartyg framförs i Sverige utanför en militär övning ska däremot
luftfartyget, i likhet med vad som gällde även tidigare, följa bestämmelserna
för civil luftfart och framföras enligt anvisningar från flygtrafikledningen.
109. Momentet har utgått.
110. Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg eller en utländsk militär avdelning endast med
regeringens tillstånd bedriva skjutövningar eller andra övningar än
sådana som avses i 5 § andra stycket. För övningar som i sin helhet kan
genomföras inom ett fartyg eller ett luftfartyg behövs inte tillstånd.

Tillträdes-F 10 §
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111. Bestämmelser om rätt för besättningen på ett utländskt statsfartyg
eller statsluftfartyg att lämna detta utan inresekontroll föreskrivs
i utlänningsförordningen (2006:97). Besättningen får inte utan
regeringens tillstånd bära annat vapen än blankt vapen som hör till
uniformsdräkten när fartyget eller luftfartyget lämnas.
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Tillträdes-F
11 §

111.1 Till skillnad från vad som gäller för besättningsmän ombord statsfartyg (se
mom. 29-29.1 ovan), finns ingen särskild reglering i utlänningsförordningen
(2006:97) som ger besättningsmän i tjänst på luftfartyg en rätt att lämna
luftfartyget utan inresekontroll. Vid resor inom Schengenområdet (passage
av en inre gräns) finns emellertid en generell rätt till gränspassage utan
inresekontroll (6 kap. 5 § utlänningsförordningen).
111.2 Vid passage av en yttre gräns, dvs. vid ankomst direkt från ett land utanför
Schengenområdet, ska inresekontroll ske. För luftfartyg som ankommer
riket från ett land utanför Schengenområdet innebär detta att in- och utresa
ska ske vid ett särskilt gränsövergångsställe, om inte Polismyndigheten
gett tillstånd till annat (6 kap. 1 § utlänningsförordningen). Eftersom en
yttre gräns inte får passeras utan att kontroll äger rum kan en person inte
anses ha inrest i landet innan gränskontrollen har eller borde ha passerats
(se Högsta domstolens avgörande NJA 2010 s. 237). Detta innebär att en
besättningsman eller passagerare som lämnar luftfartyget och uppehåller
sig på flygplatsområdet utan att passera gränskontrollen, inte anses ha rest
in i landet.
Ingripande vid brott mot tillträdesbestämmelserna
Radiokommunikation i samband med ingripanden mot fartyg och luftfartyg
framgår av bilaga 3.

./3

Okända luftfartyg
112. Inom svenskt territorium får ett fartyg eller luftfartyg anropas, prejas
och, under de förutsättningar som anges i 5 §, visiteras, om det behövs
för att kunna fastställa dess nationalitet eller ställning som statsfartyg
eller statsluftfartyg.

IKFN-F 4 §

113. Har ett ingripande gjorts mot ett fartyg eller luftfartyg ska dess position och
identitet samt de åtgärder som har vidtagits mot det antecknas i en loggbok
eller på annat varaktigt sätt. Anteckningarna ska, om möjligt, kunna bestyrkas
med fotografier, radarregistreringar eller på annat liknande sätt.

FFS TI 10 §

114. Det är av stor betydelse för våra militära ingripanden, diplomatiska påtalanden m.m., att utländska statsluftfartyg som kränker vårt territorium
eller i övrigt bryter mot våra tillträdesbestämmelser är identifierade och
att deras position är noggrant fastställd.
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115. Klassificering av luftfartyg såsom statsluftfartyg sker enligt bilaga 4.

./4

116. Ett utländskt luftfartyg som uppträder inom svenskt territorium utan att
vara identifierat ska behandlas som statsluftfartyg i avvaktan på att dess
status fastställs.

FFS TI 12 §

116.1 Om ett fartyg eller ett luftfartyg inte åtlyder en prejningsorder eller vägrar
visitering ska det behandlas som ett statsfartyg respektive statsluftfartyg i
avvaktan på insatschefens besked om status.

FFS TI 13 §

117. Identifiering, varning och prejning av luftfartyg ska i tillämpliga delar
utföras på det sätt som anges i Annex 2 till Chicagokonventionen om
internationell civil luftfart.

FFS TI 22 §

118. Se även TSFS 2010:145 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om trafikregler för luftfart), som är Transportstyrelsens omsättning
av Annex 2 till Chicagokonventionen. Tillämpningen av dessa
internationella regler samt signaler i samband med prejning, varning
m.m. av luftfartyg, framgår av bilaga 7.

./7

Om statsluftfartyg som har tillstånd
119. Om ett utländskt statsluftfartyg inom svenskt territorium bedriver
verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen
(1992:118), skall luftfartyget anmodas att genast upphöra med detta.
Om anmodan inte efterföljs skall luftfartyget avvisas från territoriet.
Befinner sig luftfartyget inom territoriet efter tillstånd av regeringen,
får det dock avvisas först efter beslut av regeringen. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra avvisningen.

IKFN-F 24 §

120. Luftfartyget kontaktas och anmodas per radio att upphöra med verksamheten. Om anmodan inte efterföljs prejas och avvisas luftfartyget, dock
först efter beslut av regeringen om det aktuella luftfartyget befinner sig
inom territoriet efter tillstånd av regeringen.
121. Ett utländskt statsluftfartyg som bryter mot tillträdesförordningen
(1992:118) i andra hänseenden än som har angetts i det föregående
skall erinras om gällande bestämmelser.

IKFN-F 25 §

121.1 Enbart varning tillgrips mot ett utländskt statsluftfartyg, som med flygtillstånd framförs över svenskt territorium men avviker från anvisad
flygväg. Skärpt kontroll kan behövas vid statsluftfartygs genomfart av
Öresund. Sådan kontroll kan enligt insatschefens bestämmande även
omfatta eskortering av statsluftfartyget.
122. Om bestämmelserna i tillträdesförordningen (1992:118) överträds
eller någon annan likartad händelse inträffar, skall Försvarsmakten
snarast underrätta chefen för Utrikesdepartementet och chefen för
Försvarsdepartementet.

IKFN-F 8 §
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Om statsluftfartyg utan tillstånd
123. Ett utländskt statsluftfartyg som uppträder inom svenskt territorium
utan att ha rätt att vara där skall avvisas från territoriet. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas.
Om särskilda förhållanden kräver det, får enligt Försvarsmaktens
bestämmande vapenmakt utan föregående varning tillgripas vid
ingripanden enligt första stycket. Detta gäller även oidentifierade
luftfartyg som överskrider den svenska territorialgränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt.

IKFN-F 23 §

123.1 Den civila flygtrafikledningen ska på anmodan av Försvarsmakten avvisa
utländska statsluftfartyg utan tillstånd för tillträde genom omdirigering,
om detta kan ske utan att äventyra flygsäkerheten i luftrummet.
Allmänt om varning före vapenmakt och i samband med avvisning,
samt om vapenmakt
124. Ingripanden med vapenmakt skall föregås av varning, om inte annat anges
i denna förordning. Varning ges genom meddelande eller, om meddelande
inte kan överbringas, genom varningsskott eller på annat tydligt sätt.
Om ingripanden enligt denna förordning får ske med vapenmakt utan
föregående varning, skall varning ändå ges i tveksamma fall.

IKFN-F 7 §

125. En varning enligt IKFN-förordningen (1982:756) som utförs med
varningsskott ska utföras på ett sådant sätt att skada inte vållas.

FFS TI 15 §

126. Ett statsluftfartyg avvisas normalt från svenskt territorium genom
varning (varningssignaler, varningsskott).
127. Insatschefen ska fatta beslut i frågor om ingripande med vapenmakt efter
föregående varning mot utländska statsluftfartyg. Detsamma ska gälla då
överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, vid andra särskilda
förhållanden än som anges i 26 § har beslutat en order om att vapenmakt
utan föregående varning ska tillgripas.

FFS TI 27 §

127.1 Om vapenmakt tillgrips, ska den anpassas till vad som bedöms nödvändigt
för att förhindra att överträdelsen genomförs och avbrytas då det avsedda
syftet har uppnåtts.

FFS TI 16 §
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128. Beslut om vapenmakt fattas, efter delegering av insatschefen, normalt av
luftoperativa insatsledaren. Vapenmakten avbryts om luftfartyget styr ut
från svenskt territorium.
Normal metod för varning av luftfartyg
129. En anmodan till ett fartyg eller ett luftfartyg att lämna territoriet eller att
upphöra med verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen
(1992:118) ska om möjligt ske via radio eller med signaler eller tecken.

FFS TI 14 §

130. Radiokommunikation i samband med ingripande mot luftfartyg framgår
av bilaga 3.
Internationella signaler i luften i samband med identifiering, prejning
eller varning/avvisning framgår av bilaga 7.

./3
./7

Fientlig avsikt m.m.
131. Ett utländskt statsluftfartyg som uppträder inom svenskt territorium
utan att ha rätt att vara där skall avvisas från territoriet. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas.
Om särskilda förhållanden kräver det, får enligt Försvarsmaktens
bestämmande vapenmakt utan föregående varning tillgripas vid
ingripanden enligt första stycket. Detta gäller även oidentifierade
luftfartyg som överskrider den svenska territorialgränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt.

IKFN-F 23 §

131.1 Om utländska statsluftfartyg överskrider den svenska territorialgränsen
under omständigheter som tyder på fientlig avsikt ska vapenmakt utan
föregående varning tillgripas.

FFS TI 26 §

131.2 26 § FFS TI är en tillämpning av 23 § 2 st. IKFN-förordningen,
varigenom ÖB har beslutat att det faktum att utländska statsluftfartyg
överskrider den svenska territorialgränsen under omständigheter som
tyder på fientlig avsikt är att bedöma som ”särskilda förhållanden”. Även
vid andra särskilda förhållanden kan ÖB genom en särskild order besluta
om användande av vapenmakt utan föregående varning (se FFS TI 27 §)
131.3 Föreligger det tveksamhet om fientlig avsikt föreligger ska användandet av
vapenmakt föregås av varning. Varningsskott ska användas på ett sådant
sätt att skada inte vållas någon person eller egendom (jfr FFS TI 15 §).
131.4 Bestämmelsen i 23 § 2 st. IKFN-förordningen om möjligheten att
under särskilda förhållanden ingripa med vapenmakt utan föregående
varning mot oidentifierade luftfartyg som överskrider gränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt, gäller även obemannade
oidentifierade luftfartyg.
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132. Insatschefen ska fatta beslut i frågor om ingripande med vapenmakt efter
föregående varning mot utländska statsluftfartyg. Detsamma ska gälla då
överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, vid andra särskilda
förhållanden än som anges i 26 §, har beslutat en order om att vapenmakt
utan föregående varning ska tillgripas.
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FFS TI 27 § första
stycket

133. När ett eller flera utländska statsluftfartyg överskridit gränsen under
omständigheter som tyder på fientlig avsikt ska Försvarsmakten,
när faktiska stridshandlingar inletts, övergå till att tillämpa den
internationella humanitära rättens regler (”krigets lagar”). Detta innebär
folkrättsligt att våld får användas i enlighet med krigets lagar för att
bekämpa motståndaren, även om regeringen ännu inte har beslutat, eller
avgivit förklaring om, att riket är i krig.
Intill dess att regeringen avgivit förklaring att riket är i krig
(krigsförklaring) gäller IKFN-förordningen. Efter att regeringen
avgivit sådan förklaring upphör IKFN-förordningen (och
tillträdesförordningen) att gälla och Försvarsmakten ska därefter agera i
enlighet med vad regeringen beslutar.
Självförsvar
134. Svenska statsfartyg eller statsluftfartyg som utsätts för våldshandlingar från utländska statsfartyg eller statsluftfartyg får
tillgripa vapenmakt i självförsvar på eller över fritt hav. Inom
utländskt territorium får vapenmakt tillgripas i självförsvar enligt
Försvarsmaktens bestämmande.

IKFN-F 6 §

134.1 Insatschefen beslutar om vapenmakt får tillgripas i självförsvar enligt 6 §
IKFN-förordningen inom utländskt territorium.

FFS TI 27 §
andra stycket

134.2 Rätten att använda vapenmakt i självförsvar enligt 6 § IKFNförordningen handlar om rätten för ett svenskt statsfartyg eller
statsluftfartyg att skydda sig mot folkrättsstridiga våldshandlingar från en
annan stat.
134.3 Inom en annan stats territorium är det som huvudregel inte tillåtet att
tillgripa vapenmakt. Om ett svenskt statsluftfartyg har rätt att befinna sig
inom en annan stats territorium och utsätts för våldshandlingar från ett
utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg, har det svenska statsluftfartyget
dock rätt att använda vapenmakt i självförsvar, efter insatschefens beslut.
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134.4 Användandet av vapenmakt ska vara proportionerlig i förhållande till
den våldshandling som statsluftfartyget utsätts för, och avbrytas då
våldshandlingen upphört.
134.5 Rätt till självförsvar inom en annan stats territorium föreligger inte när
den andra statens användande av våld är folkrättsenligt. Exempelvis
har stater har en rätt att hävda landets territoriella integritet bl.a.
genom våldsanvändning även under fredstid (jfr Sveriges reglering av
denna fråga genom 14-18 och 23-24 §§ IKFN-förordningen). Statens
våldsanvändning måste dock vara proportionerlig i förhållande till
överträdelsen för att vara tillåten.
Nödvärnsrätt
134.6 Nödvärnsrätten regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken. Nödvärnsrätten
innebär en rätt att använda våld för att freda sig själv (eller någon annan)
mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person
eller egendom, om våldet med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det
angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart
oförsvarligt. Nödvärnsrätten är personlig och tillkommer varje individ,
och kan utgöra en grund för att freda statsluftfartyget och besättningen
mot ett brottsligt angrepp.
134.7 Nödvärnsrätten enligt brottsbalken är en del av svensk nationell rätt och
inom en annan stats territorium gäller den statens lagstiftning. Man bör
dock kunna utgå från att i princip varje utländsk rättsordning innehåller
en rätt att skydda sig mot brottsliga angrepp, i varje fall sådana som
allvarligt hotar liv eller hälsa.
Våldshandlingar
135. Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot utländska
statsluftfartyg från vilka våldshandlingar begås
1. mot mål inom svenskt territorium,
2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.
135.1 Luftterritoriet bestäms av landgränser och territorialhavets yttersta
gräns. Om ett svenskt luftfartyg utsätts för våldshandlingar inom
Sveriges luftterritorium ska Försvarsmakten ingripa enligt 22 § 1 p.
IKFN-förordningen, förutsatt att våldshandlingen begås av ett utländskt
statsfartyg. Vapenmakt mot ett utländskt statsluftfartyg enligt 22 § 1 p.
IKFN-förordningen får som längst nå ut över fritt hav.
135.2 En förutsättning för ingripande enligt 22 § 3 p. IKFN-förordningen
är att våldshandlingen observeras från den ingripande svenska
förbandsenheten samt att den geografiska positionen är betryggande
fastställd, väl utanför annat lands territorium.

IKFN-F 22 §
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135.3 På fritt hav kan med stöd av 1982 års havsrättskonvention en
angränsande zon respektive en ekonomisk zon (EEZ) upprättas,
vilket ger kuststaten vissa särskilda befogenheter inom det fria havet.
Angränsande zon och ekonomisk zon är inte en del av kuststatens
territorialhav, men ger kuststaten vissa (i havsrättskonventionen
specificerade) rättigheter och befogenheter på det fria havet. För att
särskilja detta vattenområdes särskilda status brukar det ofta benämnas
”internationellt vatten”. Termen ”på eller över fritt hav” i IKFNförordningen inkluderar därmed även sådana vattenområden som
betecknas ”internationellt vatten”.
135.4 När ett utländskt statsluftfartyg legitimt utövar maktbefogenheter
som har stöd i havsrätten är åtgärden inte att betrakta som en
våldshandling mot vilken Försvarsmakten ska ingripa enligt 22 § 3 p
IKFN-förordningen. En kuststat har exempelvis inom sin ekonomiska
zon (EEZ) och angränsande zon rätt att använda maktbefogenheter
för att skydda de rättigheter som tillkommer den i dessa zoner enligt
havsrättskonventionen. Rätten gäller vidare ut på det fria havet enligt
principen om omedelbart förföljande (”hot pursuit”; se mom. 63.4 ovan).
135.5 Det våld som det utländska statsluftfartyget (eller statsfartyget) brukar
mot det svenska fartyget eller luftfartyget ska, för att vara i enlighet med
folkrätten, vara begränsad till att få det att stanna och underkasta sig dess
jurisdiktion. Våldsanvändning som går utöver detta syfte är otillåten.
135.6 Råder det tveksamhet om huruvida våldshandlingen verkligen är riktad
mot det svenska fartyget eller luftfartyget, ska användandet av vapenmakt
dock föregås av varning.
135.7 Om vapenmakt tillgrips, ska den anpassas till vad bedöms nödvändigt för
att förhindra att överträdelsen genomförs och avbrytas då det avsedda
syftet har uppnåtts.

FFS TI 16 §
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Våldshandlingar med fientlig avsikt
136 Fientlig avsikt föreligger när ett eller flera utländska statsfartyg och/
eller statsluftfartyg uppvisar militär förmåga samt bedöms ha vilja att
tillfoga skada. Fientlig avsikt ska fastställas med beaktande av befintliga
underrättelser samt politiska och militära faktorer som föreligger vid
tidpunkten. Indikatorer på fientlig avsikt kan vara bl.a.:
a.

taktiskt militärt uppträdande,

b.

intagande av attackformation,

c.

aktiv användning av elektroniska spanings- eller eldledningssystem,

d.

att vapen/vapensystem är eller görs redo för strid.

Huruvida en våldshandling från ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg vidtas med fientlig avsikt får också bedömas mot bakgrund
av eventuella andra fientlig handlingar som samtidigt vidtas av det
aktuella landet.
Fientlig handling föreligger när militär trupp, fordon, statsfartyg eller
statsluftfartyg vidtar en militär åtgärd under omständigheter som
bedöms som fientliga. Indikatorer på fientlig handling kan vara bl.a.:
a.

genomförande av vapeninsats, minering, målutpekning,

b.

användande av elektroniska störmedel,

c.

landsättande av trupp,

d.

genomförande av andra fientliga militära handlingar.

136.1 När ett eller flera utländska statsluftfartyg begår våldshandlingar med
fientlig avsikt ska Försvarsmakten, när faktiska stridshandlingar inletts,
övergå till att tillämpa den internationella humanitära rättens regler
(”krigets lagar”). Detta innebär folkrättsligt att våld får användas i
enlighet med krigets lagar för att bekämpa motståndaren, inom svenskt
territorium samt på och över fritt hav/internationellt vatten, även om
regeringen ännu inte har beslutat, eller avgivit förklaring om, att riket är i
krig.
Intill dess att regeringen avgivit förklaring att riket är i krig
(krigsförklaring) gäller IKFN-förordningen. Efter att regeringen
avgivit sådan förklaring upphör IKFN-förordningen (och
tillträdesförordningen) att gälla och Försvarsmakten ska därefter agera i
enlighet med vad regeringen beslutar.
137. Momentet har ersatts av moment 135.2.
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Utländska och okända robotar samt obemannade luftfartyg
138. Vapenmakt ska tillgripas mot utländska eller okända robotar som
överflyger svenskt territorium. Om det är uppenbart att roboten är oskadlig
eller inte härrör från en annan stat, ska vapenmakt dock inte tillgripas.
Vapenmakt ska även tillgripas mot obemannade utländska statsluftfartyg
som uppträder inom svenskt territorium utan att ha rätt att vara där och
det inte är möjligt att avvisa luftfartyget.
Insatschefen ska fatta beslut om användning av vapenmakt enligt första
och andra styckena.

FFS TI 25 §

138.1 Regleringen avseende ingripanden mot utländska eller okända robotar
i 25 § FFS TI grundas på att användningen av sådana robotar kan
anses likställt med en våldshandling mot territoriet (se 22 § IKFNförordningen). Efter delegering av insatschefen, fattas beslutet om
vapenmakt normalt av incidentjaktledaren (INC JAL).
138.2 Om en robot som överflyger svenskt territorium inte härrör från
en annan stat, utan från t.ex. terrorister, faller bekämpningen inom
polisens område och inte Försvarsmaktens. Polisen kan dock begära
stöd från Försvarsmakten i enlighet med lagen (2006:343) samt
förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning.
138.3 En robot skulle kunna betraktas som oskadlig om det är känt att den
används för exempelvis ett tekniskt prov eller för vetenskapliga ändamål.
139. Vid insats med vapenmakt enligt moment 138 ovan, väljs skjutriktning
så att nedslag i bebyggelse undviks. Bekämpning över hav, större sjö eller
ödemark eftersträvas.
Civila luftfartyg och restriktionsområden till skydd för
militära anläggningar
140. Ett svenskt eller utländskt civilt luftfartyg som framförs i strid mot
förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa
områden ska avvisas från restriktionsområdet eller anmodas att
landa.
Föreskrifter om Försvarsmaktens biträde åt civila myndigheter för att
förmå civila luftfartyg att landa finns i 8 kap 8 § luftfartsförordningen
(2010:770).

IKFN-F 35 §
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140.1 De områden som utgör restriktionsområden anges i bilagor till
förordningen om restriktioner för luftfart inom vissa områden
(2005:801). Bilaga 1 omfattar restriktionsområden till skydd för
anläggningar som är av betydelse för totalförsvaret (1 §). Bilaga 2
omfattar restriktionsområden av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet (4 §). Inom restriktionsområden som anges i bilaga 1 är luftfart
förbjuden under höjd beredskap eller under annan tid som regeringen
med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap bestämmer (2 §). För båda
typerna av restriktionsområden görs undantag för viss luftfart, bl.a. för
svenska militära luftfartyg och för svenska luftfartyg som används av
Försvarsmakten (3 §).
140.2 I luftfartsförordningen (2010:770) finns vissa bestämmelser enligt
vilka Försvarsmakten ska kunna biträda Transportstyrelsen eller en
flygtrafikledningsenhet att förmå ett luftfartyg att följa dess anvisningar.
Av 8 kap. 8 § luftfartsförordningen framgår följande:
Om ett luftfartyg inte landar trots en uppmaning enligt 6 eller 7 §,
får den som lämnat uppmaningen begära hjälp av Försvarsmakten
för att få luftfartyget att landa. Detsamma gäller om luftfartyget inte
kan nås med en uppmaning. Frågan om hjälpen ska ges prövas av
Försvarsmakten med hänsyn till tillgången på lämpliga luftfartyg,
flygsäkerheten och andra sådana omständigheter.
Om ett luftfartyg utan tillstånd befinner sig inom ett sådant
restriktionsområde som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket och det kan
antas att man på luftfartyget känner till detta, får Försvarsmakten
förmå luftfartyget att lämna området eller att landa. Ett luftfartyg som
kan antas ha passagerare ombord ska inte förmås att landa om det
inte finns synnerliga skäl till det.
140.3 1 kap. 4 § tredje stycket luftfartsförordningen (2010:779) hänvisar till
förordningen om restriktioner för luftfart inom vissa områden. Avseende
innehållet i denna förordning, se mom. 140.1 ovan.
141. Luftfartyg bör om dess färdväg går mot restriktionsområde om möjligt
per radio anmodas att undvika detta.
Om anmodan inte efterföljs ska luftfartyget avvisas från restriktionsområdet eller anmodas att landa.
Om annan myndighet begär bistånd att förmå luftfartyg att landa
bestämmer ÖB eller insatschefen om sådant bistånd ska lämnas.
Vapenmakt får inte tillgripas mot civila luftfartyg under flygning.

Luftfarts-F 8 kap.
8§
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Om statsluftfartyg som otillåtet landar på svenskt territorium
142. Ett utländskt statsluftfartyg som i strid mot tillträdesförordningen
(1992:118) har landat inom svenskt territorium ska hållas kvar.
Militär personal ombord ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden
ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det,
ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

IKFN-F 27 §

143. Om ett utländskt statsluftfartyg har landat i Sverige i strid mot
tillträdesförordningen (1992:118) ska militär personal ombord uppmanas
att lämna luftfartyget. Om personalen vägrar att lämna luftfartyget eller
om befälhavaren vägrar svensk personal tillträde, ska berörd militär chef
med områdesansvar hänskjuta frågan till insatschefen.
Enligt 27 § IKFN-förordningen (1982:756) ska personalen hållas kvar i
avvaktan på vidare åtgärder om närmaste polismyndighet begär det.
(Med närmaste polismyndighet menas Polismyndigheten.)

FFS TI 23 §

143.1 Militär chef med områdesansvar ska i fred tolkas som territoriell chef.
Har luftfartyget landat på en civil flygplats ska det bevakas varvid
området runt luftfartyget bör vara tidsbegränsat skyddsobjekt (d.v.s.
max tre dygn, se 5 § 3 p. i skyddslagen (2010:305) samt 2 § 3 p. i
skyddsförordningen (2010:523)). Luftfartyget blir inte ett skyddsobjekt
utan det är området – c:a 500 m runt luftfartyget som gäller. Den
utländska personalen ska kvarhållas och avväpnas när de lämnar
luftfartyget. Om Polismyndigheten begär att personalen ska hållas kvar
sker detta i lämplig lokal på platsen där bevakning ordnas.
143.2 Militär personal inom Försvarsmakten som har till uppgift att genomföra
de åtgärder mot den utländska personalen som anges i 27 § IKFNförordningen har, i enlighet med 29 § polislagen (1984:387), rätt att
använda våld för att genomföra tjänsteåtgärden, i den mån andra medel
är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.
Försvarsmaktens personal har vidare, i enlighet med 3 § förordning
om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten
(1992:98), rätt att använda skjutvapen vid genomförande av en sådan
tjänsteåtgärd, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till
åtgärdens vikt.
144. Momentet har utgått under denna rubrik, se moment 116.1 under
rubriken ”Okända luftfartyg”.
145. Om regeringen inte för ett visst fall föreskriver något annat, skall för
tillträde till och åtgärder ombord på ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg medgivande inhämtas av chefen för statsfartyget eller
statsluftfartyget.
För visitation av statsfartyg eller statsluftfartyg som har kommit in till
riket utan att ha rätt till det behövs dock inte medgivande, om fara för
säkerheten på platsen bedöms föreligga.

IKFN-F 5 §

HANDBOK

FRED

146. Visitering av fartyg eller luftfartyg ska utföras av en visiteringsgrupp med
särskilt utbildad personal.
Visiteringsgruppen ska vara beväpnad, om inte insatschefen har beslutat
annat. Visitering av fartyg ska ske i form av pappersvisitering och, om så
behövs, av skeppsrannsakan.
En sådan säkerhetsvisitering som avses i 5 § andra meningen i IKFNförordningen (1982:756) ska ha till syfte att förhindra att fartyget eller
luftfartyget förstörs eller skadar omgivningen.
146.1 Säkerhetsvisitering enligt mom. 145 sker enligt insatschefens
bestämmande. Om befälhavaren vägrar svensk personal tillträde,
ska berörd militär chef med områdesansvar hänskjuta ärendet till
insatschefen eller den han eller hon bestämmer (se mom. 143 ovan).
Kvarhållande av statsluftfartyg
147. Vid kvarhållande av utländskt statsluftfartyg som landat inom svenskt
territorium i strid mot tillträdesförordningen vidtas åtgärder enligt
nedan. Det är härvid angeläget att den militära personalen samverkar
med främst lokal polis-, tull- och flygplatspersonal (motsv.):
1.
2.
3.
4.

Luftfartyget anvisas vid landning en uppställningsplats.
Luftfartyget hindras från att starta, t ex ställs ett fordon framför.
Platsen avspärras och övervakas.
Personalen ombord uppmanas att lämna luftfartyget. Nödställda tas
om hand.
5. Militär personal kvarhålls och avväpnas samt överlämnas till polisen
tillsammans med vapen, ammunition och annan tillvaratagen
materiel. Kontakt tas med tullverket beträffande medfört gods. Om
civil personal eller passagerare finns ombord, ska Polismyndigheten
underrättas om detta.
6. Luftfartyget visiteras, om möjligt i samverkan med polispersonal vad
gäller kvarlämnade kartor, andra handlingar, materiel för underrättelseinhämtning, vapen och ammunition. Annan lös materiel
hopsamlas, förtecknas och överlämnas till polisen.
Det är angeläget att ansvarsförhållandena på platsen klargörs. Har
polisen anlänt till platsen är det i första hand polisen som leder
åtgärderna.
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Avväpning, underhåll av statsluftfartyg
148. För avväpnande, underhåll och bevakning av luftfartyget meddelar
insatschefen särskilda bestämmelser. Luftfartyget försätts i sådant skick
att det inte kan starta, dock utan att skadas. Luftfartyget med utrustning
bör underhållas, så att det senare kan återställas till vederbörlig stat, om
möjligt i det skick det befann sig i vid ingripandetillfället.
149. Vid avväpnande av militärt luftfartyg bör följande åtgärder vidtas:
1. Eventuella anordningar för att förstöra luftfartyget eller delar därav
oskadliggörs.
2. Luftfartygets ammunition (inkl. robotar, bomber, raketer, explosivämnen o.dyl.) och övrig beväpning (automatkanoner, kulsprutor
o.s.v.) bortförs respektive görs obrukbara genom att delar såsom
tändrör, el-anslutningar m.m. tas bort.
3. Radar- och radioanläggning samt övrig teleteknisk materiel görs i
erforderlig utsträckning otjänstbar utan att förstöras.
Kapat statsluftfartyg
150. Om det framgår att ett utländskt statsluftfartyget är kapat rapporteras
detta omedelbart till flygtaktisk chef och polisen.
151. Momentet har utgått.
Statsluftfartyg i nöd
152. Ett utländskt statsluftfartyg som kommer in i svenskt luftrum på
grund av nöd skall undsättas. Om luftfartyget behöver landa, skall det
anvisas en landningsplats.

IKFN-F 26 §

152.1 Nödsignaler från fartyg och luftfartyg finns sammanställda i bilaga 6.

./6

153. Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska
statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för
utländska militära fordon.
Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg eller statsluftfartyg som är
i nöd eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i
Sverige.

Tillträdes-F4 §
första och
andra stycket
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154. Om ett utländskt statsluftfartyg har landat i Sverige på grund av nöd, och
befinner sig på en militär flygplats eller annan flygplats där svensk militär
personal finns, ska reparationer tillåtas enligt insatschefens bestämmande.
Berörd polismyndighet ska underrättas om händelsen.
Om flygtaktisk chef bedömer att visitering är påkallad men medgivande
inte lämnas av luftfartygets befälhavare, ska frågan hänskjutas till
insatschefen.
(Med berörd polismyndighet avses Polismyndigheten)
155. Statsluftfartyg får inte visiteras utan att chefen för statsluftfartyget gett
sitt medgivande till detta, förutom i de fall då statsluftfartyget inkommit
till riket utan att ha rätt till det samt det föreligger fara för säkerheten
på platsen (s.k. säkerhetsvisitering, se 5 § IKFN-förordningen samt
mom. 145-146 ovan). Ett statsluftfartyg som är i nöd måste emellertid
inte ha något tillstånd för tillträde till territoriet (se 4 § andra stycket
tillträdesförordningen samt mom. 153 ovan), dvs. det kan inte anses ha
inkommit till riket utan att ha rätt till det, och kan då inte utsättas för
en säkerhetsvisitering. FFS TI 24 § andra stycket är avsett för fall då det
finns skäl att anta att statsluftfartyget i själva verket inte är i nöd och
således befinner sig inom svenskt territorium utan tillstånd, samt det i
samband med detta uppkommer ett behov av att visitera statsluftfartyget.

• 53

FFS TI 24 §

54

• FRED

HANDBOK

Militära fordon
Tillträde till svenskt territorium

156. I denna förordning avses med
...
7. militära fordon: stridsfordon, andra motordrivna fordon,
släpfordon och terrängsläp som ägs eller brukas av en stats
stridskrafter,
8. stridsfordon: splitterskyddat motordrivet fordon som ägs eller
brukas av en stats stridskrafter och från vilket strid kan genomföras,
...

Tillträdes-F 2 §
sjunde och
åttonde
punkten

157. Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska
statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för
utländska militära fordon.

Tillträdes-F 4 §
första stycket

157.1 För militära fordon eller stridsfordon som medförs ombord på utländskt
statsfartyg eller statsluftfartyg krävs tillstånd för tillträde endast om
fordonet avses användas i Sverige.
158. Försvarsmakten får meddela tillstånd för tillträde till svenskt territorium i fråga om
...

Tillträdes-F 5 §
första stycket
punkten 5 och
sista stycket

5. andra utländska militära fordon än stridsfordon på begäran av
Tullverket.
Försvarsmakten får även på begäran av en kommun eller en statlig
myndighet som svarar för räddningstjänsten meddela utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde till
svenskt territorium vid räddningsinsatser eller vid övning av sådana
insatser.
158.1 Insatschefen prövar frågor om tillstånd för tillträde till svenskt territorium
enligt 5 § tillträdesförordningen (1992:118).
Insatschefen får besluta om yttranden över remisser från Regeringskansliet
avseende ärenden enligt 6 § tillträdesförordningen.
Har regeringen bemyndigat Försvarsmakten att utfärda närmare
bestämmanden för tillträde till svenskt territorium ska insatschefen besluta
dessa.

FFS TI 8 §

158.2 Handläggning av begäran om tillstånd för tillträde till svenskt territorium
för utländska militära fordon framgår av bilaga 2.
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159. I andra fall än som sägs i 5 § meddelar regeringen utländska
statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde
till svenskt territorium. Tillstånden utverkas på diplomatisk väg.
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Tillträdes-F 6 §

159.1 Regeringen meddelar tillstånd för tillträde till svenskt territorium
avseende utländska stridsfordon.
Ingripande mot militära fordon
160. Om ett utländskt militärt fordon påträffas inom svenskt territorium
utan att ha rätt att vara där, ska det hållas kvar. Om personal som
medföljer fordonet saknar rätt att resa in eller vistas i Sverige, ska
personalen omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till
Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen
hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

IKFN-F 12 §

160.1 Militär personal inom Försvarsmakten som har till uppgift att genomföra
de åtgärder mot den utländska personalen som anges i 12 § IKFNförordningen har, i enlighet med 29 § polislagen (1984:387), rätt att
använda våld för att genomföra tjänsteåtgärden, i den mån andra
medel är otillräckliga, och det med hänsyn till omständigheterna är
försvarligt. Försvarsmaktens personal har vidare, i enlighet med 3 §
förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom
Försvarsmakten, rätt att använda skjutvapen vid genomförande av en
sådan tjänsteåtgärd, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn
till åtgärdens vikt.
160.2 Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket
och luftfartsmyndigheter ska snarast möjligt rapportera till
Försvarsmakten, om utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller
militära fordon
1. iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium, eller
2. överträder bestämmelserna i denna förordning.

Tillträdes-F 27 §

160.3 Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och
Tullverket får, varje myndighet inom sitt område, efter hörande av
Försvarsmakten meddela närmare föreskrifter för rapportering enligt
27 §.

Tillträdes-F 28 §
första stycket

160.4 Rapporter till Försvarsmakten från myndigheter enligt 27 §
tillträdesförordningen (1992:118) ska i fråga om
…
3. utländska militära fordon, lämnas till berörd regional stab.

FFS TI 7 §
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Utländsk militär personal
Tillträde till svenskt territorium
170. Utländsk militär personal äger tillträde till svenskt territorium enligt
bestämmelser för utlänningar i allmänhet och med de inskränkningar
som framgår av tillträdesförordningen och IKFN-förordningen.
171. Utländsk militär personal får inte bära uniform inom Sveriges
landområden utan tillstånd av Försvarsmakten. Tillstånd behövs inte
för försvarsattachéer som är ackrediterade i Sverige.
Om utländsk militär personal uppträder i uniform utan tillstånd, ska
detta förhållande snarast anmälas till Försvarsmakten.

IKFN-F 11 §

172. Frågor om tillstånd för utländsk militär personal att bära militär uniform
vid vistelse inom svenskt territorium ska prövas av Högkvarteret. Ett
sådant beslut ska delges berörda organisationsenheter och förband och
krigsförband i Försvarsmakten och andra berörda myndigheter.

FFS TI 9 §

172.1 Om Sverige tecknar överenskommelse med olika länder om avsteg från
att begära Request For Visit ska Högkvarteret delge detta enligt moment
172 ovan.
173. Vid örlogsbesök meddelas besättningen på de fartyg som fått besökstillstånd även tillstånd att bära uniform vid vistelse i land.
174. Bestämmelser om rätt för besättningen på ett utländskt statsfartyg
eller statsluftfartyg att lämna detta utan inresekontroll finns i
utlänningsförordningen (2006:97). Besättningen får inte utan
regeringens tillstånd bära annat vapen än blankt vapen som hör till
uniformsdräkten när fartyget eller luftfartyget lämnas.

Tillträdes-F
11 §

174.1 Avseende besättning på ett utländskt statsfartyg, se mom. 29.1 ovan.
Avseende besättning på ett utländskt statsluftfartyg, se mom. 111 ovan.
175. Momentet har utgått.
Ingripande mot utländsk militär personal
Vid fientlig avsikt
176. Om utländsk militär personal under omständigheter som tyder
på fientlig avsikt överskrider gränsen till svenskt territorium eller
landsätts inom territoriet från fartyg eller luftfartyg, skall vapenmakt
utan föregående varning tillgripas.

IKFN-F 9 §

HANDBOK
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176.1 Fientlig avsikt föreligger när militär trupp eller fordon uppvisar militär
förmåga samt bedöms ha vilja att tillfoga skada. Fientlig avsikt ska
fastställas i beaktande av befintliga underrättelser samt politiska och
militära faktorer som gäller vid tidpunkten. Indikatorer på fientlig avsikt
kan vara bl.a.:
a. taktiskt militärt uppträdande,
b. intagande av attackformation,
c. aktiv användning av elektroniska spanings- eller eldledningssystem,
d. att vapen/vapensystem är eller görs redo för strid.
Huruvida fientlig avsikt föreligger får också bedömas mot bakgrund av
eventuella andra fientliga handlingar som samtidigt vidtas av det aktuella
landet.
Fientlig handling föreligger när militär trupp, fordon, statsfartyg eller
statsluftfartyg vidtar en militär åtgärd under omständigheter som
bedöms som fientliga. Indikatorer på fientlig handling kan vara bl.a.:
a. genomförande av vapeninsats, minering, målutpekning,
b. användande av elektroniska störmedel,
c. landsättande av trupp,
d. genomförande av andra fientliga militära handlingar.
176.2 Om vapenmakt tillgrips, ska den anpassas till vad bedöms nödvändigt för
att förhindra att överträdelsen genomförs och avbrytas då det avsedda
syftet har uppnåtts.
176.3 Råder det tveksamhet om huruvida det föreligger en fientlig avsikt
eller inte ska varning ges. Varningsskott ska användas på ett sådant sätt
att risken för skada minimeras (jfr. FFS TI 15 §). Om truppen varken
stannar eller lämnar svenskt territorium ska vapenmakt tillgripas.
176.4 När utländsk militär personal överskrider gränsen, eller landsätts
inom territoriet, under omständigheter som tyder på fientlig avsikt ska
Försvarsmakten, när faktiska stridshandlingar inletts, övergå till att
tillämpa den internationella humanitära rättens regler. Detta innebär
folkrättsligt att våld får användas i enlighet med krigets lagar för att
bekämpa motståndaren, även om regeringen ännu inte har beslutat, eller
avgivit förklaring om, att riket är i krig.
Intill dess att regeringen avgivit förklaring att riket är i krig
(krigsförklaring) gäller IKFN-förordningen. Efter att regeringen
avgivit sådan förklaring upphör IKFN-förordningen (och
tillträdesförordningen) att gälla och Försvarsmakten ska därefter agera i
enlighet med vad regeringen beslutar.
176.5 Överskrider utländsk militär trupp gränsen under omständigheter som
tyder på fientlig avsikt får det våld användas som är nödvändigt för att
hävda Sveriges territorium och avvärja det fientliga intrånget, inom
svenskt territorium samt i förekommande fall på och över fritt hav/
internationellt vatten.
177. Momentet har utgått.

FFS TI 16 §
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Exempel mom 178 punkt 4

Gränsen överskrids med trupp, fordon inkl stridsfordon eller
helikoptrar, obemannande farkoster, invasionsfarkoster e.d.
Bild: Anna-Karin Wetzig/FSV

5. landstigning från båtar, svävare e d och luftlandsättning från luftfartyg
e.d.
Exempel mom 178 punkt 5

Landstigning från båtar, svävare e.d. och luftlandsättning från
luftfartyg e.d.
Bild: Anna-Karin Wetzig/FSV
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Utländsk militär personal anträffas på svenskt territorium
179. Om utländsk militär personal i andra fall än som avses i 9 § anträffas
inom svenskt territorium och det finns misstanke om att personalen
saknar rätt att resa in eller vistas i Sverige, ska dessa omhändertas
och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om
Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på
vidare åtgärder.

IKFN-F 10 §

179.1 Militär personal inom Försvarsmakten som har till uppgift att genomföra
de åtgärder mot den utländska personalen som anges i 10 § IKFNförordningen har, i enlighet med 29 § polislagen (1984:387), rätt att
använda våld för att genomföra tjänsteåtgärden, i den mån andra
medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är
försvarligt. Försvarsmaktens personal har vidare, i enlighet med 3 §
förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom
Försvarsmakten, rätt att använda skjutvapen vid genomförande av en
sådan tjänsteåtgärd, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn
till åtgärdens vikt.
180. Momentet har utgått.
181. Om utländsk militär personal uppträder i uniform utan tillstånd,
skall detta förhållande snarast anmälas till Försvarsmakten.

IKFN-F 11 §
andra stycket

182. Momentet har utgått.
183. I rapporten bör anges den främmande personalens namn, tjänstegrad,
födelsedatum, registreringsnummer, adress i hemlandet jämte militärt
fredsförband, anledning till vistelsen i Sverige samt uppgift huruvida
ansökan om tillstånd att bära uniform ingetts.
Övningsverksamhet
184. I denna förordning avses med
…
9. militär avdelning: tre eller fler soldater eller ett eller flera militära
fordon,
...

Tillträdes-F 2 §
nionde punkten

184.1 Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg eller utländsk militär avdelning endast med
regeringens tillstånd bedriva skjutövningar eller andra övningar än
sådana som avses i 5 § andra stycket. …

Tillträdes-F 10 §
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Svenska militära enheters
uppträdande utomlands m.m.
Fartyg och luftfartyg
191. Svenska militära fartyg och luftfartyg bör undvika att utanför territorialgränsen uppträda nära utländska örlogsfartyg och militära luftfartyg
om inte detta krävs för uppdragets genomförande. Regler för hur nära
utländska fartyg och luftfartyg svenska militära enheter får uppträda
regleras med insatsregler (ROE).
Brott mot närliggande länders tillträdesbestämmelser
192. I händelse av att svenska enheter begår brott mot andra länders tillträdesbestämmelser, ska detta utan dröjsmål rapporteras till insatschefen.
Detta gäller främst vid överskridande av främmande lands territorialgräns. Även misstanke om att gräns överskridits rapporteras.
193. Utsträckningen av närliggande länders territorialhav och angränsande
zoner framgår av bilaga 5.

./5

Örlogsbesök utomlands (SFS 1996:930)
194. Örlogsbesök får göras i en utländsk hamn endast efter regeringens
tillstånd.

SFS ÖrlB 1 §

195. Örlogsbesök skall planeras och genomföras i samverkan med svensk
beskickning eller svenskt konsulat.

SFS ÖrlB 2 §

196. Utan tillstånd av vederbörande myndighet i landet får beväpnad
personal inte gå i land under örlogsbesök utomlands. Inte heller får
skjutövningar eller andra övningar bedrivas, om de inte i sin helhet
kan genomföras inom fartyget.

SFS ÖrlB 3 §

197. Under örlogsbesök utomlands får utlänningar ges skydd ombord
endast om det finns synnerligen vägande humanitära hänsyn som
motiverar det. Om en sådan utlänning har tagits ombord, skall
samråd snarast ske med den svenska beskickningschefen för att
avgöra om utlänningen skall få fortsatt skydd.

SFS ÖrlB 4 §

198. Föreskrifter om hedersbevisning vid örlogsbesök utomlands får
meddelas av Försvarsmakten.

SFS ÖrlB 5 §
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Flygning utomlands (SFS 1996:930)
199. Flygning utomlands med militärt luftfartyg får ske endast efter
regeringens tillstånd, om flygning inte är likställd med en civil
lufttransport.

SFS ÖrlB 6 §

199.1 Under landningsuppehåll utomlands får utlänningar ges skydd ombord
endast om det finns synnerligen vägande humanitära hänsyn som
motiverar det. Om en sådan utlänning har tagits ombord, ska samråd
snarast ske med den svenska beskickningschefen för att avgöra om
utlänningen ska få fortsatt skydd.
199.2 Flygning med militärt luftfartyg som kan anses vara likställd med
en civil lufttransport är flygningar som, med beaktande av syfte och
genomförande, lika gärna hade kunnat utföras med anlitande av ett civilt
flygbolag. Detta utesluter bland annat all militärtaktisk flygning, som
t.ex. spaning eller flygning för militära ändamål i ett operationsområde.
Exempel på lufttransporter som normalt kan genomföras på detta
sätt är rena gods- eller persontransporter, exempelvis till och från ett
insatsområde.
Tjänstgöring utomlands (SFS 1996:930)
200. Den som är anställd i Försvarsmakten får inte utan tillstånd av
regeringen tjänstgöra vid en utländsk försvarsmakt.
200.1 Motsvarande bör beaktas vid tjänstgöring i en militär befattning vid en
internationell mellanfolklig organisation som t.ex. EU eller NATO.

SFS ÖrlB 7 §
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Ledning
Utöver vad som framgår av LEDNING moment 1-14 i fredsdelen.
Rapportering
201. Utöver rapportering till insatsstaben när överträdelse av bestämmelserna
i tillträdesförordningen har skett fordras under neutralitet en kontinuerlig lägesrapportering av utländska statsfartyg inom sjöterritoriet.
Härigenom kan bl a åtgärder vidtas så att reglerna i 13, 14 och 16 §§
tillträdesförordningen om vissa gränser för tid respektive antalet
örlogsfartyg inom territoriet inte överskrids.
202. Insatschefen avgör vilka iakttagelser och åtgärder av mera rutinmässigt
slag som bör rapporteras till Högkvarteret och om rapportering av
sådana förhållanden kan ske periodvis.
203. Momentet har utgått.
204. Vid ingripanden mot utländsk militär personal rapporterar militära
enheter till Högkvarteret vidtagna åtgärder m.m. beträffande:
– utländsk militär personal, som omhändertas och avväpnas enligt 46,
53 och 60 §§ IKFN-förordningen,
– prisbesättning på uppbringat fartyg enligt 55, 59 och 60 §§ IKFNförordningen samt
– besättning och eventuella krigsfångar på kvarhållet fartyg enligt 53
och 59 §§ IKFN-förordningen.
205. Vid ingripanden mot utländska fartyg (handelsfartyg eller statsfartyg)
rapporterar taktiska chefer vidtagna åtgärder m.m. beträffande:
– utländska fartygs status (i de fall klassificering skett av taktiska chefer),
– fartyg som hålls kvar enligt 45, 55 och 59 §§ IKFN-förordningen.
206. Vid ingripanden mot utländska luftfartyg rapporterar taktiska chefer
vidtagna åtgärder m.m. beträffande:
– utländska luftfartyg i de fall identifiering och klassificering skett
genom taktiska chefers försorg,
– statsluftfartyg som landar på grund av nöd och som ska hållas kvar
enligt 53 § IKFN-förordningen,
– utländskt ambulansluftfartyg som landar inom territoriet.
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Fartyg
Tillträde för krigförande statsfartyg
207. En krigförande stats statsfartyg och statsluftfartyg skall respektera
Sveriges neutralitet.
Krigshandlingar samt åtgärder för att stoppa, uppbringa eller visitera
fartyg eller luftfartyg får inte företas inom svenskt territorium eller
mot föremål eller personer inom territoriet. En krigförande stat får
inte använda svenskt territorium som bas for krigsoperationer eller
där bedriva underrättelseverksamhet eller stridsledning.

Tillträdes-F
12 §

208. En krigförande stats statsfartyg har för genomfart tillträde till det
svenska territorialhavet under högst 24 timmar i följd. För ubåtar
och svävare är genomfart av territorialhavet dock endast tillåten i
Öresund.
Ett örlogsfartyg som har lämnat territorialhavet får inte återvända dit
förrän minst 48 timmar har förflutit.
Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första
och andra styckena är tillåtet endast för statsfartyg som är i sjönöd
samt, enligt bestämmande av Försvarsmakten efter hörande av
Socialstyrelsen, för militära sjukvårdsfartyg och andra statsfartyg som
är inrättade och nyttjas uteslutande for humanitära uppgifter.

Tillträdes-F
13 §

209. Marintaktisk chef ska rapportera till insatsstaben var och när en
krigförande stats statsfartyg påbörjar eller avslutar genomfart av svenskt
territorialhav.

FFS TI 30 §

210. Inom svenskt territorium får högst tre örlogsfartyg som tillhör samma
krigförande stat eller inbördes förbundna krigförande stater befinna
sig samtidigt.

Tillträdes-F
14 §

211. Om en krigförande stats örlogsfartyg befinner sig inom svenskt
territorium när 12–26 §§ börjar tillämpas, skall fartygen lämna
territoriet inom 24 timmar. Om örlogsfartyg som tillhör olika krigförande stater befinner sig i samma hamn eller på samma ankarplats och
dessa stater inte är inbördes förbundna, skall dock minst 24 timmar
förflyta mellan avgångstiderna. Fartygen skall avgå i den ordning som
de har anlänt, om inte särskilda förhållanden föranleder annat. Om en
krigförande stats handelsfartyg lämnar en hamn eller ankarplats där
en motståndarstats örlogsfartyg befinner sig, får örlogsfartyget avgå
tidigast 24 timmar efter handelsfartyget. Avgångstider som avses i
första stycket bestäms av Försvarsmakten.

Tillträdes-F
16 §
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212. Avgångstider och tidsfrister som avses i 16 och 17 §§ tillträdesförordningen
(1992:118) ska bestämmas av marintaktisk chef, om inte insatschefen för
vissa fall har bestämt något annat.
Högkvarteret ska vid tillämpning av 17 § andra stycket
tillträdesförordningen (1992:118) bestämma i vilken omfattning
reparationer ska tillåtas.

FFS TI 31 §

213. Inom svenskt territorium får en krigförande stats statsfartyg inte
göra uppehåll, om det inte är nödvändigt med hänsyn till fartygets
sjösäkerhet. Om fartyget tvingas göra uppehåll eller om det på grund
av sjönöd kommer in i en otillåten del av territoriet eller inte kan
lämna territoriet inom föreskriven tid, skall fartyget ange detta med
internationell signal och anmäla förhållandet till Försvarsmakten.
Om ett statsfartyg på grund av sjönöd kommer in i en otillåten del
av territoriet eller om det inte kan lämna territoriet inom den tid
som anges i 16 §, bestämmer Försvarsmakten en skälig tidsfrist inom
vilken fartyget skall lämna territoriet. Försvarsmakten bestämmer
också i vilken omfattning reparationer får utföras. Tidsfrist för
reparationer får medges endast om det är uppenbart att fartyget
kan göras sjövärdigt inom rimlig tid. Skador som har orsakats av
krigshandlingar får inte repareras. Andra reparationer får utföras
endast i den omfattning som är oundgängligen nödvändig med
hänsyn till fartygets sjövärdighet.

Tillträdes-F
17 §

214. När en krigförande stats statsfartyg uppehåller sig inom svenskt
territorium, skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar
skall vara i övervattensläge.
Inom inre vatten skall statsfartyg framföras i lotsled med anlitande av
en behörig svensk lots. Lotsning får ske endast om fartyget har rätt att
vara inom svenskt territorium.

Tillträdes-F
18 §

215. Om en krigförande stats statsfartyg befinner sig i svensk hamn eller
på en ankarplats inom svenskt territorium när 12–26 §§ börjar
tillämpas, får fartygen komplettera sina förråd enligt Försvarsmakten
bestämmande. Detsamma gäller för fartyg som har medgetts tidsfrist
enligt 17 §. Kompletteringen får dock göras endast i den omfattning
som är nödvändig för att fartygen skall kunna nå närmaste hamn i sin
egen stat.
Komplettering av förråd i andra fall än som avses i första stycket
är, enligt bestämmande av Försvarsmakten efter hörande av
Socialstyrelsen, tillåten för militära sjukvårdsfartyg och andra
statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära
uppgifter samt för ambulansluftfartyg.

Tillträdes-F
19 §

215:1 Insatschefen beslutar om komplettering av förråd enligt moment 215.
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216. En krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får inte bedriva
övningar inom svenskt territorium.

Tillträdes-F
21 §

217. Inom svenskt territorium får radioanläggningar på en krigförande
stats statsfartyg eller statsluftfartyg inte användas för att sända
radiomeddelanden annat än i fall av nöd eller för kommunikation
med svenska myndigheter.

Tillträdes-F
22 §

218. Personal från en krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får
lämna detta endast om Försvarsmakten medger det.

Tillträdes-F
23 §

218:1 Insatschefen beslutar om tillämpning av moment 218.
Särskilda bestämmelser för uppbringade fartyg m.m.
219. Utländska fartyg som är uppbringade av en krigförande stat har för
genomfart tillträde till territorialhavet i Öresund.
Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första
stycket är tillåtet endast för uppbringade fartyg som är i sjönöd.
Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 12, 17, 18 och 21-23 §§ gäller för
uppbringade fartyg som befinner sig inom territoriet. Uppbringade
fartyg får inte komplettera sina förråd inom territoriet.

Tillträdes-F
24 §

220. Svenska fartyg som är uppbringade av en krigförande stat och
som kommer in på svenskt territorium får inte lämna detta utan
regeringens tillstånd.

Tillträdes-F
25 §

221. Bestämmelserna i 24 § gäller i tillämpliga delar för krigsfångetransporter.

Tillträdes-F
26 §

Ingripande vid brott mot tillträdesbestämmelserna
Krigförande statsfartyg
222. Varje utländskt statsfartyg som inte har identifierats som neutralt
skall behandlas som en krigförande stats statsfartyg.

IKFN-F 36 §

Fientlig avsikt
Vapenmakt utan varning
223. Om en krigförande stats statsfartyg överskrider den svenska
territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt,
skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

IKFN-F 37 §

HANDBOK

NEUTRALITET

224. Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot en
krigförande stats statsfartyg från vilka våldshandlingar begås
1. mot mål inom svenskt territorium,
2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.
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IKFN-F 38 §

224:1 Vid ingripande på internationellt vatten enligt ovan måste det av
omständigheterna klart framgå att övergreppet har fientligt syfte och inte
kan härledas till någon form av verksamhet som är legal eller har legalt
syfte.
En förutsättning för ingripande i detta fall är vidare att våldshandling
observeras från det svenska örlogsfartyget/stridsflygplanet samt att den
geografiska positionen är betryggande fastställd, väl utanför annat lands
territorium och angränsande zon.
225. Mot en krigförande stats ubåt som påträffas i under vattensläge
inom svenskt territorium skall vapenmakt utan föregående varning
tillgripas.

IKFN-F 40 §

Avvisning
Vapenmakt efter varning
226. Om en krigförande stats statsfartyg begår andra krigshandlingar än
våldshandlingar inom svenskt territorium, skall detta förhindras och
fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas.
226:1 Statsfartyget anmodas muntligt eller med signal att omedelbart avbryta
handlingen samt att lämna svenskt territorium. Avbryts inte handlingen
kan varningsskott avges. Avbryts inte handlingen efter varningsskott
kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt. Har statsfartyget
redan varnats av andra svenska stridskrafter tillgrips vapenmakt utan
ytterligare varning.

IKFN-F 39 §
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227. Om en krigförande stats ubåt påträffas i övervattensläge inom någon
annan del av svenskt territorium än territorialhavet i Öresund, skall
den avvisas från territoriet. Detsamma gäller en krigförande stats
svävare.
En krigförande stats statsfartyg som inlöper till eller befinner sig
inom svenskt inre vatten eller annan del av territoriet som regeringen
har förklarat vara förbjudet område för sådana fartyg skall avvisas
från territoriet.
Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra
avvisningar.

IKFN-F 41 §

227:1 Statsfartyget, ubåten eller svävaren uppmanas muntligt eller med signal
att omedelbart lämna svenskt territorium samt meddelas att fortsatt
inlöpande kommer att mötas med vapenmakt. Visar inte statsfartyget,
ubåten eller svävaren genom tydlig manöver att det avser lämna svenskt
territorium avges varningsskott. Påbörjar inte statsfartyget, ubåten
eller svävaren utlöpande sedan varningsskott avgetts kan det finnas
förutsättningar att tillgripa vapenmakt. Statsfartygets, ubåtens eller
svävarens utlöpande övervakas.
228. Om en krigförande stats statsfartyg inte har lämnat svenskt territorium inom föreskriven tid eller utsatt tidsfrist, skall det avvisas.
Befinner sig fartyget inom inre vatten, skall det dock i stället hållas
kvar. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 42 §

228:1 Insatschefen ska bestämma plats för kvarhållande vid ingripanden enligt
42 och 45 §§ IKFN-förordningen (1982:756).
Ett kvarhållet fartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.
Insatschefen får medge att personal från en krigförande stats statsfartyg
lämnar detta.

FFS TI 29 §

229. Om flera än tre örlogsfartyg som tillhör samma krigförande stat eller
inbördes förbundna krigförande stater samtidigt befinner sig inom
svenskt territorium skall, om 41 och 42 §§ inte är tillämpliga, det
antal fartyg som överskrider tre och som har anlänt sist avvisas från
territoriet.
Om en krigförande stats örlogsfartyg överskrider den tillåtna tiden
om 24 timmar för genomfart av det svenska territorialhavet eller, efter
att ha lämnat territorialhavet, återvänder dit innan 48 timmar har
förflutit, skall fartyget avvisas från territoriet.
Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra
avvisningen.

IKFN-F 43 §
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229:1 Vid tillämpning av första stycket ovan gäller:
a. Örlogsfartyget(-fartygen) prejas. Åtlyds inte prejningssignalen avges
varningsskott.
b. Om örlogsfartyget (-fartygen) inte stoppar sedan varningsskott
avgivits tillgrips vapenmakt.
c. Sedan örlogsfartyget (-fartygen) stoppat, framförs muntligt, skriftligt
eller med signal till äldste chefen på fartygen meddelande om orsaken
till ingripandet och om antalet fartyg som medges tillstånd att
fortsätta. Dessutom anges att fortsatt inlöpande med otillåtet antal
fartyg medför svenskt ingripande med vapenmakt utan ytterligare
varning.
d. Föranleder detta meddelande icke någon åtgärd tillgrips vapenmakt.
Vid tillämpningen av andra stycket ovan gäller:
a. Örlogsfartyget(-fartygen) beordras muntligt eller med signal att
omedelbart lämna svenskt territorium.
b. Visar inte örlogsfartyget (-fartygen) genom tydlig manöver att det (de)
avser lämna svenskt territorium kan varningsskott avges.
c. Påbörjar inte örlogsfartyget (-fartygen) utlöpande sedan varningsskott
avgetts kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
d. Örlogsfartygets (-fartygens) utlöpande övervakas.
Fartyg som gör uppehåll, bedriver förbjuden verksamhet
230. En krigförande stats statsfartyg som under tillåten genomfart av
svenskt territorium gör uppehåll utan att fartygets säkerhet kräver det
skall erinras om gällande bestämmelser.
Om en krigförande stats statsfartyg inom svenskt territorium bedriver
verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118)
skall, om 37–39 §§ inte är tillämpliga, fartyget anmodas att genast
upphöra med denna. Detsamma gäller om fartyget uppträder så att
den svenska neutraliteten kan kränkas. Om anmodan inte efterföljs,
skall fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 44 §
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230:1 Vid tillämpning av första stycket ovan gäller:
a. Statsfartygets befälhavare meddelas att åtgärden i fråga är förbjuden
och att underlåtenhet att efterkomma uppfordran att snarast fortsätta
färden medför ingripande med vapenmakt.
b. Om statsfartyget inte omedelbart återupptar sin förflyttning kan
varningsskott avges.
c. Om statsfartyget inte återupptar sin förflyttning sedan varningsskott
avgetts kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
Exempel på förbjuden verksamhet enligt andra stycket ovan:
– visitering och uppbringande (anhållan) av fartyg,
– underhållskomplettering och
– ledning av stridskrafter (utanför territoriet).
Vid tillämpning av andra stycket gäller:
a. Statsfartyget uppmanas att omedelbart upphöra med verksamheten.
b. Statsfartygets befälhavare meddelas att verksamheten ifråga är
förbjuden och att underlåtenhet att efterkomma uppfordran medför
ingripande med vapenmakt.
c. Om statsfartyget därefter inte snarast upphör med verksamheten kan
varningsskott avges.
d. Om statsfartyget inte avbryter sin verksamhet sedan varningsskott
avgetts kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
Fartyg som hålls kvar
231. När ett statsfartyg hålls kvar, skall personalen omhändertas och
avväpnas. Förhållandet skall anmälas till Polismyndigheten. Om
Polismyndigheten begär det, skall personalen hållas kvar i avvaktan
på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 46 §

232. En krigförande stats statsfartyg som gör framställning om att få
stanna kvar inom svenskt territorium skall hållas kvar i avvaktan på
beslut. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 45 §

232:1 Insatschefen ska bestämma plats för kvarhållande vid ingripanden enligt
42 och 45 §§ IKFN-förordningen (1982:756).
Ett kvarhållet fartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.
Insatschefen får medge att personal från en krigförande stats statsfartyg
lämnar detta.

FFS TI 29 §

HANDBOK

NEUTRALITET

• 71

Sjönöd och sjukvårdsfartyg
233. Om tillträde till svenskt territorium för en krigförande stats statsfartyg som är i sjönöd samt för militära sjukvårdsfartyg och andra
statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära
uppgifter finns föreskrifter i 13 § tillträdesförordningen (1992:118).
Vapenmakt får inte tillgripas mot sådana fartyg.

IKFN-F 47 §

234. Innan en krigförande stats militära sjukvårdsfartyg eller ett annat
statsfartyg som uppges vara inrättat och nyttjas uteslutande för
humanitära uppgifter får komma in på svenskt inre vatten, skall det
kontrolleras att fartyget är avsett och utrustat för de uppgifter som har
angetts. Kontroll skall ske även i andra fall, om omständigheterna ger
anledning till det.

IKFN-F 48 §

234:1 Kontroller som avses i 48 § IKFN-förordningen (1982:756) ska ske genom
insatschefens försorg.

FFS TI 32 §

Kontroll av sjöfart och fiske
235. Då regeringen bestämmer om det ansvarar Försvarsmakten för
sjötrafikledning inom svenskt territorium. Detta innebär att militär
myndighet ger anvisningar om färdväg, tider och åtgärder för skydd av
sjötrafiken inom sjöterritoriet (Sjötrafikförordningen (1986:300), fjärde
kapitlet).
Utöver vad som anges i fredsdelen kan kontrollen av sjöfart och fiske
omfatta:
•

avvisning från territoriet av utländskt handelsfartyg som utan tillstånd
och utan att vara i nöd inlöper till eller befinner sig inom svenskt
territorium eller del därav då regeringen bestämt att sådant område
ska vara förbjudet område eller till svenskt inre vatten till vilket
insatschefen föreskrivit att särskilt tillstånd för tillträde erfordras,

•

prejning och visitering av svenskt handelsfartyg som begår
motsvarande överträdelser,

•

prejning och visitering av svenskt eller utländskt handelsfartyg som
misstänks för neutralitetskränkande åtgärd och som påträffas inom
svenskt territorium,

•

prejning och visitering av svenskt eller utländskt handelsfartyg inom
svenskt territorium som kontrollåtgärd även i andra fall än vad som
sagts ovan och

•

avvisning av krigförande stats handelsfartyg som vid visitering befinns
ha beväpning avsedd till annat än självförsvar.
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Handelsfartyg
Vapenmakt efter varning
236. Ett utländskt handelsfartyg ska avvisas från svenskt territorium, om
det utan att ha rätt till det befinner sig inom
1. en del av territoriet som enligt regeringens förordnande är
förbjudet område,
2. svenskt inre vatten i fråga om vilket Försvarsmakten har föreskrivit
att särskilt tillstånd för tillträde behövs. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.
Svenska fartyg som begår motsvarande överträdelser ska prejas och
visiteras och åtgärden anmälas till Polismyndigheten.
236:1 Vid tillämpning av p. 1-2 ovan gäller:
a. Fartyget prejas. Åtlyds inte prejningssignalen kan varningsskott avges.
Om erforderligt kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
b. Sedan fartyget stoppat, undersöks om befälhavaren innehar giltig
passersedel till det förbjudna området.
c. Om vid visitering giltig passersedel inte kan uppvisas, meddelas
befälhavaren att det område, dit handelsfartyget är på väg, är förbjudet
område och att fortsatt inlöpande till detta område kommer att mötas
med vapenmakt utan ytterligare varning.
d. Befinner sig fartyget på förbjudet område och det vid visitering
visar sig att befälhavaren inte innehar giltig passersedel till området
i fråga, ska fartyget uppfordras att omedelbart lämna det förbjudna
området. Det ska även meddelas att underlåtenhet att efterkomma
uppmaningen medför ingripande med vapenmakt utan ytterligare
varning.
Vid tillämpning av sista stycket i detta moment gäller:
a. Fartyget prejas.
b. Sedan fartyget stoppat undersöks om befälhavaren innehar giltig
passersedel till det förbjudna området.
c. Om vid visitering passersedel inte kan uppvisas meddelas befälhavaren
att det område dit handelsfartyget är på väg är förbjudet område.
d. Befinner sig fartyget på förbjudet område och befälhavaren inte innehar giltig passersedel ska fartyget anmodas att omedelbart lämna det
förbjudna området och ingå till svensk hamn (ankarplats) i närheten.
e. Fartygets förflyttning till och uppehåll i anvisad hamn (ankarplats)
övervakas tills Polismyndigheten övertagit ansvaret för ingripandet.

IKFN-F 61 §
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IKFN-F 62 §

237:1 Exempel på neutralitetskränkningar:
– prisfartyg inkommer till svensk hamn utan att vara i nöd (sjöoduglighet eller brist på proviant och drivmedel) och
– handelsfartyg deltar direkt i stridshandlingar.
Därvid gäller:
a. Fartyget prejas. Åtlyds inte prejningssignalen kan varningsskott avges.
b. Stoppar inte fartyget sedan varningsskott avgetts kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
c. Om neutralitetsstridig åtgärd uppdagas vid visitering, ska handelsfartygets befälhavare uppfordras att upphäva åtgärden i fråga. Det
ska även meddelas att underlåtenhet att efterkomma uppmaningen
medför ingripande med vapenmakt, om så erfordras.
d. Militära förband och andra myndigheter inom de områden, till vilka
handelsfartygets resa kan komma att utsträckas, orienteras om vad
som förevarit.
238. Om det vid visitering framkommer att en krigförande stats handelsfartyg har en beväpning som är avsedd till annat än självförsvar, skall
fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas.
238:1a. Som beväpning icke avsedd för självförsvar räknas:
– Flackbaneartilleri (inklusive raketer, antiubåtsvapen och sjömålsrobot). Flackbanepjäser och luftvärn får dock förekomma i den omfattning som kan anses vara motiverad med hänsyn till behov för självförsvar på ett fartyg som är avsett enbart för handelssjöfart.
– Sprängmedel utöver vad som fordras för fartygets sänkande.
– Militär personal utöver det antal som bedöms erforderligt för beväpningens handhavande.
– Torpeder, robotar (annat än för luftförsvar) och minor samt medel för
radio- och radarstörning.
b. Framgår det vid visitering eller är det på annat sätt med säkerhet
klarlagt, att fartyget är otillåtet beväpnat, ska det avvisas från
territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.
c. Fartygets utlöpande från svenskt territorium övervakas.

IKFN-F 64 §
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239. Visitering enligt 63 § IKFN-förordningen (1982:756) ska utföras om ett
fartyg avses ingå i en konvoj som ska skyddas av svenska stridskrafter.
Sådan visitering ska även utföras innan passersedel utfärdas för genomfart
av ett förbjudet område.

FFS TI 36 §

239:1 Därutöver bör visitering ske i följande fall:
– innan sjötrafikledning av utländskt handelsfartyg påbörjas,
– då handelsfartyg bryter mot föreskrifter angående skyddsområde och
– då utländskt handelsfartyg fiskar inom svenskt sjöterritorium.
Därvid gäller:
a. Stoppar inte fartyget på prejningssignal, kan varningsskott avges.
b. Söker fartyget avsiktligt undandra sig prejning och inte stoppar efter
varningsskott, kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
c. Visitering sker normalt på platsen.
240. Prejning och visitering får inom svenskt territorium användas som
kontrollåtgärd även i andra fall än som anges i 4, 28-32,
61 och 62 §§.

IKFN-F 63 §

Ingripanden då handelsfartyg uppbringats eller anhållits av
krigförande stat
241. Uppbringat fartyg (pris) kännetecknas i regel av att den uppbringande
statens örlogsflagga hissats ovanför fartygets flagga eller (då fartyget är
neutralt) eventuellt på förtoppen samt att prisbesättning satts ombord. I
regel åtföljs fartyget av det örlogsfartyg, som det uppbringats av.
242. Om ett svenskt uppbringat fartyg kommer in på svenskt territorium,
skall det hållas kvar i avvaktan på regeringens beslut. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 55 §
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242:1 Om ett svenskt uppbringat fartyg hålls kvar enligt 55 § IKFN-förordningen
(1982:756) ska prisbesättningen som satts ombord på fartyget
omhändertas och avväpnas.
a. Anträffas det uppbringade fartyget utan att vara åtföljt av krigförande
makts örlogsfartyg ska det prejas. Sedan fartyget stoppat, uppfordras
prisbesättningens befälhavare att frige fartyget samt meddelas att
underlåtenhet att efterkomma uppmaningen kommer att medföra
ingripande med vapenmakt.
b. Snarast möjligt sätts bevakningspersonal ombord för att avväpna
prisbesättningen och omhänderta denna för att införa fartyget till
närmaste lämpliga svenska hamn.
c. Stoppar inte fartyget vid prejning eller efterkoms icke ovan nämnd
uppfordran, kan varningsskott avges.
d. Om fartyget inte stoppar efter avgiven varning kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt. Vapeninsatsen riktas om möjligt
företrädesvis emot prisbesättningen. Fartyget ska hindras att lämna
svenskt territorium.
e. Om det uppbringade fartyget är åtföljt av krigförande stats örlogsfartyg, ska örlogsfartygets chef uppfordras att frige fartyget. Dess chef
meddelas att örlogsfartyget gjort sig skyldigt till neutralitetsstridig
handling och att det omedelbart ska lämna svenskt territorium och att
underlåtenhet att efterkomma anmaningen kan komma att medföra
ingripande med vapenmakt.

FFS TI 35 §

243. Om ett utländskt fartyg har uppbringats inom svenskt territorium och
fartyget påträffas inom territoriet, skall det framtvingas att fartyget
friges med besättning och last. Om det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas.

IKFN-F 56 §

243:1a. Anträffas det uppbringade fartyget utan att vara åtföljt av krigförande
makts örlogsfartyg ska det prejas.
Sedan fartyget stoppat uppfordras prisbesättningens befälhavare
att frige fartyget samt meddelas att underlåtenhet att efterkomma
uppmaningen kan komma att medföra ingripande med vapenmakt.
b. Så snart som möjligt sätts bevakningspersonal ombord för att avväpna
prisbesättningen och omhänderta denna. Handelsfartyget frisläpps så
snart svensk bevakningspersonal omhändertagit prisbesättningen och
lämnat handelsfartyget. Prisbesättningen överlämnas till polisen.
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c. Stoppar inte fartyget vid prejning eller efterkoms inte ovan nämnd
uppfordran kan det finnas förutsättningar att tillgripa vapenmakt.
Fartyget ska hindras att lämna svenskt territorium innan frisläppande
skett. Vapeninsatsen riktas om möjligt företrädesvis emot
prisbesättningen.
d. Om det uppbringade fartyget anträffas inom svenskt territorium åtföljt
av krigförande stats örlogsfartyg ska örlogsfartygets chef uppmanas att
frige fartyget. Örlogsfartyget meddelas även att det gjort sig skyldigt
till neutralitetsstridig handling och att det snarast ska lämna svenskt
territorium samt att underlåtenhet att efterkomma anmaningen kan
komma att medföra ingripande med vapenmakt mot örlogsfartyget
utan ytterligare varning.
244. Om ett utländskt uppbringat fartyg vid genomfart av det svenska
territorialhavet i Öresund gör uppehåll utan att fartyget säkerhet
kräver det, skall fartyget anmodas att genast fortsätta färden.
Ett utländskt fartyg som har uppbringats utanför svenskt territorium men kommer in på territoriet skall anmodas att genast lämna
territoriet. Det som nu har sagts gäller inte om fartyget kommer in i
territorialhavet i Öresund eller är i trängande sjönöd.
Om anmodan inte efterföljs skall det framtvingas att det uppbringade
fartyget friges med besättning och last. Detsamma gäller för ett
uppbringat utländskt fartyg som på grund av trängande sjönöd,
haveri eller liknande orsaker har medgetts en särskild tidsfrist för
uppehållet inom svenskt territorium men överskrider fristen. Om det
är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

IKFN-F 57 §

244:1 Frigivande av uppbringat fartyg enligt ovan sker enligt samma grund
som anges i moment 243.
245. Om ett uppbringat fartyg friges enligt 56 § eller 57 §, ska den
prisbesättning som satts ombord på fartyget av den krigförande
staten omhändertas och avväpnas. Detsamma gäller besättning och
krigsfångar på fartyg som hålls kvar enligt 59 §. Åtgärden ska anmälas
till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de
omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det är
nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt.

IKFN-F 60 §
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Övriga ingripanden
246. Bestämmelserna i 55–57 §§ gäller i tillämpliga delar för handelsfartyg
som av en krigförande stats statsfartyg fått order att styra en viss kurs
eller uppsöka en viss position för att undergå visitering.

IKFN-F 58 §

247. I fråga om fartyg som används av en krigförande stat för krigsfångetransporter tillämpas 57 § första och andra styckena. Om
anmodan enligt dessa bestämmelser inte efterföljs, skall fartyget
hållas kvar. Detsamma gäller om fartyget på grund av trängande
sjönöd, haveri eller liknande orsaker har medgetts en särskild tidsfrist
för sitt uppehåll inom svenskt territorium men överskrider fristen.
Vapenmakt får inte tillgripas.

IKFN-F 59 §

248-250. Momenten har utgått.
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Luftfartyg
Tillträde för krigförande staters luftfartyg
251. En krigförande stats statsfartyg och statsluftfartyg skall respektera
Sveriges neutralitet.
Krigshandlingar samt åtgärder för att stoppa, uppbringa eller visitera
fartyg eller luftfartyg får inte företas inom svenskt territorium eller
mot föremål eller personer inom territoriet. En krigförande stat får
inte använda svenskt territorium som bas för krigsoperationer eller
där bedriva underrättelseverksamhet eller stridsledning.

Tillträdes-F
12 §

252. En krigförande stats statsluftfartyg har för genomfart utan onödiga
kursavvikelser tillträde till luftrummet över territorialhavet i
Öresund.
Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första
stycket är tillåtet endast för luftfartyg i nöd och, enligt bestämmande
av Försvarsmakten, för ambulansluftfartyg.

Tillträdes-F
15 §

252:1 Insatschefen beslutar om tillträde för ambulansluftfartyg enligt 15 §
tillträdesförordningen (1992:118).

FFS TI 34 §
första stycket

253. En krigförande stats statsluftfartyg som på grund av nöd kommer in i
svenskt territorium skall ange detta med internationell signal.

Tillträdes-F
20 §

254. En krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får inte bedriva
övningar inom svenskt territorium.

Tillträdes-F
21 §

255. Inom svenskt territorium får radioanläggningar på en krigförande
stats statsfartyg eller statsluftfartyg inte användas för att sända
radiomeddelanden annat än i fall av nöd eller för kommunikation
med svenska myndigheter.

Tillträdes-F
22 §

256. Personal från en krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får
lämna detta endast om Försvarsmakten medger det.

Tillträdes-F
23 §

256:1 Insatschefen får medge att personal från krigförande stats statsluftfartyg
lämnar detta.

FFS TI 33 §
tredje stycket

Ingripande vid brott mot tillträdesbestämmelserna
257. Varje utländskt statsluftfartyg som inte har identifierats som neutralt
skall behandlas som en krigförande stats statsluftfartyg.

IKFN-F 49 §
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Fientlig avsikt
Vapenmakt utan varning
258. Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot en krigförande stats statsluftfartyg från vilka våldshandlingar eller andra
krigshandlingar begås
1. mot mål inom svenskt territorium,
2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

IKFN-F 50 §

258:1a. För p. 1-2 gäller: Som mål anses även annat utländskt luftfartyg eller
fartyg.
b. För p. 1-3 gäller: En förutsättning för ingripande är vidare att våldshandlingen observeras från den ingripande svenska förbandsenheten
samt att den geografiska positionen är betryggande fastställd, väl
utanför annat lands territorium. Vid ingripande på eller över internationellt vatten måste det av omständigheterna klart framgå att
övergreppet har fientligt syfte och inte kan härledas till någon form av
verksamhet som är legal eller har legalt syfte.
259. Om en krigförande stats statsluftfartyg påträffas i någon annan del
av det svenska luftrummet än över territorialhavet i Öresund, skall
vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

IKFN-F 51 §

259:1 Vapenmakten avbryts om luftfartyget styr ut från svenskt territorium.
Vapenmakt efter varning
260. Om en krigförande stats statsluftfartyg inom luftrummet över det
svenska territorialhavet i Öresund bedriver verksamhet som är
förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118) skall, om 50 § inte
är tillämplig, luftfartyget avvisas från territoriet. Detsamma gäller om
luftfartyget uppträder så att den svenska neutraliteten kan kränkas.
Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.
260:1 Om meddelad varning enligt bilaga 7 inte omedelbart åtlyds får
vapenmakt tillgripas. Denna avbryts om luftfartyget upphör med den
förbjudna verksamhet och styr ut från svenskt territorium.

IKFN-F 52 §
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Statsluftfartyg i nöd
261. En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och behöver landa
ska anvisas landningsplats.
Om luftfartyget landar ska det hållas kvar. Personalen ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten.
Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan
på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa
vapenmakt. Det som nu har sagts gäller inte ambulansluftfartyg.

IKFN-F 53 §

262. Vid ingripanden enligt 53 § IKFN-förordningen (1982:756) ska
insatschefen, i samråd med berört flygtrafikledningsorgan, bestämma plats
för kvarhållande av en krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd.
Ett kvarhållet luftfartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.
Insatschefen får medge att personal från krigförande stats statsluftfartyg
lämnar detta.

FFS TI 33 §

Ambulansluftfartyg
263. En krigförande stats ambulansluftfartyg skall inom svenskt territorium följa anvisade flygvägar och framföras på tider och höjder som
har meddelats i förväg.
Om ambulansluftfartyget inte följer de anvisningar om flygningen
som anges i första stycket, skall det uppmärksammas på detta.
Vapenmakt får inte tillgripas mot ambulansluftfartyg.

IKFN-F 54 §

264. Insatschefen beslutar om tillträde för ambulansluftfartyg enligt 15 §
tillträdesförordningen (1992:118).
Ett utländskt ambulansluftfartyg som enligt 54 § IKFN-förordningen
(1982:756) ska framföras inom svenskt territorium ska, om det inte är
olämpligt, genom insatschefens försorg beordras att landa för inspektion
och fastställande av status. En sådan åtgärd ska genomföras så snart som
möjligt efter inpassage över territorialgränsen. Ambulansluftfartyget får
inte hållas kvar.

FFS TI 34 §

Kontroll av luftfart
Civila luftfartyg
265. Utländska civila luftfartyg som utan att ha rätt till det framförs
inom svenskt territorium skall avvisas från territoriet. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Om ett svenskt civilt luftfartyg
begår motsvarande överträdelse, skall luftfartyget anmodas att landa.

IKFN-F 65 §

HANDBOK
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266. Insatschefen ska besluta om ingripande med vapenmakt efter föregående
varning mot utländska civila luftfartyg inom ramen för order och riktlinjer
för incidentberedskapen.
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FFS TI 37 §

266.1 Vapenmakten avbryts om luftfartyget styr ut från svenskt territorium.
267. Om ett utländskt civilt luftfartyg som efter tillstånd framförs inom
svenskt territorium har avvikit från flygvägen, skall det ledas tillbaka
till den anvisade flygvägen.

IKFN-F 66 §

268. Om ett utländskt civilt luftfartyg är i nöd eller visar att det önskar
landa, skall det anvisas en landningsplats.

IKFN-F 67 §

269. Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat inom svenskt territorium
utan att vara berättigat till det, ska luftfartyget hållas kvar. Besättning
och passagerare ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas
till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de
omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

IKFN-F 68 §

270. Momentet har utgått.
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Militär personal och
militära fordon
Tillträde för krigförande staters personal
271. Personal från krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får
lämna detta endast om Försvarsmakten medger det.

Tillträdes-F
23 §

271:1 Insatschefen beslutar om tillämpning av moment 271.
272. Beträffande tillträde till svenskt territorium i övrigt för militär personal i
uniform och militära fordon gäller samma bestämmelser som under fred.
Jämför moment 156–159 och 170–175.
Ingripande vid brott mot tillträdesbestämmelserna
Militär personal
Vapenmakt utan föregående varning
273. Om utländsk militär personal under omständigheter som tyder
på fientlig avsikt överskrider gränsen till svenskt territorium eller
landsätts inom territoriet från fartyg eller luftfartyg, skall vapenmakt
utan föregående varning tillgripas.

IKFN-F 9 §

273:1 Exempel på handlingar då fientlig avsikt föreligger:
a. eld öppnas mot svenskt territorium,
b. eld öppnas inom svenskt territorium,
c. hinder röjs eller forceras på svenskt territorium,
d. gränsen överskrids med trupp, fordon inklusive stridsfordon eller
helikoptrar, invasionsfarkoster e.d.,
e. landstigning från båtar, fartyg, svävare e.d. och luftlandsättning från
luftfartyg e.d.
Omhändertagande och överlämnande till polisen
274. Om utländsk militär personal i andra fall än som avses i 9 § anträffas
inom svenskt territorium och det finns misstanke om att personalen
saknar rätt att resa in i eller vistas i Sverige, ska dessa omhändertas
och avväpnas. Åtgärden ska rapporteras till Polismyndigheten. Om
Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på
vidare åtgärder.

IKFN-F 10 §
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275. En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och behöver landa
ska anvisas landningsplats.
Om luftfartyget landar ska det hållas kvar. Personalen ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten.
Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan
på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa
vapenmakt. Det som nu har sagts gäller inte ambulansluftfartyg.
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IKFN-F 53 §

Övriga ingripanden
276. Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat inom svenskt territorium
utan att vara berättigat till det, ska luftfartyget hållas kvar. Besättning
och passagerare ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas
till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de
omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

IKFN-F 68 §
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Bilaga 1.
Definitioner och förkortningar
Denna bilaga innehåller några av de definitioner och förkortningar som är av större betydelse vid användning av handboken. Listan är dock inte på något sätt uttömmande i förhållande till de begrepp som används i handboken, och inte heller är beskrivningen under
varje definition att betrakta som en fullständig redogörelse av det aktuella begreppet.
A
Angränsande zon, (contiguous zone)
En angränsande zon är inte en del av statens sjöterritorium. Zonen är inte obligatorisk
utan upprättas efter kuststatens fria val. När det finns en angränsande zon sträcker den
sig från territorialhavets yttre gräns och ut till maximalt 24 nautiska mil från baslinjen (12
nautiska mil från territorialhavsgränsen). Inom den angränsande zonen har kuststaten
rätt att utöva maktbefogenheter för att förhindra överträdelser av nationell lagstiftning
avseende tullar, skatter, invandring och hälsovård. Angränsande zon regleras folkrättsligt i artikel 33 i havsrättskonventionen. Angränsande zoners utsträckning i närområdet
framgår av bilaga 5.
Ambulansluftfartyg, (Genèvekonventionen (I) 1949 art. 36 och Genèvekonventionen
(II) art. 39 och Tilläggsprotokoll I art. 28)
Ambulansluftfartyg är luftfartyg som uteslutande används till bortförande av sårade och
sjuka och skeppsbrutna samt till transport av sjuk- och själavårdspersonal och sjukvårdsmateriel. Ambulansluftfartyg ska, jämte nationalfärgerna, bära kännetecknet, rött kors i
vitt fält (för muslimska länder röd halvmåne) på såväl under- och översidorna som sidoytorna. Kännetecknet ska ha en efter omständigheterna lämplig storlek. Ett ambulansluftfartyg som saknar sådana kännetecken har likväl en skyddad status och får inte anfallas.
Avvisning
Anmodan att lämna territoriet (området).
ARCC (Air Rescue Coordination Center)
Flygräddningscentral. I Sverige ingår denna i JRCC (Joint Rescue Coordination Center).
B
Baslinjer och baslinjepunkter
Baslinjer är de räta linjer som förbinder de punkter (baslinjepunkter) som anges i förordningen (1966:375) om beräkningen av Sveriges sjöterritorium. Baslinjerna utgör yttre
gräns för det inre vattnet. Utanför baslinjerna ligger territorialhavet.
C
Civila luftfartyg, (2 § 9 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Andra luftfartyg än statsluftfartyg (jmf. statsluftfartyg).
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D
DGoH
Den Gamle och Havet.
E
Erinra
Påminna om gällande bestämmelser.
Ekonomisk zon, (Exclusive Economic Zone, EEZ)
Den ekonomiska zonen är inte en del av statens sjöterritorium. Zonen är inte obligatorisk
utan upprättas, i likhet med angränsande zon, efter kuststaternas fria val. En ekonomisk
zon får ha en bredd på högst 200 nautiska mil från baslinjen, dvs. till en punkt om 188
nautiska mil ut från ett territorialhav om 12 nautiska mil. Ekonomisk zon ger kuststaten
rätt att utvinna ekonomiska tillgångar inom området, såväl levande (t.ex. fisk) som ickelevande (t.ex. olja). Kuststaten har begränsade suveräna rättigheter och en begränsad
jurisdiktion inom den ekonomiska zonen, i enlighet med artikel 56 i havsrättskonventionen. Alla stater har dock rätt till fri sjöfart, överflygning, utläggande av undervattenskablar m.m. inom den ekonomiska zonen. Svensk reglering återfinns i lagen (1992:1140) och
förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon.
F
Fartyg
Farkost som används till eller kan användas till transport på vatten. Fartyg inbegriper farkost som inte är deplacerande, WIG-farkost (Wing-in-ground), vingförsedd farkost som
framförs nära vattenytan, ubåt och sjöflygplan.
Fritt hav, (1982 års havsrättskonvention, art 86)
Havsområden som inte inkluderas i en stats exklusiva ekonomiska zon (EEZ), angränsande zon, territorialhav, inre vatten eller s.k. arkipelagvatten.
Fientlig avsikt och fientlig handling
Se mom. 60 avseende statsfartyg, mom. 136 avseende statsluftfartyg samt mom. 176.1
avseende utländsk militär personal.
FFS TI
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:3) om verkställighet av tillträdes- och IKFN-förordningarna.
Forskningsfartyg, (2 § 5 p. IKFN-förordningen (1982: 756))
Fartyg som ägs eller brukas av en stat och som utrustats för och bedriver forskning enligt
internationellt vedertagna principer.
Förföljande, (eller omedelbart förföljande s.k. ”hot pursuit”)
Se artikel 111 i Havsrättskonventionen samt moment 63.4 i handboken.
G
Genomfart, (Havsrättskonventionen, art 18)
Med genomfart menas framfart utan uppehåll genom territorialhavet i syfte att antingen
passera detta utan att inlöpa på inre vatten, eller att inlöpa på (utlöpa från) inre vatten. Vid
genomfart ska den med hänsyn till navigatoriska förhållanden kortast möjliga vägen väljas.
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H
Handelsfartyg, (2 § 6 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Andra fartyg och svävare än statsfartyg.
I
ICAO
International Civil Aviation Organisation,(internationella civila luftfartsorganisationen).
Identifiering
Att fastställa ett fartygs eller luftfartygs nationalitet, typ (slag) och folkrättsliga status.
IKFN
I benämningen IKFN står:
I för Ingripanden,
K för Kränkning,
F för Fred och
N för Neutralitet.
Immunitet
Åtnjuter ett fartyg eller luftfartyg immunitet får tvångsingripanden inte ske på detta av
en utländsk stat. Statsfartyg och statsluftfartyg åtnjuter immunitet. Jfr 5 § IKFN-förordningen (1982:756).
Incident
Anmärkningsvärd händelse eller iakttagelse, som kan föranleda insats.
Inre vatten
En stats sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhav. Inre vatten avgränsas
genom baslinjer, och utgör den del av sjöterritoriet som ligger inom baslinjen. Inre vatten utgörs av insjöar, vattendrag, kanaler liksom hamnbassänger, bukter, vikar samt vattenområden innanför öar, holmar och skär. Skärgården utgör i sin helhet inre vatten (i
Öresund mellan Klagshamns fyr och Kullen räknas dock endast hamnar till svenskt inre
vatten, se 2 § lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium). Inom inre vatten har kuststaten en exklusiv överhöghet (suveränitet) samt de maktbefogenheter (jurisdiktion) som
normalt tillkommer en suverän stat. Omfattningen av svenskt inre vatten anges i lagen
(1966:374) om Sveriges sjöterritorium samt förordningen (1966:375) om beräkning av
Sveriges sjöterritorium.
Insatschefen
Med insatschefen avses i denna handbok alltid Försvarsmaktens insatschef, således den
chef som har det högsta operativa befälet inom Försvarsmakten.
Internationellt vatten
Samtliga vattenområden utanför territorialhavsgränsen. På fritt hav kan med stöd av
1982 års havsrättskonvention en angränsande zon respektive en ekonomisk zon (EEZ)
upprättas, vilket ger kuststaten vissa särskilda befogenheter inom det fria havet. Angränsande zon och ekonomisk zon är inte en del av kuststatens territorialhav, men ger kuststaten vissa (i havsrättskonventionen specificerade) rättigheter och befogenheter på det
fria havet. För att särskilja detta vattenområdes särskilda status brukar det ofta benämnas
internationellt vatten. Termen ”på eller över fritt hav” i IKFN-förordningen inkluderar
därmed även sådana vattenområden som betecknas som internationellt vatten.
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J
JRCC, (Joint Rescue Coordination Center)
Är en sammanslagen (Joint) sjö- och flygräddningscentral.
K
Kapning
Kapning innebär att enskild person eller grupp av personer tillgriper eller tilltvingar sig
befälet över till exempel ett fartyg eller luftfartyg.
Kränkning
Kränkning av svenskt territorium inträffar, då utländsk militär personal, utländskt militärt fordon, statsfartyg eller statsluftfartyg bereder sig tillträde till svenskt territorium i
strid mot tillträdesbestämmelserna. Kränkning av svensk neutralitet inträffar, då krigförande stat kränker svenskt territorium, utför krigshandlingar inom eller mot detta,
använder det som bas för militära operationer eller för samband med krigförande styrkor.
Kvarhållande
Personer, fordon, fartyg eller luftfartyg hindras från att avvika.
L
Luftfartyg
Är alla typer av flygplan och helikoptrar samt ballonger och luftskepp.
M
Militär avdelning, (Tillträdesförordningen 2 § 9 p.)
En militär avdelning utgörs av tre eller flera soldater eller ett eller flera militära fordon.
Militära fordon, (Tillträdesförordningen 2 § 7 p., IKFN-förordningen 2 § 10 p.)
Stridsfordon, andra motordrivna fordon, släpfordon och terrängsläp som ägs eller brukas
av en stats stridskrafter.
Militära stridsflygplan, (Tillträdesförordningen 2 § 6 p., IKFN-förordningen 2 § 8 p.)
Jakt-, attack, bomb, spanings- och skolflygplan samt stridshelikoptrar som ägs eller brukas av en stats stridskrafter.
MRCC, (Maritime Rescue Coordination Center)
Sjöräddningscentral ingår i JRCC.
N
Neutralitet
En neutral stat är en stat som har förklarat sig neutral i förhållande till en väpnad konflikt mellan två eller flera andra stater. En neutral stat deltar inte i ett pågående krig och
ska iaktta opartiskhet och inte vidta åtgärder, som kan gynna endera av de krigförande
parterna. De krigförande ska å sin sida respektera neutralt område och neutral egendom.
Neutralitetsbrott
Neutralitetsbrott inträffar om en neutral stat gör avsteg från neutraliteten, t.ex. gynnar en
krigförande part eller lämnar kränkning av sin neutralitet utan åtgärd.
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Nöd
Fartyg anses vara i nöd (trängande sjönöd) bl.a. om det:
– brinner eller företer svåra skador,
– synes vara manöverodugligt i hårt väder eller icke sjödugligt i rådande väder,
– har grundstött,
– avger nödsignaler.
Luftfartyg anses vara i nöd bl.a. om det:
– företer skador eller brinner,
– avger nödsignaler.
Nödsignaler från fartyg och luftfartyg framgår av bilaga 6.
Nödvärnsrätt, se momenten 65 och 134 i handboken.
O
Obemannade farkoster, (unmanned vehicles).
Farkoster som inte har någon människa ombord. (without onboard human presence).
UAV, (unmanned aerial vehicle) obemannad luftfarkost, av Transportstyrelsen benämnd
UAS, (unmanned aerial systems). Sådana farkoster får endast framföras med Transportstyrelsens medgivande i svenskt luftrum.
USV, (unmanned surface vehicle)
Obemannad farkost på ytan (i ytläge i sjön, på havet).
UGV, (unmanned ground vehicle)
Obemannad farkost på marken.
UUV, (unmanned underwater vehicle)
Obemannad undervattensfarkost.
Gemensamt för dessa farkoster är att de kan vara autonoma, förprogrammerade eller
operatörsstyrda med någon form av kommunikationslänk. Utvecklingen av dessa farkoster är expansiv, se vidare FOI-rapport FOI-R-3319-SE och Transportstyrelsens regler för
obemannade luftfarkoster. (TSFS 2009:88 med ändringar i TSFS 2013:27)
Oskadlig genomfart (Havsrättskonventionen, art. 19).
Genomfart är oskadlig om den inte stör kuststatens lugn, ordning och säkerhet. Kuststat
får vidta erforderliga åtgärder inom sitt territorialhav för att hindra genomfart som inte är
oskadlig. Ett fartyg anses störa kuststatens lugn, ordning och säkerhet, om det vid genomfart inom territorialhavet:
a.

b.

hotar med eller använder våld mot kuststatens suveränitet, territoriella integritet,
politiska oberoende eller annan verksamhet som strider mot de grundläggande
principerna i Förenta Nationernas stadga;
övar bruk av eller brukar vapen;
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c.
d.
e.
f.
g.

inhämtar information i avsikt att skada kuststatens försvar eller säkerhet;
sprider propaganda i avsikt att påverka kuststatens försvar eller säkerhet;
startar, landar eller tar ombord luftfartyg;
sjösätter, lossar eller lastar militär utrustning;
tar ombord eller avlämnar varor, valutor eller personer i strid mot kuststatens
lagar och förordningar om införsel av varor eller valutor, om invandring eller
rörande hälsovård;
avsiktligt förorenar;
bedriver fiske;
bedriver forskning eller kartläggning;
utför handling i syfte att störa kuststatens kommunikationssystem eller andra
anordningar eller installationer, eller
utför annan handling som inte är direkt betingad av genomfarten.

h.
i.
j.
k.
l.

HANDBOK

P
Pappersvisitering
Visitering indelas i pappersvisitering, skeppsrannsakan och säkerhetsvisitering. Pappersvisitering är en ombordstigning av ett fartyg i syfte att genom inspektion av dess handlingar fastställa dess status och ärende. Pappersvisitering genomförs av särskild visiteringsgrupp (se momenten 39–40).
Prejningsorder till fartyg
Anmodan till fartyget att stoppa.
Prejningsorder till luftfartyg
Anmodan från ett luftfartyg till ett annat luftfartyg med vilket visuell kontakt i luften
upprätthålls beträffande detta luftfartygs flygning.
Prisbesättning, (2 § 13 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Besättning som en krigförande stat sätter ombord på ett uppbringat fartyg för att leda
dess manövrering.
R
Restriktionsområde
Restriktionsområden till sjöss och i luften, där restriktioner för luft- och sjöfart kan gälla.
Inom svenskt område upprättas dessa vid behov av Transportstyrelsen.
ROE
Rules of Engagement, insatsregler på svenska.
S
SFS
Svensk författningssamling.
Sjukvårdsfartyg, (Genèvekonventionen II art. 22, 24-26 och 43, Tilläggsprotokoll 1 art. 22-23)
Militära sjukvårdsfartyg är fartyg som byggts eller inretts särskilt och uteslutande för att
bistå, vårda och transportera sårade, sjuka eller skeppsbrutna. På sjukvårdsfartyg ska
utåt- och uppåtvända ytor vara vitmålade samt bära kännetecknet, rött kors eller röd
halvmåne på vitt fält. Ett sjukvårdsfartyg som saknar sådana kännetecken har likväl en
skyddad status och får inte anfallas.
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Självförsvar
Se momenten 65 och 134 i handboken.
Skeppsrannsakan
Visitering indelas i pappersvisitering, skeppsrannsakan och säkerhetsvisitering. Skeppsrannsakan omfattar förutom pappersvisitering även undersökning av fartygets last och/
eller passagerare. Den genomförs då en pappersvisitation inte bedöms tillräcklig för att
fastställa ett fartygs status och ärende.
SMO
Spectrum Management Office .
Statsfartyg, (2 § 3 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs eller brukas av en
stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte.
Statsluftfartyg, (2 § 7 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Militära stridsflygplan, militära transportflygplan och andra luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte.
Svenskt territorium, (2 § 1 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Sveriges landområden, Sveriges sjöterritorium med inre vatten och territorialhavet samt
luftrummet över landområden och sjöterritoriet.
Sveriges sjöterritorium
Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det begränsas mot det
fria havet eller annan stats territorium av territorialgränsen. Omfattningen av sjöterritoriet anges i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium samt förordningen (1966:375)
om beräkning av Sveriges sjöterritorium.
Sveriges ekonomiska zon, (2 § 2 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Havsområden utanför Sveriges sjöterritorium enligt vad som föreskrivs i lagen
(1992:1140) och förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon.
Statsöverhuvud
Statschef eller statsöverhuvud är den högsta företrädaren för en suverän stat.
Stridsfordon, (2 § 11 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Splitterskyddat motordrivet fordon som ägs eller brukas av en stats stridskrafter och från
vilket strid kan genomföras.
Svävare
Svävare räknas som fartyg.
Säkerhetsvisitering
Visitering av statsfartyg indelas i pappersvisitering, skeppsrannsakan och säkerhetsvisitering.
Statsfartyg och statsluftfartyg får inte visiteras utan att chefen för statsfartyget eller statsluftfartyget gett sitt medgivande till detta, förutom i de fall då statsfartyget eller statsluftfartyget
inkommit till riket utan att ha rätt till det, samt det föreligger fara för säkerheten på platsen,
s.k. säkerhetsvisitering (se 5 § IKFN-förordningen). Säkerhetsvisitering får genomföras i syfte
att förhindra att fartyget eller luftfartyget förstörs eller skadar omgivningen.
T
Territorialhav
Territorialhavet är den del av en stats sjöterritorium som ligger utanför baslinjen. Territorialhavets bredd kan enligt folkrätten som längst sträcka sig till en punkt 12 nautiska mil
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ut från baslinjen. Friliggande öar, exempelvis Gotland, har eget territorialhav. Inom territorialhavet har kuststaten en exklusiv överhöghet samt de maktbefogenheter som normalt tillkommer en stat. Havsrättskonventionen anger dock vissa viktiga begränsningar
i kuststatens överhöghet och maktbefogenheter inom territorialhavet. Dessa begränsningar omfattar bland annat att främmande fartyg har rätt till oskadlig genomfart genom
territorialhavet, samt att ingripanden mot personer ombord på främmande statsfartyg endast får ske under specifika folkrättsliga förutsättningar. Omfattningen av Sveriges territorialhav anges i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium samt förordningen
(1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium.
Tvång
En åtgärd som syftar till att betvinga någon och som inte innefattar vapeninsats, exempelvis prejning, bordning, vattengjutning eller kvarhållande.
U
Ubåt
Farkost som är konstruerad för färd under vattenytan, räknas som fartyg.
Uppbringning
Med uppbringning menas att en krigförande stat tar fartyg (ej örlogsfartyg) i besittning
från en annan stat samt med hjälp av prisbesättning eller på annat sätt leder fartygets
manövrering.
Uppbringade fartyg, (2 § 12 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Andra fartyg än örlogsfartyg som en krigförande stat har tagit i besittning från en annan
stat.
V
Varning
Ingripande bestående av en eller flera av nedanstående åtgärder:
– radiomeddelande,
– visuella signaler,
– varningsskott.
Våldshandling
Är alla former av eldgivning med eldhandvapen, artilleri, automatkanon, raketer, torped-, robot- och ubåtsjaktvapen, sjunkbombfällning, minfällning, undervattenssprängning, landsättning av trupp, luftlandsättning samt uppenbara förberedelser härför.
Ö
Öresund
Öresund begränsas i norr av en linje mellan Kullen och Gilbjerghoved och i söder av en
linje mellan Falsterbo och fyren vid Stevns klint.
Örlogsfartyg, (2 § 4 p. IKFN-förordningen (1982:756))
Fartyg och svävare som tillhör en stats stridskrafter, har de yttre nationella kännetecken
som utmärker örlogsfartyg, står under befäl av vederbörligen utnämnda officerare och är
bemannade av besättningar underkastade fastställda disciplinregler.
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Bilaga 2.
Handläggning av tillståndsärenden
1. Allmänt
De svenska tillträdesbestämmelserna framgår av tillträdesförordningen (SFS 1992:118).
I 5 § anges att Försvarsmakten får meddela tillstånd för tillträde till svenskt territorium
i fråga om:
1. utländska statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran
av Sjöfartsverket,
2. andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas för arbete med
sjösäkerhetsanordningar på begäran av Kustbevakningen,
3. andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan på begäran av Sjöfartsverket,
4. utländska statsluftfartyg som genomför verksamhet enligt fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, och
5. andra utländska militära fordon än stridsfordon på begäran av Tullverket.
Försvarsmakten får även på begäran av en kommun eller en statlig myndighet som svarar för räddningstjänsten meddela utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon tillstånd för tillträde till svenskt territorium vid räddningsinsatser eller vid övning
av sådana insatser.
I andra fall än vad som sägs i 5 § meddelar regeringen utländska statsfartyg, statsluftfartyg
och militära fordon tillstånd för tillträde till svenskt territorium. Tillstånden utverkas på
diplomatisk väg (Tillträdes-F 6 §).
Utländska statsfartyg har för genomfart tillträde till svenskt territorialhav. Utländska
statsfartygs genomfart av svenskt territorialhav skall ske så att landets lugn, ordning och
säkerhet inte störs. Genomfarten skall vara oavbruten och skyndsam (Tillträdes-F 3 §).
Utländska statsluftfartyg har för genomfart tillträde till luftrummet över det svenska territorialhavet i Öresund. Utländska statsluftfartyg får även, med undantag för andra militära stridsflygplan än danska, i samband med start från eller landning på flygplatserna i
Köpenhamn och Vaerlöse överflyga svenskt territorium inom vilket dansk flygtrafikledning utövar flygtrafikledningstjänst (Tillträdes-F 3 §).
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Det är väsentligt för respekten och tilltron till de svenska tillträdesbestämmelserna
att den som erhållit tillstånd följer de i tillståndet angivna bestämmelserna.
Beslut om avsteg från tillstånd kan endast fattas av den myndighet som beviljat tillståndet.
Vid avsteg/avvikelse från givet tillstånd förfars enligt punkt 6.
I IKFN-förordningen, SFS 1982:756 regleras Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet.
FM föreskrifter för verkställighet av tillträdes- och IKFN-förordningarna framgår av FFS
TI (2013:3).

1.1 Tillstånd för statsfartyg som utnyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Sjöfartsverket
1.1.1 Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillträde till svenskt sjöterritorium för utländska statsfartyg som utför arbete
med sjösäkerhetsanordningar inleds med att Sjöfartsverket gör en förfrågan hos sin
utländska motsvarighet om ett utländskt arbetsfartyg kan utföra ett visst reparationsuppdrag på svenskt vatten. Bifalles denna förfrågan vänder sig Sjöfartsverket till Försvarsmakten med begäran om tillstånd för tillträde till svenskt sjöterritorium för det utländska
statsfartyget. Begäran ska omfatta uppgifter om:
• Nationalitet, typ av fartyg, fartygets namn och internationell anropssignal.
• Datum och tider för in- respektive utpassage från svenskt territorium.
• Färdväg och plats för arbetet.

1.1.2 Meddelande av tillstånd
Efter genomförd handläggning lämnar Försvarsmakten tillståndet till Sjöfartsverket för
vidare befordran till sin utländska motsvarighet samt berört statsfartyg. Försvarsmakten
orienterar berörda militära organisationer.
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2. Tillstånd för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg
och statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Kustbevakningen (samt örlogsfartyg som genomför rutinbesök)
2.1 Ansökan om tillstånd
Den sökande vänder sig genom sin beskickning till Kustbevakningen. Begäran ska vara
Kustbevakningen tillhanda senast 6 veckor innan beräknat inträde till svenskt territorium.
Begäran ska omfatta uppgifter om:
• Nationalitet, typ av fartyg samt fartygets namn.
• Internationell anropssignal och eventuella andra identitetsbeteckningar.
• Datum, beräknad tidpunkt (UTC, Universal Time Coordinated) och plats för in- och
utpassage över territorialgränsen.
• Färdväg inom territoriet, destination och avsedda besök i Sverige (tider, platser).
• Orsak till besöket i Sverige.
• Avreseplats före besöket i Sverige och närmaste destination efter besöket.
Begäran vidarebefordras av Kustbevakningen till Försvarsmakten i enlighet med skrivning i Tillträdesförordningen (1992:118) § 5 punkt 2. Begäran inkommer till Försvarsmakten via swaf-diplo@mil.se.

2.2 Meddelande av tillstånd
Försvarsmakten beslutar om ansökan kan beviljas. Tillståndet och Försvarsmaktens närmare bestämmande skickas till Kustbevakningen som vidarebefordrar det till ansökande
beskickning. Försvarsmakten orienterar berörda militära organisationer.

2.3 Stående tillstånd
Försvarsmakten kan på begäran av Kustbevakningen besluta om tillstånd för tillträde
till svenskt territorium under en längre period, så kallat stående tillstånd. Dessa tillstånd
beviljas maximalt under ett års tid.

2.4 Sjömätning och annan bottenundersökning
För insamling av djupinformation på Sveriges sjöterritorium krävs särskilt tillstånd. Tillstånd för sjömätning lämnas av Försvarsmakten. Bestämmelser runt detta regleras i Lag
(1993:1742) om skydd för landskapsinformation.
Bestämmelser om arbeten i och på havsbotten finns i kontinentalsockellagen (1966:314)
och i kontinentalsockelförordningen (1966:315). Av sistnämnda författning följer att tillstånd i de flesta fall krävs för arbeten i och på svenskt kontinentalsockelområde. Frågor
om tillstånd prövas av regeringen, eller, för vissa arbeten, Sveriges geologiska undersökning (SGU).
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2.5 Rutinbesök
Regeringen bemyndigar sedan 2011 Försvarsmakten att fatta beslut om tillträde till
svenskt territorium för örlogsfartyg som ska genomföra rutinbesök i svenska hamnar.
Med rutinbesök avses en kort tidsperiod om högst fem dygn där besättningen ska vila
och fylla på lager, etc. Det finns inget officiellt program och inget bilateralt utbyte får
förekomma.
Ansökan om rutinbesök skickas direkt till Försvarsmakten från aktuell beskickning.
Ansökan ska inkomma på swaf-diplo@mil.se senast 3 veckor innan beräknat inträde på
svenskt territorium. Försvarsmakten beslutar om ansökan kan beviljas. Tillståndet och
Försvarsmaktens närmare bestämmande skickas till ansökande beskickning. Försvarsmakten orienterar regeringskansliet, berörda militära organisationer och myndigheter.

3. Tillstånd för andra statsluftfartyg än militära
stridsflygplan
3.1 Ansökan om tillstånd
Den sökande vänder sig genom sin beskickning till Sjöfartsverket/JRCC. Begäran ska
vara JRCC tillhanda senast 48 timmar innan beräknat inträde till, alternativt utträde från
svenskt territorium.
I begäran lämnas uppgifter rörande luftfartygets nationalitet, typ och anropssignal. Dessutom ska datum, tid, in-samt utpasseringspunkter, avsikten med flygningen samt information om eventuellt farligt/förbjudet farligt gods anges. Utöver detta ska uppgifter om
vilken flygplats luftfartyget startar ifrån och vart det ska landa anges.
Önskemål om att få utnyttja respittider före och efter beräknat inträde i svenskt luftrum
kan anges i begäran. Maximalt kan 24 timmar före och 48 timmar efter påräknas. Detaljanvisningar lämnas den sökande genom JRCC försorg (blankett).
Begäran vidarebefordras av JRCC till Försvarsmakten i enlighet med skrivning i Tillträdesförordningen (1992:118) § 5 punkt 3. Begäran inkommer till Försvarsmakten via
swaf-diplo@mil.se.
För danska militära helikoptrar som utför sjuktransporter mellan Själland och Bornholm
får ett förenklat förfarande med avsteg från 48-timmarsregeln i årstillståndet, nyttjas.
Information om dessa flygningar ska skyndsamt inkomma från danska JRCC till svenska
JRCC. JRCC informerar svensk luftbevakning om flygningen (callsign, transponder, flygväg och tidsförhållanden).

3.2 Meddelande av tillstånd
Försvarsmakten beslutar om ansökan kan beviljas. Tillståndet och Försvarsmaktens närmare bestämmande skickas till JRCC som vidarebefordrar det till ansökande beskickning. Försvarsmakten orienterar berörda militära organisationer.
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3.3 Genomförande av flygning
En flygning med statsluftfartyg inom svenskt territorium ska genomföras i enlighet med
de uppgifter som anges i den beviljade tillståndshandlingen. Tillståndsbeteckningen ska
anges i färdplanen för flygningen och kunna anges vid anrop.

3.4 Stående tillstånd
Försvarsmakten kan på begäran från Sjöfartsverket/JRCC besluta om tillstånd för tillträde till svenskt territorium under en längre period, så kallat stående tillstånd. Dessa tillstånd beviljas maximalt under ett års tid.
2012 skrev Sverige under ett samarbetsavtal inom European Defence Agency (EDA) vad
gäller harmonisering av tillståndshantering inom Europa. Samarbetet innebär att de länder som deltar har samma ansökningsblanketter, ansökningstider och generella regler.
Förhandsanmälan till Försvarsmakten krävs endast vid VIP-flygningar som ska landa
i Sverige. Avtalet bygger på årstillstånd och information finns på portalen http://eda.
europa.eu/DICPortal.

3.5 Farligt gods
Farligt/förbjudet farligt gods kan behöva tillstånd från Transportstyrelsen. Ansökande
beskickning ska kontakta Transportstyrelsen för rådgivning.

3.6 Lufttankning
Lufttankningsoperationer på svenskt territorium kräver alltid regeringsbeslut. Lufttankningsflyg som ska genomflyga svenskt territorium kan i de fall det finns årstillstånd
använda sig av dessa och i de fall det saknas årstillstånd, ansöka om ett enskilt 5 § tillstånd
för transportflyg. Det är endast när lufttankningsflygplanet ska genomföra lufttankningsoperationer i svenskt luftrum som det betraktas som ett 6 § ärende. I annat fall ses det
som ett transportflyg.
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4. Tillstånd för andra fordon än militära stridsfordon
4.1 Ansökan om tillstånd
Den sökande vänder sig till Tullverket genom sin beskickning i Sverige. Ansökan ska vara
Tullverket tillhanda senast 3 veckor innan beräknat inträde till svenskt territorium.
Tullverket vidarebefordrar begäran till Försvarsmakten i enlighet med skrivning i Tillträdesförordningen (1992:118) § 5 punkt 5. Begäran inkommer till Försvarsmakten via fax
till Högkvarterets sambandscentral.
Detaljanvisningar (blankett) tilldelas den sökande, via sin beskickning, genom Tullverkets försorg.

4.2 Meddelande av tillstånd
Försvarsmakten beslutar om tillstånd kan beviljas. Tillståndet och Försvarsmaktens
närmare bestämmande skickas till Tullverket som vidarebefordrar det till ansökande
beskickning. Försvarsmakten orienterar berörda militära organisationer.

4.3 Stående tillstånd
Försvarsmakten kan på begäran av Tullverket besluta om tillstånd för tillträde under en
längre period, så kallat stående tillstånd. Dessa tillstånd beviljas maximalt under ett års
tid och innehas endast av Danmark för transitering sträckan Danmark – Bornholm.

4.4 Farligt gods och eskort/följebefäl
Utländska militära fordon som transporterar farligt/förbjudet farligt gods kan behöva
eskorteras av antingen ett svenskt, militärt följebefäl eller av polisen. Bedömning om det
ska vara ett följebefäl eller inte, görs av FM Tillståndsenhet i samverkan med berörda
militärregioner som i sin tur samverkar med Trängregementet/MOVCON. I de fall FM
Tillståndsenhet gör bedömningen att det krävs polisiär eskort, kontaktas Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelning (NOA)s VB-funktion.
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5. Tillstånd för statsfartyg, statsluftfartyg och militära
fordon vid räddningsinsats
5.1 Begäran om tillstånd
En begäran till Försvarsmakten om tillstånd för utländska räddnings- eller miljöskyddsenheter att utföra insats på svenskt territorium får normalt framföras av JRCC för Sjöfartsverkets räkning, samt av Kustbevakningens Centrala Ledning (KCL). En begäran
kan också framföras från räddningschef (motsv) i en kommun.
Begäran kan även avse övning av räddningsinsats ledd av svensk räddningsledare.
Vid en begäran som får göras per telefon eller på annat sätt direkt till Försvarsmakten
lämnas preliminära uppgifter om insatsen.
Innan en begäran framförs utför den aktuella myndigheten/kommunen en sådan fackmässig bedömning av insatsbehovet att det är helt klarlagt att insatsen ej kan genomföras
med enbart svenska resurser.

5.2 Meddelande av tillstånd
Försvarsmakten beviljar normalt omgående ansökningar om tillstånd för tillträde för
räddnings- eller miljöskyddsinsats.
Speciella förhållanden kan uppstå då det blir nödvändigt att avslå ansökningar. Om det
är möjligt kommer Försvarsmakten dock att i förväg söka underrätta Sjöfartsverket och
Kustbevakningen när sådan speciell situation bedöms kunna uppstå.
Tillståndet för tillträde till territoriet delges:
• av Högkvarteret till berörda militära verksamhetsställen,
• av den svenska ledningscentralen till berörda inom det egna verket, till den utländska räddningsenheten (motsv) samt till eventuellt berörda ledningsorgan vid andra
svenska eller utländska myndigheter.
Uppstår behov av att tillföra ytterligare utländska insatsresurser eller att byta ut sådana
under en pågående räddningsaktion (motsv), anmäls detta fortlöpande till Försvarsmakten för beslut om tillstånd för förändringarna.

5.3 Genomförande av en insats
En räddnings- eller miljöskyddsinsats som sker med stöd av ett tillstånd från Försvarsmakten måste ledas inom svenskt territorium av en svensk ledningscentral/räddningschef eller av en svensk ”On Scene Coordinator” i insatsområdet.

5.4 Avslutning av insats
När en räddningsinsats avslutats, eller då medverkan av annat skäl inte längre behövs från
en utländsk räddnings- eller miljöskyddsenhet, ska denna snarast lämna det svenska territoriet. Detta får dock ej ske förrän räddade personer ombord har landsatts i Sverige eller
förts över till en svensk enhet, såvida regeringen ej bestämmer annat.
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6. Avsteg från tillstånd för tillträde till svenskt territorium
6.1 Utländska statsfartyg
6.1.1 Grunder
Ett utländskt statsfartyg som erhållit tillstånd för tillträde till territoriet ska utföra sitt
besök i enlighet med vad som föreskrivits i tillståndshandlingen.
Besöket ska ske inom anvisad tidsperiod. Fartyget ska följa eventuellt anvisad färdväg
eller farled. Normalt föreskrivs också att fartyget ska anmäla sin ankomst per radio i regel
två timmar före inpassage över territorialgränsen.
Beslut om avsteg fattas av den som gett tillståndet:
• för örlogsfartyg: regeringen (Fö),
• för övriga statsfartyg: Försvarsmakten (Högkvarteret).
Örlogsfartyg som av regeringen erhållit tillstånd att inlöpa på svenskt territorium i samband med t ex örlogsbesök har, i likhet med s.k. oskadlig genomfart, ej rätt att genomföra
övningsverksamhet om detta ej är angivet i tillståndet.

6.l.2 Avvikelse avseende inpasseringspunkt eller färdväg
Om fartyget avviker från anvisad inpasseringspunkt eller färdväg ska det erinras om
anvisningarna i tillståndet av närmaste sjöcentral samt anmodas att följa dessa. Vägran
att åtlyda en sådan anmaning kan föranleda avvisning efter beslut av regeringen.

6.1.3 Avvikelse avseende in- eller utpasseringstidpunkt
Om fartyget passerar in till sjöterritoriet innan besökstiden infallit eller sedan besökstiden upphört kränker det territoriet och ska avvisas.
Om det är möjligt ska sjöcentralen före inpassage orientera fartyget om förhållandena,
uppmana det att kvarligga på fritt hav i avvaktan på att besökstiden inträffar eller att på
diplomatisk väg begära ny besökstid.
Ett statsfartyg som befinner sig inom sjöterritoriet när besökstiden löper mot sitt slut bör
erinras om detta av sjöcentral samt anmodas att lämna territoriet. Om fartyget kvarligger
inom territoriet när besökstiden är slut kan det ges viss tidsfrist av Regeringen för örlogsfartyg och Försvarsmakten för övriga statsfartyg.

6.1.4 Underlåtelse att lämna föranmälan
Ett utländskt statsfartyg som underlåter att per radio lämna föreskriven föranmälan (i
regel två timmar före gränspassagen) ska erinras om detta av sjöcentral.

HANDBOK

BILAGOR

• 101

6.2 Utländska statsluftfartyg
6.2.1 Grunder
Ett utländskt statsluftfartyg som erhållit tillstånd för tillträde till territoriet ska utföra sitt
besök/överflygning i enlighet med vad som föreskrivits i tillståndshandlingen. Tillståndsbeteckningen ska anges i färdplanen för flygningen och kunna uppges vid anrop.
Om ändring önskas av ett redan beviljat tillstånd ska framställning om sådan snarast
göras.
Avviker ett statsluftfartyg från det som angivits i ett meddelat tillstånd prövar Försvarsmakten om avvikelsen kan accepteras. Prövningen sker normalt enligt nedanstående
principer. Försvarsmakten (Högkvarteret) förbehåller sig dock rätten att kunna tillämpa
andra bedömningsgrunder.

6.2.2 Avvikande anropssignal
Flygningen tillåts fortsätta.

6.2.3 Avvikande flygplanstyp
Flygningen hindras antingen från att starta alternativt omdirigeras utanför svenskt luftrum om det inte medför uppenbar flygsäkerhetsrisk eller får allvarliga konsekvenser för
Air Traffic Service (ATS) route-planering. Om flygning av flygsäkerhetsmässiga skäl tilllåts fortsätta, kommer utredning om kränkning att genomföras i efterhand.

6.2.4 Avvikande färdväg
Avvikelse tillåts av flygtrafiktekniska skäl. Detta kan innebära att flygplanet, med flygtrafikledningens tillstånd, inpasserar i svensk flyginformationsregion och över svenskt territorium längs annan färdväg än som angetts i tillståndet. Likaså kan flygning inom svenskt
luftrum på samma villkor komma att ske längs annan flygväg än vad som ursprungligen angetts i tillståndet. Vid andra avvikelser beordrar ATS luftfartyget att återgå till den
angivna färdvägen.
Påtalande kommer därvid normalt att göras som avvikelse från gällande tillstånd.

6.2.5 Avvikande tid
Flygning ska ske inom anvisad tidsperiod.
Statsluftfartyg som kommer in på svenskt territorium utanför i tillståndet angiven tidsperiod, blir föremål för utredning om kränkning.

6.3 Utländskt statsfartyg som erhållit tillstånd för
arbete med sjösäkerhetsanordningar
Avvikelser i tid, beträffande färdväg och plats, anmäls till Sjöfartsverket som underställer Försvarsmakten att pröva om tillståndet kan fortsätta att gälla eller om nytt tillstånd
måste utverkas.
I övrigt förfars som under punkt 6.1.
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7. NORDEFCO
7.1 Regeringsbeslut
I ett regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (Fö2011/1518/MFI) medgav regeringen att
Försvarsmakten under åren 2012-2014 fick genomföra utbildningar för, och övningar
med medlemmarna av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO): Danmark, Finland, Island och Norge på svenskt territorium. Den 6 december 2012 kom ett nytt regeringsbeslut (Fö2012/1913/MFI) för NORDEFCO som även medgav genomflygning av
danska, finländska, isländska och norska enheter inom ramen för övningar reglerade i
NORDEFCO:s gemensamma övningsprogram, Combined Joint Nordic Exercise Programme (CJNEP), även då inte Sverige deltog. Rambeslutet har varit uppskattat både
från svenska och övriga nordiska länders förband och kommer sannolikt att förlängas för
ytterligare treårsperioder.

7.2 Föranmälan
Verksamhet som genomförs inom ramen för NORDEFCO ska föranmälas till FM Tillståndsenhet senast 48 h innan inträde på svenskt territorium. Anmälan ska inkomma på
swaf-diplo@mil.se.

8. EDA
Den 12 november 2012 skrev regeringen under ett avtal inom European Defence Agency
(EDA) som innebär harmonisering och förenkling av tillståndshanteringen för statsluftfartyg som är militära transportflyg inom EU samt Norge. Inom avtalet finns två alternativ där Sverige valt att skriva under för option 2, vilket innebär:
•
•
•

Årstillstånd.
Det krävs endast föranmälan om det är en VIP-flygning som ska landa i Sverige.
Förbjudet farligt gods kan inte transporteras på detta tillstånd.

9. Övningsverksamhet
All övningsverksamhet som ska bedrivas på svenskt territorium kräver regeringsbeslut.
HKV PROD UTB sammanställer Försvarsmaktens begäran om att få bedriva övningsverksamhet och skickar den till Försvarsdepartementet. När regeringen fattat beslut skriver FM Tillståndsenhet Försvarsmaktens närmare bestämmanden i enlighet med aktuellt
regeringsbeslut.
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Underbilaga 1. Flödesscheman för
tillståndsbegäran
Med ambassad likställs annan beskickning för länder som inte har ambassad (i Sverige).

Fartyg 6 §
Örlogsfartyg
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till Fö
- Ansökningstid 3 veckor

Fö
- Skickar ansökan på remiss till FM HKV J3 Tillstånd

J3 Tillstånd
- Skickar ut på interremiss till J2, MTS,
Marinens Radio (SMO Spectrum Managemet Office)

Fö
- Fattar beslut och ger tillståndsnummer

J3 Tillstånd
- Skriver FMNB (Försvarsmaktens närmare bestämmande)
som skickas till berörd ambassad samt Kustbevakningen
och berörda inom HKV.

Rutinbesök 6 §
Örlogsfartyg
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till FM HKV
J3 Tillstånd
- Ansökningstid 3 veckor

J 3 Tillstånd
- Skickar ut på internremiss till J2, MTS, Marinens Radio (SMO
Spectrum Managemet Office) och fattar beslut om tillstånd
- Skriver FMNB och skickar detta till berörd ambassad,
Fö samt berörda inom HKV.
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Fartyg 5 §
Forskningsfartyg
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till Kustbevakningen
- Ansökningstid 6 veckor

Kustbevakningen
- Sammanställer ansökan och skickar den
till FM HKV J3 Tillstånd

J3 Tillstånd
- Skickar ut på interremiss till J2, MTS, Marinens Radio (SMO
Spectrum Managemet Office) och fattar beslut om tillstånd
- Skriver FMNB och skickar detta till Kustbevakningen samt
berörda inom HKV

Kustbevakningen
- Skickar ut tillståndet till berörd ambassad

Flyg 6 §
Stridsflygplan, stridshelikoptrar,
skol- och signalspaningsflyg
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till Fö
- Ansökningstid 3 veckor

Fö
- Skickar ansökan på remiss till FM HKV J3 Tillstånd

J3 Tillstånd
- Skickar ut på interremiss till J2, FTS
Remissvar till Fö

Fö
- Fattar beslut och ger tillståndsnummer

J3 Tillstånd
- Skriver FMNB (Försvarsmaktens närmare bestämmande)
som skickas till berörd ambassad samt JRCC (Sjöfartsverket)
och berörda inom HKV.
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Flyg 5 §
Transportflygplan
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till Sjöfartsverket
avsett för JRCC (Joint Rescue Coordination Center)
- Ansökningstid är 48 h innan inträde på svenskt territorium

JRCC
- Sammanställer ansökan och skickar den till
FM HKV J3 Tillstånd

J3 Tillstånd
- Skickar ut på interremiss till J2 samt FTS och fattar beslut
om tillstånd
- Skriver FMNB och skickar detta till JRCC samt berörda
inom HKV.

JRCC
- Skickar ut tillståndet till berörd ambassad

Fordon 6 §
Stridsfordon
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till Fö
- Ansökningstid 3 veckor

Fö
- Skickar ansökan på remiss till FM HKV J3 Tillstånd

J3 Tillstånd
- Skickar ut på interremiss till berörd Militär region
Remissvar till Fö

Fö
- Fattar beslut och ger tillståndsnummer

J3 Tillstånd
- Skriver FMNB (Försvarsmaktens närmare bestämmande)
som skickas till berörd ambassad samt Tullverket och
berörda inom HKV.
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Fordon 5 §
Militära fordon
Ambassad
- Berörd ambassad skickar in en ansökan till Tullverket
- Ansökningstid är 3 veckor innan planerat inträde
på svenskt territorium

Tullverket
- Sammanställer ansökan och skickar den till
FM HKV J3 Tillstånd

J3 Tillstånd
- Skickar ut på interremiss till berörd Militär region och
fattar beslut om tillstånd
- Skriver FMNB och skickar detta till Tullverket samt berörda
inom HKV.

Tullverket
- Skickar ut tillståndet till berörd ambassad
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Bilaga 3.
Radiokommunikation i samband
med ingripanden mot fartyg och
luftfartyg
1.

Ett svenskt örlogsfartyg som gör ett IKFN-ingripande använder som stationssignal antingen fartygets bognummer eller internationell anropssignal. Ett
beredskapsflygplan som gör ett IKFN-ingripande benämns ”Swedish air force
interceptor”. Även detta kan använda ett synligt yttre nummer på flygplanet i
anropssignalen. Vid radiotrafik på svenska kan ”beredskapsflygplanet” komma att
användas som anropssignal eventuellt kompletterat med synligt yttre nummer på
flygplanet.
Om meddelanden vid IKFN-ingripanden behöver sändas från en militär
ledningscentral (radiostation) bör i första hand sådan ledningscentral (motsv.)
ifrågakomma, som har en internationell anropssignal. Om förutsättningar för
detta inte föreligger benämns den t.ex. ”Swedish naval control (East)” eller
”Swedish air force (intercept) control (South)”. Vid radiotrafik på svenska kan
”beredskapscentralen” komma att användas av det prejade luftfartyget som
anropssignal på den militära ledningscentralen för beredskapsflygplanet.

2.

Om en IKFN-order, erinran e.d. ska framföras av civil myndighet t.ex. en ACC
(flygledningscentral), en kuststation eller en enhet ur kustbevakningen bör det
klargöras för mottagaren att meddelandet sänds på uppdrag av Försvarsmakten
(Swedish Armed Forces).
Vid radiokommunikation i samband med IKFN-ingripanden sker anrop normalt
på internationell nöd- och anropskanal (frekvens) International Maritime Mobile
(IMM), VHF kanal 16 (156,800 MHz) resp. för flyg (121,500 MHz), varefter
övergång till trafikkanal (frekvens) görs. Om ingen förbindelse erhålls på 121,5
MHz kan anropet komma att upprepas på nödfrekvens 243 MHz. Luftfartyg som
blir prejat ska omedelbart, om det är utrustat med SSR-transponder, ställa in mod
A, Kod 7700, om inte annan instruktion ges.

3. Benämningar, fraser m.m. samt exempel på meddelanden till sjöss
Delvis utdrag ur Internationell signalbok (ISB) samt International Maritime Organisation (IMO):s ”Marina standardfraser”.
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3.1 Allmänna benämningar
Svenska

Engelska

Sjöterritorium.

Territorial sea.

Territorialhav.

Territorial sea.

Inre vatten.

Internal waters.

Territorialgräns.

Territorial border.

Tillträde (tillstånd för tillträde).

Admission (permission to enter).

Statsfartyg.

State vessel (ship).

Statsluftfartyg.

State aircraft.

Kränkning.

Violation.

Bevakningsfartyg.

Patrolcraft.

Svävare.

Hovercraft.

Bärplansbåt.

Hydrofoil.

Föranmälan.

Prior notice.

Order att stoppa (Prejningsorder).

Order to stop (heave to beträffande
segelfartyg).

Jag kommer att sända båt.

I will send a boat to you.

Jag kommer att borda er.

I am going to board you.

Klargör för ankring (förtöjning).

Prepare to anchor (secure alongside).

Om ni inte stoppar kommer jag att
tillgripa vapenmakt.

If you do not stop, I will open fire.

Lyd mina order annars kommer jag att
använda vapenmakt.

Comply with my orders or I will open
fire.

Hissa flaggan.

Hoist your flag.

Vilket är ert namn och anropssignal?

What is your name and call sign?

Destination?

Destination?

Avvakta på kanal...

Stand by on channel...

Gå över till kanal...

Change to channel...

(Föreslår att ni) styr kurs ...

(I advise you to) steer course ...

(Föreslår att ni) ändrar kurs ...vid ...

(I advise you to) alter course to.. at..

Vilket är ert djupgående?

What is your draught?
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Svenska

Engelska

Sätt ut lotslejdare om babord/styrbord.

Put out a pilot ladder on your port/
starboard side.

Ange er nuvarande position för identifiering.

Report your present position for identification.

Ni följer inte trafikföreskrifterna.

You are not complying with the traffic
regulations.

Det är förbjudet att:
-göra mätningar och lodningar (i detta
område)
-gå utanför lotsled
-genomföra stridsövningar på svenskt
sjöterritorium.

It is prohibited to:
-conduct surveying operations (in this
area)
-deviate from the official traffic route
-conduct military excercises or training in Swedish territorial sea.

Det är förbjudet för ett statsfartyg att
under genomfart i territorialhavet låta
helikoptrar starta från fartyget.

It is prohibited for a state ship that
navigates through (in) the territorial
sea to launch helicopters from the ship.

3.2 Exempel på meddelanden från fartyg till fartyg
Svenska

Engelska

X-land statsfartyg... från svenska beredskapsfartyget 03.

X-land state vessel... from the Swedish
patrolcraft 03.

Ange er verksamhet. Ni befinner er inom
svenskt territorialhav. Ni kränker svenskt
territorium. Detta kommer att rapporteras till behöriga svenska myndigheter. Ni
uppmanas att genast lämna svenskt sjöterritorium.

State your present activity! You are
within the Swedish territorial sea. You
are violating Swedish territory. This
will be reported to the proper Swedish authorities. You must immediately
leave Swedish territorial waters.

X-land torpedbåt nr 8 från svenska
bevakningsfartyget nr 07. Ni befinner er
inom svenskt sjöterritorium. Det är inte
tillåtet att bedriva militära övningar.

X-land torpedo-boat number 8 from
Swedish patrolcraft number 07. You
are passing through Swedish territorial
sea. You are not allowed to carry out
military training.

Sluta omedelbart med denna verksamhet. Det inträffade kommer att rapporteras till berörd myndighet.

You must immediately stop your activities! This will be reported to the proper
authority.
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4. Benämningar, fraser m.m. samt exempel på meddelanden i luften
4.1 Allmänna benämningar (av ICAO rekommenderade förkortningar)
Svenska

Engelska

Följ mig.

Follow.

Planera (minska höjden).

Descend.

Landa på denna flygplats.

You land.

Ni får fortsätta er flygning.

Proceed.

Preja (ett luftfartyg).

Intercept.

Ska ske.

Wilco.

Kan inte.

Unable.

Repetera.

Say again.

Läge okänt (desorienterad).

Am lost.

Jag behöver hjälp.

Mayday.

Jag önskar landa (på flygplatsen).

Land (name of aerodrome).

Jag är kapad! (om t.ex. flygplan).

Hijack.

Ni har inte tillstånd för tillträde till
svenskt luftrum.

You are not permitted to enter Swedish
airspace.

Ni flyger genom svenskt restriktionsområde utan tillstånd.

You are violating a Swedish restricted
area.

Lyd mina order annars kan Er säkerhet
inte garanteras.

Comply with my order, or your safety
cannot be guaranteed.
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4.2 Exempel på meddelanden från luftfartyg till luftfartyg
Svenska

Engelska

X-lands flygplan nr 70 från svenska
beredskapsflygplanet nr 34.

X-land aircraft number 70 from Swedish
air force interceptor number 34.

Ni befinner Er inom svenskt luftrum
utan tillstånd. Ni kränker svenskt territorium! Lämna omedelbart svenskt
territorium. Styr kurs... Detta kommer
att rapporteras till berörd myndighet.

You are within Swedish airspace without
permission. You are violating Swedish
territory. Leave Swedish territory immediately. Make your heading ... This will be
reported to the proper authority.

X-lands C 130 nr 24 från svenska
beredskapsflygplanet nr 42. Ni befinner Er utan tillstånd inom svenskt restriktionsområde. Detta kommer att
rapporteras till berörd myndighet.

X-land C 130 number 24 from Swedish
interceptor number 42. You are violating Swedish restricted area. This will be
reported to the proper authority.

Jag visar vägen ut ur området. Följ mig!

I will lead you out of the area. Follow!

4.3 Exempel på meddelanden från flygtrafikledningen till luftfartyg
Ett statsluftfartyg med flygtillstånd håller inte anbefalld flygnivå eller kurs samt ett statsluftfartyg som kränker.
Svenska

Engelska

X-lands statsluftfartyg ... från SWEDEN
Control.
9LONHQlUGLQNXUVRFKÀ\JK|MG"
+nOODQEHIDOOGÀ\JQLYn
Ny styrkurs ...
Mm IUnQ6:('(1&RQWURO

X-land state aircraft... (this is)
SWEDEN Control
Report heading and level.
0DLQWDLQÀLJKWOHYHO
Turn left heading ...
0PIURP6:('(1&RQWURO

Jag har ett meddelande till Er från den
svenska Försvarsmakten. Ni kränker
svenskt territorium. Ni anmodas att omedelbart svänga söderut för att lämna
svenskt territorium. Kränkningen kommer
att rapporteras till berörd myndighet.

(I have a) message to you from the
Swedish armed forces. You are violating Swedish territory. You must
immediately turn south, out of Swedish airspace. This violation will be
reported to the proper authority.
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Bilaga 4. Klassificering av fartyg och
luftfartyg såsom statsfartyg och
statsluftfartyg
1. Definitioner
1.1 Utdrag ur 2 § IKFN-förordningen 1982:756
I denna förordning avses med
3 Statsfartyg: Örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs eller
brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,
4 Örlogsfartyg: fartyg och svävare som tillhör en stats sjöstridskrafter, har de yttre
nationella kännetecken som utmärker örlogsfartyg, står under befäl av vederbörligen
utnämnda officerare och är bemannade av besättningar underkastade fastställda disciplinregler,
5 Forskningsfartyg: fartyg som ägs eller brukas av en stat och som utrustats för och bedriver forskning enligt internationellt vedertagna principer,
6 Handelsfartyg: andra fartyg och svävare än sådana som avses i 3,
7 Statsluftfartyg: militära stridsflygplan, militära transportflygplan och andra luftfartyg
som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,
8 Militära stridsflygplan: jakt-, attack-, bomb-, spanings- och skolflygplan samt stridshelikoptrar som ägs eller brukas av en stats stridskrafter,
9 Civila luftfartyg: andra luftfartyg än sådana luftfartyg som avses i 7.

2. Regler för klassificering av fartyg och luftfartyg
2.1 Utdrag ut IKFN-förordningen 1982:756
4 § Inom svenskt territorium får ett fartyg eller luftfartyg anropas, prejas och, under de
förutsättningar som anges i 5 §, visiteras, om det behövs för att kunna fastställa dess
nationalitet eller ställning som statsfartyg eller statsluftfartyg.
5 § Om regeringen inte för ett visst fall föreskriver något annat, ska för tillträde till och
åtgärder ombord på ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg medgivande inhämtas av
chefen för statsfartyget eller statsluftfartyget. För visitation av statsfartyg eller statsluftfartyg som har kommit in till riket utan att ha rätt till det behövs dock inte medgivande, om
fara för säkerheten på platsen bedöms föreligga.
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2.2 Utdrag ut FM föreskrifter (FFS TI 2013:3)
11 § Ett utländskt fartyg, som uppträder inom svenskt territorium och som inte har identifierats som statsfartyg, ska behandlas som handelsfartyg. Om särskilda skäl talar för det
ska fartygets status kontrolleras. Om det behövs för genomförandet av kontrollen, ska
fartyget prejas och visiteras.
Råder efter kontroll enligt första stycket tveksamhet om fartyget är ett statsfartyg eller ett
handelsfartyg ska insatschefen avgöra frågan.
12 § Ett utländskt luftfartyg som uppträder inom svenskt territorium utan att vara identifierat ska behandlas som statsluftfartyg i avvaktan på att dess status fastställs.
13 § Om ett fartyg eller luftfartyg inte åtlyder prejningsorder eller vägrar visitering ska det
behandlas som statsfartyg respektive statsluftfartyg i avvaktan på insatschefens besked
om status.

3. Tillämpning
3.1 Fartygets status som stats- eller handelsfartyg
Det aktuella nyttjandet är avgörande för om ett statsägt eller av en stat brukat fartyg ska
klassas som statsfartyg eller handelsfartyg. Råder tveksamheter om ett fartygs nyttjas i
kommersiellt syfte eller inte ska fartyget kontrolleras. Om det behövs för genomförande
av kontrollen, ska fartyget prejas och visiteras.
Om det vid kontroll av fartyg inte finns dokumentation om fartygets nyttjande (charter,
last etc.) ombord bör befälhavarens uppgifter godtas. Råder efter kontrollen fortfarande
tveksamhet om fartygets status hänskjuts frågan till insatschefen för prövning (11 § FM
föreskrift, FFS TI 2013:3).
Vid misstanke om att illegal verksamhet (smuggling etc.) pågår ska detta rapporteras till
civil myndighet (polis, kustbevakning och tull). Detta påverkar dock inte fartygets status.
Statsägda fartyg som normalt inte används i kommersiellt syfte är fartyg avsedda för:
– forskning,
– inspektion,
– isbrytning,
– lots-, polis-, kustbevakning och tullverksamhet,
– sjömätning,
– utbildning.
Även dessa fartyg kan användas i kommersiell verksamhet och ska då behandlas som
handelsfartyg.
Enligt överenskommelse 1961 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samverkan vid isbrytning, har isbrytarna härvid samma rättigheter i de andra staterna som dessa
staters egna isbrytare. Detta innebär bl.a. tillstånd för tillträde. De utländska isbrytarna
som enligt denna överenskommelse besöker Sverige kan ges årsvisa, stående tillstånd.
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3.2 Luftfartygs status framgår i regel av färdplanen för flygning
Till statsluftfartyg räknas i regel:
Luftfartyg som används för kartläggningsarbeten, polis- eller tulluppgifter, tekniska kontrolluppgifter för sådan utrustning som används vid navigering samt särskilda transportuppgifter t ex för en stats räkning (departement eller statlig myndighet). Civila luftfartyg
kan även ianspråktagas för militära uppgifter och är då i regel att anse som statsluftfartyg.
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Bilaga 5.
Förteckning över vissa länders territorialvattengränser/
territorialhavsgränser (TVG/THG)
och angränsande zoner (AGZ)
Territorialvattengränser/territorialhavsgränser i närområdet samt
2014 hävdade angränsande zoner.)
TVG/THG

AGZ

Danmark

12

12

Estland

12

?

Finland

12

2

Lettland

12

?

Litauen

12

12

Norge

12

12

Polen

12

?

Ryssland

12

12

Sverige

12

Tyskland

12

0 (12 M är
föreslaget enligt
nedan och under
beredning 2016)
?

Området utanför territorialhavet och ut till maximalt 24 nautiska mil från baslinjen utgör
den angränsande zonen, där en stat kan utöva sina lagar om exempelvis smuggling och
illegal invandring. En angränsande zon är inte obligatorisk och det finns länder som inte
hävdar en angränsande zon. Sverige bereder ett eventuellt införande av 12 M angränsande zon genom ett förslag i Havsgränsutredningens betänkande SOU 2015:10.
Inrättandet av en svensk angränsande zon
I betänkandet (kapitel 5) föreslås en ny lag genom vilken en angränsande zon inrättas
längs Sveriges kust utanför territorialhavet i enlighet med artikel 33 i UNCLOS. Den
angränsande zonen sträcker sig maximalt 24 nautiska mil utanför baslinjerna, dvs. i
huvudsak 12 nautiska mil utanför territorialhavets gräns. I vissa havsområden begränsas
emellertid zonens bredd på grund av närheten till intilliggande och motstående staters
territorialhav eller maritima zoner.
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Syftet med att inrätta den angränsande zonen är att göra det möjligt för Sverige att utöva
nödvändig kontroll inom den angränsande zonen för att förhindra och bestraffa överträdelser inom svenskt territorium av lagar och andra författningar som rör tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd. Sverige får vidare rätt att skydda det marina kulturarvet
inom det havsområde som omfattas av den angränsande zonen, en skyddsmöjlighet som
saknas i dag.
Andra staters lagstiftning om angränsande zon
Danmark, Finland, Litauen, Norge och Ryssland har beslutat inrätta angränsande zoner
av varierande bredd utanför sina territorialhav. Såvitt Havsgränsutredningen känner till
har Estland, Lettland, Polen och Tyskland hittills inte inrättat någon angränsande zon.
Danmark har infört en angränsande zon vars yttre avgränsning sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Den danska lagen nr 589, Lov om tilstødende zone,
beslutades den 24 juni 2005 och trädde i kraft den 1 juli 2005. Zonen utgår från de vid
varje tidpunkt gällande danska baslinjerna. Avgränsningen mot grannstater eller motstående stater vars kuster ligger mindre än 48 nautiska mil från den danska kusten överensstämmer med avgränsningen av den danska exklusiva ekonomiska zonen och utgörs
av den s.k. mittlinjen om inget annat har fastställts i avtal. Inom den angränsande zonen
får Danmark utöva nödvändig övervakning för att förhindra och bestraffa överträdelser
av danska lagar och regler som rör tullar, skatter, inresa till eller hälsoskydd inom danskt
territorium. Inrättandet av en angränsande zon påverkar inte den danska lagstiftningen
om övervakning av arkeologiska och historiska föremål. Den angränsande zonens yttre
avgränsning anges på danska sjökort. Sjökorten ska enligt lagstiftningen lämnas in till
FN:s generalsekreterare.
Finland har en så kallad “tullzon” vars yttre avgränsning sträcker sig högst 14 nautiska
mil räknat från baslinjerna och högst 2 nautiska mil utanför territorialhavet. Tullzonen
definieras och de finländska myndigheternas befogenheter regleras i Finlands Tullag av
den 29 december 1994. Zonen omnämns inte i Lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (senast ändrad med Lag 981 den 3 mars 1995).
Litauen har beslutat införa en angränsande zon vars yttre avgränsning sträcker sig högst
24 nautiska mil räknat från baslinjerna (definierad med koordinater och inritad på kartbild i material inlämnat till FN-sekretariatet). I “Resolution of the Government of the
Republic of Lithuania No. 1597 on the Approval of the Limits of the Territorial Sea,
Contiguous Zone, Exclusive Economic Zone and Continental Shelf of the Republic of
Lithuania”, av den 6 december 2004 uppdrog regeringen åt berörda ministerier att utarbeta erforderlig kompletterande lagstiftning. Såvitt Havsgränsutredningen känner till har
något förslag till lagstiftning avseende den angränsande zonen eller de litauiska myndigheternas befogenheter i zonen hittills inte utarbetats.
Norge har infört en angränsande zon vars yttre avgränsning sträcker sig högst 24 nautiska
mil räknat från baslinjerna. Zonens omfattning och syfte regleras i lag, Lov om Norges
territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven). Zonens yttre avgränsning utgörs av en linje där varje punkt ligger 24 nautiska mil från närmaste punkt på baslinjerna. Avgränsningen mot en annan statsområden regleras genom avtal med den sta-
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ten och, i avsaknad av avtal, av mittlinjen gentemot denna stat. Inom den angränsande
zonen kan kontroll utövas på samtliga de områden som innefattas i UNCLOS rättighetskatalog. Lagstiftning om bortförande av arkeologiska eller historiska föremål som gäller för det norska territorialhavet är också tillämplig på den norska angränsande zonen.
Ryssland har infört en angränsande zon vars yttre avgränsning sträcker sig högst 24
nautiska mil räknat från baslinjerna genomlagen “Federal Act on the internal maritime
waters, territorial sea and contiguous zone of the Russian Federation” av den 17 juli 1998.
Avgränsningen mot intilliggande eller motstående staters kuster ska fastställas i enlighet
med allmänt erkända principer och regler i internationell rätt och internationella fördrag
som Ryssland anslutit sig till. Inom zonen ska Ryssland utöva nödvändig kontroll för
att förhindra och bestraffa överträdelser av ryska lagar och regler som rör tullar, skatter,
inresa till eller hälsoskydd inom ryskt territorium. I zonen ska Ryssland vidta nödvändiga åtgärder, inklusive omedelbart förföljande, stopp (”halting”), inspektion och kvarstad (”arrest”), mot alla överträdande utländska fartyg, utom krigsfartyg och andra ickekommersiella statsfartyg, för att förhindra överträdelser och gripa överträdare.
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Bilaga 6. Nödsignaler från fartyg
och luftfartyg
TSFS 2009:44 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler.
Bilaga 1, Annex 4 Nödsignaler
1. Följande signaler, oavsett om de används eller visas tillsammans eller var för sig, indikerar nöd och behov av hjälp:
a. kanonskott eller andra knallsignaler avlossade med ca 1 minuts intervall,
b. avbruten signalering med mistsignalanordning,
c. raketer eller bomber som sprutar ut röda stjärnor och som avlossas en i taget
med korta intervall,
d. en signal med valfri signalmetod bestående av gruppen . . . – – – . . . (SOS)
enligt morsesystemet,
e. ett talat meddelande som sänds ut med radiotelefoni bestående av ordet
”MAYDAY”,
f. nödsignalen NC enligt Internationella signalboken,
g. en signal bestående av en fyrkantig flagga och ett klot eller klotliknande
föremål ovanför eller under flaggan,
h. eldflammor på fartyg (t ex från brinnande tjärtunnor, oljefat eller dylikt),
i. en raket med fallskärmsbloss eller handbloss som visar ett rött sken,
j. en röksignal som avger orangefärgad rök,
k. armar utsträckta åt båda sidorna som långsamt och upprepat höjs och sänks,
l. en nödlarmsignal som sänds med digitalt selektivanrop (DSC) på 1) VHFkanal 70, eller 2) MF/HF på frekvenserna 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz,
6312 kHz, 12 577 kHz eller 16804,5 kHz,
m. en nödlarmsignal från fartyg till land som sänds med fartygets Inmarsat eller
annan mobil satellitoperatörs fartygsjordstation,
n. signaler som sänds med positionsindikerande nödradiofyrar (EPIRB),
o. godkända signaler som sänds med radiokommunikationssystem, inklusive
radartranspondrar för livräddningsfarkoster.
2. Det är förbjudet att använda eller visa någon av ovannämnda signaler annat än i syfte
att indikera nöd och behov av hjälp. Det är också förbjudet att använda andra signaler
som kan förväxlas med någon av ovannämnda signaler.
3. Uppmärksamma särskilt relevanta delar av Internationell manual för flyg- och sjöräddningstjänst (IAMSAR-handboken), volym III, och följande signaler:
a. en orangefärgad duk med antingen en svart fyrkant och en svart cirkel eller
annan lämplig symbol (för identifiering från luften),
b. flytande färgämne.
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Nöd- och ilsignaler från luftfartyg
4. Utan hinder av nedanstående får luftfartyg i nöd med varje tillgängligt medel söka
dra till sig uppmärksamhet, klarlägga sitt läge och påkalla hjälp.

Nödsignaler
5. Följande signaler, antingen tillsammans eller var för sig, innebär att luftfartyg är
hotat av allvarlig, överhängande fara och därför påkallar omedelbar hjälp:
a) Signalen SOS med radiotelegrafi eller annan signalmetod.
b) Ordet ”Mayday” med radiotelefoni.
c) Röda signalskott eller raketer avskjutna en i sänder med korta mellanrum.
d) Rött fallskärmsljus.

Ilsignaler
6. Följande signaler, antingen tillsammans eller var för sig, innebär att luftfartyg önskar
meddela, att det befinner sig i sådana svårigheter att det är tvingat att landa, dock
utan att omedelbar hjälp erfordras:
1. Upprepade blinkar med strålkastarna.
2. Upprepade blinkar med navigationsljusen, utförda på sätt som skiljer sig från
navigationsljus med blinkande sken.
7. Följande signaler, antingen tillsammans eller var för sig, innebär att luftfartyg (även
fartyg) har ett mycket brådskande meddelande att sända angående säkerheten för
ett fartyg, luftfartyg eller annan farkost eller för någon person ombord eller inom
synhåll:
a) Gruppen XXX medelst radiotelegrafi eller annan signaleringsmetod.
b) Ordet PAN medelst radiotelefoni.

Nödsignaler som presenteras på vissa radarstationers indikatorer
8. För att ange att det är i kritiskt läge kan luftfartyg som är utrustat med SSRtransponder (radarigenkänningsutrustning) ställa in denna enligt följande:
• På mod A kod 7700 eller
• för att särskilt ange att det är utsatt för brottslig handling mot dess säkerhet på
mod A kod 7500, eller
• för att särskilt ange att det har drabbats av avbrott i radioförbindelse på mod A
kod 7600.
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Bilaga 7. Internationella signaler i
luften i samband med identifiering,
prejning, varning/avvisning
Förutsättningen är att radiosamband inte har kunnat upprättas för att framföra meddelanden till befälhavaren ombord på luftfartyget.

Identifiering
Följande metod utnyttjas för manövrering vid identifiering av okänt luftfartyg:

Fas 1
Ingripande luftfartyg bör närma sig det andra luftfartyget bakifrån. Rotechefen eller det
ensamma ingripande luftfartyget bör normalt inta ett läge till vänster (babord) om, något
högre än och framför det andra luftfartyget inom synhåll för dess förare och till att börja
med inte närmare än 300 meter. Andra luftfartyg som deltar i ingripandet bör hålla sig
väl ifrån och företrädesvis högre än och bakom det luftfartyg som är föremål för ingripandet. Sedan fart och läge har anpassats bör om nödvändigt övergång ske till Fas II av
förfarandet.

300 m

Bild l
Bild: Anna-Karin Wetzig/FSV
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2. Prejning, varning/avvisning
2.1 Signaler från det prejande luftfartyget och svar från det prejade
luftfartyget
Nr

Signal från det prejande luftfartyget

Betydelse

1

Varning!
DAGER eller MÖRKER
Du är prejad.
Vingtippning 3 ggr samt oreFölj mig!
gelbundna blinkar med navigationsljusen (och, om det
prejande luftfartyget är en helikopter, med landningsstrålkastare ) i ett läge framför, något
över och normalt till vänster om
det prejade luftfartyget (eller,
om det prejade luftfartyget
är en helikopter, till höger om
detta.) Efter bekräftelse, långsam sväng i planflykt, normalt
åt vänster (eller, om det prejade
luftfartyget är en helikopter, åt
höger) till önskad kurs.

Svar från det prejade luftfartyget

Betydelse

DAGER eller
MÖRKER
Vingtippning,
blinkar med navigationsljusen och
sväng till anvisad
kurs.

Uppfattat.
Kommer att
följa anvisningen.

Bild 3
Bild: Anna-Karin Wetzig/FSV
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Signal från det prejande luftfartyget

Betydelse
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Betydelse

Om kvittens inte erhålls:
Vingtippning flera gånger (ca
10-20) samt, under mörker, oregelbundna blinkar med navigationsljusen under längre tid (ca
10-20 s).

Följ mina order,
annars kan din
säkerhet inte
garanteras.

Anm 1. Meteorologiska förhållanden eller terrängen kan göra det nödvändigt för det prejande luftfartyget att inta motsatt läge och svänga i motsatt riktning mot vad som anges ovan.
Anm 2. Om det prejade luftfartyget inte kan hålla det prejande luftfartygets hastighet, förväntas det
VLVWQlPQDÀ\JDHQVHULH´UDFHWUDFN´EDQRURFKYLQJWLSSDYLGYDUMHSDVVDJH
Nr

Signal från det prejande luftfartyget

Betydelse

2

Du får fortsätta.
DAGER och MÖRKER
Brant stigande sväng om minst
90° bort från det prejade luftfartyget och utan att korsa dess
flygbana.

Svar från det prejade luftfartyget

Betydelse

Vingtippningar.

Uppfattat.
Kommer att
följa anvisningen.

Bild 4
Bild: Anna-Karin Wetzig/FSV
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Nr

Signal från det prejande
luftfartyget

Betydelse

Svar från det prejade
luftfartyget

Betydelse

3

DAGER och MÖRKER
Utfällning av stället (om stället är infällbart), landningsstrålkastare tänd och flygning över gällande bana i
landningsriktningen; eller
om det prejade luftfartyget
är en helikopter - över helikopterplatsen. Om det prejande luftfartyget är en helikopter, gör den inflygning
mot landningsplatsen.

Landa på
denna flygplats.

DAGER och MÖRKER
fäller ut stället (om luftfartyget har infällbart
ställ), tänder landningsstrålkastare, följer det
prejande luftfartyget
och - om det efter överflygning bedöms att
landning säkert kan
genomföras - fortsätter
inflygning för landning.

Uppfattat.
Kommer att
följa anvisningen.

4

DAGER och MÖRKER
Fäller in stället (om möjligt)
och blinkar med landningsstrålkastare vid passage av
landningsbanan eller helikopterlandningsplatsen på
en höjd över flygplatsen som
överstiger 300 m (1000 ft)
men inte 600 m (2000 ft) - för
helikopter 50 m (170 ft) - och
fortsätter flyga runt flygplatsen/gällande bana eller helikopterlandningsplatsen. Om
det inte är möjligt att blinka
med landningsstrålkastare,
blinka med andra tillgängliga ljuskällor.

Anvisad
flyg plats är
otillräcklig/
olämplig.

DAGER och MÖRKER
Om det begärs att det
prejade luftfartyget ska
följa det prejande luftfartyget till en annan
flygplats, fäller det prejande luftfartyget in
stället och använder
signaler enligt Nr l.

Uppfattat.
Följ mig.

5

DAGER och MÖRKER
Slår regelbundet på och av
alla tillgängliga ljuskällor
men på sådant sätt att det
inte kan förväxlas med blinkande ljus.

Kan inte följa
anvisningen.

DAGER och MÖRKER
Använder signal Nr 2.

Uppfattat.

6

DAGER och MÖRKER
Blinkar oregelbundet med
alla tillgängliga ljuskällor.

Jag är i nödläge!

DAGER och MÖRKER
Använder signal Nr 2.

Uppfattat.

Om det beslutas att
låta det prejade luftfartyget få fortsätta sin
flygning, använder det
prejande luftfartyget
signal Nr 2.

Uppfattat.
Du får fortsätta.
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Bilaga 8. Vägledning för användning
av vapenmakt i operationer till
sjöss
1. Avgivande av varningseld:
Varningseld är det sista steget i försöken att förmå fartyget till efterlevnad innan
direkt våld tillgrips. Om alla tidigare ansträngningar misslyckas att framkalla ett
tillfredsställande svar eller åtgärd från fartyget ska varningseld övervägas i syfte att få
fartyget att följa givna erinringar. Projektiler utan sprängladdning ska i normala fall
användas. Om befälhavaren fortfarande vägrar att följa anvisningarna och rimlig tid
givits för efterlevnad kan ytterligare skott avges.
2. Direkt våldsanvändning (med vapenmakt):
När det är uppenbart att alla tillgängliga medel så när som direkt våldsanvändning
(med vapen) har använts för att nå efterlevnad genom uppmaning och har varit
verkningslösa ska verkanseld mot fartyget övervägas.
a.
Eld som inte medför manöveroduglighet (Non Disabling Fire):
Om det är tillåtet enligt gällande insatsregler ska ingripande chef informera
fartygets befälhavare att om han/hon inte efterlever givna anvisningar så
kommer fartyget att beskjutas. Fartygets befälhavare ska också upplysas om
vilken del av fartyget elden kommer att riktas mot och ges tid att kontakta
sina överordnade för att begära anvisningar samt att evakuera personal från
den angivna delen av fartyget. Hur lång tid fartygets befälhavare ska ges
bestämmer lokal militär befälhavare. När tiden löpt ut ska projektiler utan
sprängladdning skjutas mot den angivna delen av fartyget. Eld (som inte
medför manöveroduglighet) ska riktas mot en del av fartyget som inte är
kritisk för ett säkert framförande av fartyget.
b.
Eld för att göra fartyget manöverodugligt (Disabling Fire):
Om varningar och eld som inte medför manöveroduglighet har avgivits och
inte medfört efterlevnad, och om det är tillåtet enligt gällande insatsregler,
ska fartygets befälhavare varnas att om fartyget fortfarande inte följer givna
anvisningar så kommer ytterligare eld att avges mot en angiven vital del av
skeppet. Efter en rimlig tidsrymd, för att söka ytterligare anvisningar från
sina överordnade och utrymma personal i den angivna delen, ska fartyget
beskjutas tills befälhavaren stoppar fartyget eller indikerar en avsikt att göra
detta. Det angivna området ska väljas så att risken för fartygets besättning,
last och fartyget självt minimeras, men att det ändå förmås att stoppas.
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BILAGA 9. Historik och utarbetande
av Handbok IKFN 2016
Allmänt
Enligt regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, får regeringen uppdra åt
Försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. Regeringen har
gett ett sådant uppdrag till Försvarsmakten genom förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet
m.m. (IKFN-förordningen). I förordningen (2007:1266) med instruktion till Försvarsmakten framgår det vidare att Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk
säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska
intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationellt som
internationellt (2 §).
Försvarsmakten har därmed en särskild roll när det gäller att hävda Sveriges suveränitet,
territoriella integritet och nationella intressen. Försvarsmakten ska utföra detta uppdrag
i enlighet med tillämplig svensk lagstiftning och inom ramen för internationell rätt (folkrätt). Denna handbok avser att utgöra ett stöd för alla beslutsfattare inom Försvarsmakten som agerar med IKFN-förordningen, och andra relevanta författningar, som grund
för att utföra Försvarsmaktens uppdrag i dessa hänseenden. Det är av stor vikt att Försvarsmakten uppträder med fast och konsekvent agerande, och därmed inger respekt och
förtroende för myndighetens vilja och förmåga att hävda Sveriges suveränitet och territoriella integritet.
Handbok IKFN 2016 har tillkommit p.g.a. nio st. ändringar är gjorda i IKFN- och Tillträdesförordningarna sedan Handbok IKFN 2014 fastställdes. Av fastställelseskrivelsen
framgår att; ”I handboken är utdrag ur förordningstexter och Försvarsmaktens föreskrifter direkt återgivna.” Därför måste ändringarna införas i handboken. Bilaga 5 har ändrats
i enlighet med Havsgränsutredningens betänkande (SOU 2015:10). Enligt HKV juridiska
avdelning förslag har från H IKFN 2014 bilaga 9:s väsentligaste skrivningar flyttats från
bilagan till moment i den löpande texten.
Den förra bilagan 9 om juridiska grunder m.m. har utgått och ersatts med denna bilaga
som beskriver historik m.m. Sammantaget är antal förändringar så pass omfattande att
beslut har tagits att utarbeta och trycka en helt ny handbok – istället för att ge ut omfattande ändringstryck.

HANDBOK

BILAGOR

• 127

Arbetsgrupp
Handbok IKFN 2016 har, i likhet med Handbok IKFN 2014 utarbetats av en kärnarbetsgrupp under ledning av kommendörkapten Kenneth Lindmark (DGoH), marintaktiska staben. I arbetsgruppen har försvarsjurist Charlotta Viktorin, juridiska avdelningen,
överste Jakob Hahr, flygtaktiska staben samt sektionschef Jenny Stålhammar, insatsstaben
J3-tillstånd deltagit.
Tre olika sekreterare i Kontaktgrupp IKFN har också deltagit i arbetet, överstelöjtnant
Mikael Carleson, örlogskapten Anders Bäckström och kommendör Jon Wikingsson.
Stöd har lämnats av operationsanalytiker Richard Loe, insatsstaben och örlogskapten
Stefan Nilsson PROD UTB samt MTS juridiske rådgivare, överstelöjtnant Fredrik Holst.
Manuset har lämnats till ett antal förbandschefers representanter samt militärregioner
för synpunkter.
Handbok IKFN 2014 (M 7739–32055) fastställdes 2014-10-03. Ändring nr 1 utgavs i
februari 2015 med VIDAR-ärende nr FM 2014-2554.2
Då publikationen fastställdes att gälla från 2014-11-01 upphävdes:
1995 års utgåva av Handbok IKFN (M 7740–704321) samt utbildningspaket IKFN Marinen (M 7734–456161) samt provisoriska säkerhetsföreskrifter vid ingripande enligt H
IKFN, 2000 (M 7740-723 001).

Historik
•

•
•
•

Handbok IKFN 2016 blir den 7.e utgåvan: 1951 gavs den 1.a utgåvan ut som inleddes
med texten “ Det är icke möjligt att instruktionsmässigt klargöra, hur man bör handla
i alla situationer, som kunna uppstå. Denna instruktion, samt orienteringar efter hand
om förhållandena i våra grannländer, den utrikespolitiska situationen och riskerna för
fredsbrott utgöra därför underlag för bedömandet av det handlingssätt som bör väljas i
varje särskilt fall. Det är på vaksamheten, omdömesförmågan och handlingskraften hos
den chef, som har att direkt möta angriparens inledande åtgärder, som det beror om
dessa skola förfela sitt mål eller lyckas.”
1962 (utgåva nr 2)
1967 (utgåva nr 3) IKFN G, Mark, Sjö och Luft i en svart samlingspärm
1967 bildades även Kontaktgrupp IKFN (KG IKFN) som ett gemensamt forum för de
myndigheter som i sin tjänsteutövning kommer i kontakt med gränsfrågor kopplade
till Tillträdes- och IKFN-förordningarna. Försvarsmakten är sammankallande i kontakt-gruppen med ordförande och sekreterare. Syftet med kontaktgrupp IKFN är att:
1. Skapa personkontakter runt tillträdes- och IKFN-frågor i ett brett perspektiv
genom ett informellt nätverk.
2. Belysa aktuella tillträdes- och IKFN-frågor i ett brett perspektiv (IKFN
förordningen och Tillträdesförordningen).
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3. Sprida kunskap om tillträdes- och IKFN-frågor i ett brett perspektiv inom
respektive myndighet.
4. Samla hela eller delar av gruppen för att kunna dryfta uppkomna tillträdes- och
IKFN-frågor.
5. Initiera förslag till ändringar/utveckling av IFKN- och
tillträdesförordningensamt dess tillämpningsbestämmelser.
•
•
•
•
•
•
•

“IKFN-visan” skapades 1971.
TVG utökas från 4 till 12 NM 1979-07-01.
1984 (utgåva nr 4) (IKFN-förordningen 1982:756).
1995 (utgåva nr 5) (Tillträdes förordningen 1992:118).
Miloorg från 1966 upphör 2000-06-30.
2014-11-01 6.e utgåvan!
2016-04-01 7.e utgåvan!!

Historik ur ett ”Perspektiv på ubåtsfrågan” (SOU
2001:85)
Nedanstående kapitel i utredningen utarbetades av konteramiral Göran Wallén som
medverkade i utredningen som militär expert fr.o.m. den 18 april 2001.
”8.1 Det rättsliga instrumentet − IKFN (utdrag ur utredningen SOU 2001:85)
”Grund för rätten att i fred insätta vapenmakt återfinns i regeringsformen 10:9 §, i vilken
stadgas:
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig
mellan främmande stater.
I regeringens förordning om verksamheten inom Försvarsmakten hade Försvarsmakten
ålagts att ”i fred också ha förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium”. I samma förordning ålades Överbefälhavaren särskilt ”att ingripa mot kränkningar
av svenskt territorium”.
Någon sådan uppgift fanns ej angiven i tidigare instruktion för ÖB. 1994 utfärdade regeringen en ny instruktion för Försvarsmakten, Förordningen med instruktion för Försvarsmakten som formulerade uppgiften: ”Försvarsmakten skall i fred övervaka och hävda
Sveriges territoriella integritet i luften, till sjöss och på marken”.
I motsvarande nu gällande förordning avspeglar sig det förändrade säkerhetspolitiska
läget av i dag (2001) i den kortare frasen: ”Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.” Regeringens instrument för att för ÖB och Försvarsmakten klarlägga
de gränser för och förfaranden vid våldsanvändning vid hävdandet av rikets territoriella
integritet, som regeringen på politiska grunder ansåg skulle tillämpas, är IKFN.
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Den första versionen av IKFN – ”Instruktion för krigsmakten vid hävdandet av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande makter varunder
Sverige är neutralt, fastställdes den 23 januari 1951. Överbefälhavarens tillämpningsföreskrifter fastställdes kort därefter. Denna första version, IKFN 1951, ersattes av 1962
års utgåva. Nya utgåvor av IKFN kom sedan 1967, 1984 och 1995. IKFN består i princip
av två delar, anvisningar för hävdandet av rikets integritet under allmänt fredstillstånd,
och under neutralitet. Nedan behandlas endast bestämmelser rörande främmande ubåtar
under allmänt fredstillstånd.
De författningar, kungörelser och tillämpningsföreskrifter, vilka tillsammans utgör IKFN,
har i huvudsak varit och är alltjämt öppna handlingar, varvid syftet naturligtvis är att det
ska vara känt hos främmande makt hur Sverige agerar. De upprepade ubåtskränkningarna under 1980- och 90-talen ställde emellertid allt större krav på att detaljer rörande
våra taktiska metoder och åtgärder för att hävda rikets integritet hölls hemliga, varigenom en kränkande makt inte så lätt ska kunna bedöma vår ubåtsskyddsförmåga och förutse våra intentioner. Att sådana detaljföreskrifter blev nödvändiga berodde också på att
syftet med ett ingripande mot en kränkande ubåt blev allt mera sofistikerat. Hemliga
detaljanvisningar har därför utgetts av Överbefälhavaren liksom av Chefen för marinen.
Regeringens primära syfte med IKFN 1951 var att ge anvisningar för militära chefers agerande i händelse av ett överraskande angrepp. I takt med att kränkningar av sjöterritoriet
och luftrummet blivit alltmer frekvent förekommande under 1960-, 70- och 80- talen,
dvs. under den epok som betecknats som det kalla kriget, har emellertid IKFN kommit
att i första hand uppfattas som regeringens och ÖB föreskrifter och anvisningar för hur
olika former av incidenter i fred skall hanteras.
Andra viktiga författningar är Tillträdesförordningen och IKFN-förordningen, lagen om
Sveriges sjöterritorium, Skyddsområdeskungörelsen och Sjötrafikkungörelsen. Bestämmelserna rörande utländska örlogsfartygs uppträdande på svenskt sjöterritorium sammanhänger till del med sjöterritoriets indelning i inre och yttre vatten. Den gamla tillträdeskungörelsen från 1925 medgav oskadlig genomfart utan någon form av anmälan av
såväl yttre som inre territorialvatten.
1951 försvann rätten till sådan genomfart av det inre territorialvattnet. Som en följd av
1965 års baslinjeutrednings förslag, baserat på 1958 års havsrätt, bestämdes år 1967 i
lag utsträckningen av inre och yttre vatten, baserat på räta linjer mellan baslinjepunkter.
Den ökade marina aktiviteten från Warszawapakten föranledde regeringen att samma år
kräva en på diplomatisk väg gjord anmälan före oskadlig genomfart av territorialhavet
med statsfartyg.
När det stod klart att FN:s havsrättskonferens skulle komma att enas om tolv nautiska
mil som territorialhavsbredd, beslutade Sverige att fr.o.m. den 1 juli 1979 utsträcka territorialhavet till tolv nautiska mil (22 224 meter) utanför baslinjerna. Från den 1 juli 1994
upphävdes kravet på diplomatisk anmälan före oskadlig genomfart; endast anmälan till
regional ledning inom Kustbevakningen krävdes nu. Ett halvt år senare försvann också
detta krav. Dessa förändringar bör ses i ljuset av den förändrade säkerhetspolitiska situation som uppstått i och med Sovjetunionens sammanbrott, demokratiseringsprocessen i
de forna öststaterna och det ökade internationella marina samarbetet, t.ex. övningsverksamhet inom PFF:s (Partnerskap för fred) ram.
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För utländsk ubåt som genomför oskadlig genomfart har hela tiden gällt att den skall
framföras i övervattensläge och ha nationsflagga hissad.
En främmande ubåt som i undervattensläge inkommit på svenskt territorialvatten skulle
enligt IKFN 1951 på lämpligt sätt ”uppmärksamgöras” på förhållandet. Om då ubåten inte
omedelbart genom sin manöver visade att den ämnade lämna territoriet, skulle vapenmakt tillgripas. Ubåten skulle om möjligt tvingas till ytan innan den avvisades. Marinen fick sedan 1960-talet årligen någon eller några tydliga indikationer på att främmande
ubåtar uppträdde på svenskt sjöterritorium. Den grundläggande bestämmelsen i IKFN
1962 blev mer koncis: ”Främmande undervattensbåt, som i undervattensläge påträffas
inom svenskt territorialvatten skall avvisas därifrån, om så erfordras med vapenmakt.”
Vidare infördes i IKFN 1962 att Överbefälhavaren självständigt kunde fatta beslut att
vapenmakt utan föregående varning skulle tillgripas mot en främmande ubåt. Denna rättighet gällde inom hela sjöterritoriet, således inom både territorialhavet och inre vatten.
1967 års upplaga av IKFN innebar ingen förändring i sak ifråga om rätten att beordra
vapenmakt utan föregående varning. Bestämmelserna hade emellertid blivit mera detaljerade i och med att syftet med verkningselden angavs till att tvinga ubåten inta övervattensläge så att dess nationalitet kunde klarläggas innan den avvisades.”
Utredningen SOU 2001:85 pekade vidare på att:
”Den ändrade militärterritoriella indelningen i sex militärområden, som infördes per
den 1 juli 1966, innebar att militärbefälhavarna under ÖB fick ett odelat operativt ansvar
i såväl krig som fred, således också för incidentverksamheten, vilket lades fast i IKFN
1967. Genom tillkomsten av milo organisationen uppstod ännu en nivå i befälskedjan.
Den operativa lydnadslinjen vid t.ex. en ubåtsincident gick således från Överbefälhavaren via berörd militärbefälhavare till cheferna på den lägre regionala nivån, dvs. örlogsbaschef och kustartilleriförsvarschef. Det tog ett antal år innan milostaberna hade byggt
upp en tillräcklig personell kapacitet att hantera olika former av incidenter.
Med tiden förbättrades situationen något, men den marina befälskadern kom aldrig att
bli tillräckligt stor för att kunna bemanna alla nivåer i de sex militärområdena med tillräckligt kompetenta officerare. Det är knappast en överdrift att påstå att miloorganisationen aldrig blev helt ändamålsenlig vad avser hanterandet av undervattenskränkningar.
Det fanns givetvis också andra skäl till detta, exempelvis bristen på snabbt och effektivt
sekretesskyddat samband. Militärbefälhavarna gavs dock i ÖB tillämpningsbestämmelser en viktig roll i incidentverksamheten. De fick också rätt att utfärda kompletterande
regionala föreskrifter.
Hanteringen av media i IKFN-sammanhang behandlades för första gången i ÖB tillämpningsföreskrifter. Grundprincipen, vilken kom att gälla framgent, var att all information
till media skulle lämnas av Överbefälhavaren, dvs. av Försvarsstabens Informationsavdelning.
Innan nästa utgåva av IKFN fastställdes utökades territorialhavsbredden den 1 juli 1979
från fyra till tolv nautiska mil. Denna förändring kan ha varit en bidragande orsak till
vissa konstaterade i tiden utdragna kränkningar av främmande ubåtar. Således inträffade
ett antal av de kontakter, som svenska enheter hade under incidenterna 1980, både på
senvintern utanför inloppet till Karlskrona och utanför Utö i september, med ubåt som
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inte ville låta sig avvisas i området mellan den tidigare territorialgränsen och den nya.
Det vill säga ubåten ansåg måhända att den lämnat svenskt territorium när den passerat
ut över den tidigare gamla fyra nautiska mil territorialgränsen. Någon strategisk analys
till detta uppträdande gjordes aldrig. Den utökade territorialhavsbredden ledde också
till ett ökande antal genomfarter utan föranmälan av utländska örlogs- och statsfartyg.
Det övervägande antalet av dessa gjordes givetvis av övervattensfartyg, men det förekom
också att ubåt utförde sådan genomfart, dock i övervattensläge. Bland annat genomförde
en brittisk ubåt av Oberon-klass en genomfart utan föranmälan i Öresunds-området i
juni 1982, vilket föranledde en svensk protestnote.
Denna tillbakavisades dock av Storbritannien, som i likhet med USA inte accepterade
det svenska kravet på föranmälan. Det utökade svenska territoriet var en av orsakerna till
att en helt ny utgåva fastställdes, IKFN 1984. Serien av omfattande och i tiden utsträckta
ubåtskränkningar hade nu inletts, vilket klart kan märkas genom skärpningarna av skrivningarna i regeringens förordningar och ÖB tillämpningsbestämmelser, där föreskrifterna rörande ingripande mot ubåtar sammanförts i ett särskilt avsnitt ”Ubåtsregler”.
Sålunda ställde nu statsmakterna krav på att Försvarsmakten inte bara skulle avvisa kränkningar utan också kunna upptäcka sådana. Med vilka system kan man fråga sig eftersom
ubåtsjaktkapaciteten i försvarsbeslutet 1972 skulle starkt minska eller t.o.m. utgå. Den
senare uppgiften ställde krav på olika former av aktiva åtgärder. För att kunna klarlägga
en kränkande ubåts nationalitet lade regeringen fast att ett utländskt fartyg inom svenskt
territorium fick anropas, prejas och visiteras. Sedan regeringen utgivit en ny IKFN-förordning i juni 1982 att gälla fr.o.m. den 1 juli 1983, inträffade Hårsfjärden-incidenten,
under vilken Ubåtsskyddskommissionen tillsattes. Denna föreslog i februari 1983 att
IKFN-förordningen skulle skärpas ytterligare; på svenskt inre vatten skulle vapenmakt
insättas utan föregående varning i syfte att tvinga en kränkande ubåt till ytan. Regeringen bemyndigade i början av maj ÖB tillämpa kommissionens förslag redan innan den
skärpta förordningen börjat gälla.
I 1982 års IKFN-förordning gjorde regeringen en klar åtskillnad mellan ingripande på
inre vatten och på territorialhavet både vad avser syftet med ingripandet och graden av
våldsanvändning. En utländsk ubåt som påträffats i undervattensläge på territorialhavet
skulle avvisas, om så erfordrades med vapenmakt. Befann sig däremot ubåten på inre
vatten skulle den tvingas till ytan så att dess nationalitet kunde klarläggas.
Vapenmakt utan föregående varning skulle utnyttjas om det var nödvändigt. Vid ingripande på inre vatten hade regeringen delegerat rätten att insätta vapenmakt utan föregående varning till den chef som gjorde insatsen, medan sådan insats på territorialhavet
först kunde ske sedan ÖB fattat beslut därom.
Av ÖB:s tillämpningsbestämmelser framgick att genomförd vapeninsats på inre vatten skulle fortsätta på territorialhavet, även om ubåten lämnat det inre vattnet. Syftet
var då alltjämt att avslöja ubåtens nationalitet. Även vid vapenmakt mot en ubåt på
territorialhavet föreskrev ÖB att ubåten om möjligt skulle tvingas inta övervattensläge.
I de olika versionerna av IKFN har regeringen givit ÖB rätt att besluta om allt kraftfullare insatser såsom insättande av verkanseld utan föregående varning och utnyttjande av
sänkande vapen som kontrollerbara minor, sjunkbomber i salva och målsökande ubåts-
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jakttorpeder. ÖB hade inledningsvis en restriktiv inställning till att sätta dessa undantagsparagrafer i tillämpning. Men under ”Operation Notvarp” som inleddes kort före
Hårsfjärden-incidenten 1982 hade ÖB beslutat tillämpa de mera skärpta bestämmelser
som utarbetats i Försvarsstaben. Dessa bestämmelser, som var sekretessbelagda, kom att
under åren följas av en lång rad kompletterande hemliga föreskrifter till IKFN.”
”Från den 1 juli 1988 skärpte regeringen syftet med ingripande mot kränkande ubåt
på inre vatten; ubåten skulle nu hindras att där bedriva fortsatt verksamhet. Utöver att
vapenmakt skulle insättas utan föregående varning, angav regeringen att, om så erfordrades, sådana vapen fick insättas som medförde risk för att ubåten sänktes eller gjordes
manöveroduglig. Detta var en betydande skärpning i regeringens inställning vad avser
utnyttjande av vapenmakt; regeringen angav explicit att ubåten fick sänkas med allt vad
det skulle kunna innebära i form av skadad eller omkommen utländsk personal, miljöförstöring, risk för tredje man, etc., samt inte minst vad avser relationerna till den kränkande
nationen. Ifråga om ingripande mot en kränkande ubåt på territorialhavet kvarstod
huvudsyftet, att få ubåten att lämna svenskt territorium. Försvarsmakten gavs emellertid också rätt, att då särskilda förhållanden så krävde, tillgripa vapenmakt utan föregående varning i syfte att förhindra fortsatt verksamhet. Här sades dock inte att sådana
vapen fick insättas som kunde ha sänkande verkan, fastän det var uppenbart att skulle ett
ingripande mot en ”motsträvig” ubåt ha förutsättning att bli framgångsrikt, måste vapeninsatsen göras på ett sådant sätt att risken för att ubåten skadades allvarligt eller sänktes var stor.”
Ytterligare tillbakablick – ”Världen att försvara – Pris att betala”
För att få ytterligare en förståelse för komplexiteten i dessa sammanhang görs här ytterligare en tillbakablick. Den kanske mest drivande personen under slutet av 80-talet och
början av 90-talet i syfte att återskapa någon form av ubåtsjaktförmåga och rimlig beredskap för att möta undervattenshotet har varit konteramiral Claes Tornberg (Chef för
kustflottan 1985-1990). Nedan citeras delar av hans inledningsanförande i samband med
ett etikseminarium på Militärhögskolan den 13 maj 1992. Anförandet i sin helhet återfinns i Tidskrift i Sjöväsendet (TIS) n:r 3 1992.
”…Man blir präglad av sina erfarenheter. För mig som haft en aktiv roll i jakten på inkräktande ubåtar utgör dilemmat var gränsen går för rättigheten och skyldigheten att bruka våld
och därmed att döda. Ubåtskrisen har inte enbart varit en test på svensk vilja och förmåga
att hävda vårt oberoende utan också inneburit ett moraliskt dilemma rörande utnyttjandet av vapenmakt. Detta har ytterligare förstärkts genom statsmakternas otydliga och svävande regelverk…”
”…Senare kom IKFN bestämmelser att ändras. Syftet med insatsen på inre vatten blev att
få den främmande verksamheten att upphöra. ÖB fick rätt att ange samma syfte på territorialhavet om risk för felnavigering kunde uteslutas. Ej heller detta gav någon entydig vägledning. I den ombrytning av beredskapen på kustflottan som gjordes under fjärde kvartalet
1983 lades följande till grund:
-

Oavsett att statsmakterna under 60- och 70-talet med olika beslut eliminerat vår reella
ubåtsjaktförmåga ålåg det oss nu att göra allt vad som stod i vår makt att organisera
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så effektiva taktiska förband som möjligt. Otillräckliga medel i form av sensorer, vapen,
utbildning etc. skulle sålunda utnyttjas trots alla begränsningar.
-

Vi var medvetna om att chansen till framgång var försvinnande liten. Den reella chansen var rent slumpartad och kanske i bästa fall några promille. Vi levde i sanning i olika
världar, centralt och till sjöss…”

”… Vi tydde sålunda på vårt sätt vad vi uppfattade som intentionerna i statsmakternas
styrning. De faktiska skrivningarna och uttalandena var och förblev otydliga. Enligt min
mening syftade de till att delegera ansvaret och skulden om något skulle gå snett ner till
förbands/fartygschef ombord. Ett föga etiskt beteendemönster, men kanske realpolitiskt, en
normal åtgärd.
För mig var den grundläggande etiska frågan: Har militära förband rätt att aktivt utnyttja
vapenmakt i syfte att sänka/döda en inkräktare under fredsförhållanden? För kustflottans
förband deklarerades därför att vi befinner oss i ett krig under vattnet. Denna deklaration
meddelades vid besök ombord till statsminister, utrikesminister, försvarsminister, samtliga
partiledare, m.fl. Någon officiell kommentar gavs aldrig, ej heller någon invändning. Den
som tiger samtycker blev slutledningen. För mig och cheferna på kustflottan var det helt tillräckligt och etiskt klarläggande med deklarationen om ett krig under vattnet.
För att klara ut entydiga insatsregler lades sedan följande till grund för de taktiska anvisningarna:
–

Varning genomförs ej på inre vatten. Anfall insätts direkt. Alla fartyg skall ramma om
ubåt påträffas i yt/mellanläge oavsett risk för sänkning av eget fartyg.

–

Varning på yttre vatten genomförs en gång för alla som en taktisk åtgärd i samband
med insatsen (jfr Hävringe 88).

–

Vapeninsatsen görs direkt mot målet.

–

Massiv vapeninsats görs mht den ringa träffsannolikheten för enskilt vapen.

–

Anfallsvilja inpräntades. Taktisk klassificering (dvs. bedömning av kontakt till sjöss)
avgörande för insats. Efteranalys och taktiskt beslutsunderlag måste skiljas åt.

Utan tvekan utnyttjade vi på detta sätt regelverket maximalt för att kunna insätta vapen i
syfte att sänka med bästa möjliga effekt.
1989 ändrades regelverket till att ge en bättre vägledning för militärt ingripande. Målet blev
att ”ubåten skall hindras från att bedriva fortsatt verksamhet ”med förtydligandet att ”därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs får sådana vapen
användas som medför risk att ubåten sänks.”. Det tog närmare tio år att få denna, om inte
helt täckande, så ändå betydligt klarare inriktning från statsmakternas sida.
Trots att vi ännu ej lyckats sänka en inkräktande ubåt är det min bestämda uppfattning att
vi från militär sida så småningom lyckades med att ge en tydlig signal att Sverige menar allvar med att vi aldrig kan acceptera att någon annan stat utnyttjar vårt territorium för sina
syften. Vi lyckades också klarlägga den etiska grunden för vår verksamhet och våra regler…”
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Epilog
Som framgår ovan handlar större delen av historiebeskrivningen om ingripande mot
främmande undervattensfarkoster (ubåtar) som kränker vår suveränitet. Det dolda hotet
är det svårbemästrade hotet.
Skrivningarna i handbokens moment 66 – 70.5 syftar till att tydligt visa för en främmande
makt att Försvarsmakten kommer att uppträda med ett fast och konsekvent agerande
även mot främmande undervattensverksamhet. Detta innebär ytterst att den kränkande
ubåten/farkosten riskerar att sänkas med allt vad det kan innebära i form av skadad eller
omkommen personal m.m.
Om ubåten intar övervattensläge kommer skadad personal att omhändertas och besättningens mänskliga rättigheter beaktas. Vår vilja och förmåga att hävda Sveriges suveränitet och territoriella integritet är dock orubblig. Kränkningar av vårt territorium kan aldrig accepteras.
Uttalanden från en presskonferens den 14 november 2014 till följd av bekräftad främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård befäster ovanstående: dåvarande
ÖB Sverker Göranson: ”En mindre ubåt har kränkt Sveriges territorium. Om detta råder
inget tvivel.”; Försvarsminister Peter Hultqvist: ”Den kränkning som skett är grov och helt
oacceptabel.”; Statsminister Stefan Löfven: ”Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla till buds stående medel.”
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Arbete med framtida ändringar
Framtida ändringar i förordningar och föreskrifter som har bäring på handboken bevakas och utges av HKV LEDS JUR. Handläggning av andra ändringar eller kommande
nyutgivningar bereds inom insatsstaben av C INSS.

IKFN-visan
IKFN-visan (mel: Glada Änkan) skrevs av Lt Bo Furén 1971 för att man skulle lära sig och
komma ihåg den dåtida förkortningen:
1:a versen:
”Instruktion för Krigsmakten, vid hävdande av rikets oberoende, under allmänt
Fredstillstånd samt under Krig, mellan Främmande makter varunder Sverige är Neutralt.»
2:a versen:
“IKFN, IKFN svarta bok, på ditt innehåll blir jag nån´sin aldrig klok. Hemska handling om
blott jag dig tappa bort, så att jag finge skicka en bränningsrapport.”
1.a och 2.a versen en gång till!
Ny 3:F vers skrevs när H IKFN 2014 gavs ut:
”IKFN, IKFN nya bok, äntligen känner jag mig nästan klok,
dig får jag ej tappa bort, för efter anfall skriver vi insatsrapport.
Ny 4:e vers skrevs när denna utgåva 2016 utarbetades:
”IKFN, IKFN sextons bok. Må bekänna ganska både nöjd och klok,
dig jag tänker aldrig nånsin tappa bort, för skyddet gäller icke främst sjöfartseskort.”
(De nya verserna är rytmiskt bearbetade och godkända av upphovsmannen till IKFNvisan, örlogskapten (PA) Bo Furén)
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Källförteckning
I den här utgåvan av handboken har följande källor använts:
Regeringsformen
Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, ändrad t.o.m. SFS
2015:1063
Tillträdesförordningen (1992:118), ändrad t.o.m. SFS 2014:1216
IKFN-förordningen (1982:756), ändrad t.o.m. SFS 2014:1213
Förordningen (1996:930) om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands
Luftfartsförordningen (2010:770), ändrad t.o.m. SFS 2014:1284
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:45) om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar sjötrafiken
Rolf Ekéus rapport (SOU 2001:85) Perspektiv på ubåtsfrågan.
Claes Tornberg inledningsanförande ur Tidskrift i Sjöväsendet (TIS) n: r 3 1992.

Källor inom Försvarsmakten
Regler och bestämmelser som påverkat innehållet i
denna handbok
FFS:

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:3) om verkställighet av tillträdesoch IKFN-förordningarna

FIB:

-

Reglementen: Manualer:

-

Handböcker: -

Handbok IKFN beskriver och förklarar Försvarsmaktens utnyttjande av våldsanvändning vid ingripanden i enlighet med IKFN- och tillträdesförordningarna.
Handboken utgör ett stöd för militära chefer i olika nivåer.
Försvarsmakten har en särskild roll när det gäller att hävda Sveriges suveränitet,
territoriella integritet och nationella intressen. Försvarsmakten ska utföra detta
uppdrag i enlighet med tillämplig svensk lagstiftning och inom ramen för internationell
rätt (folkrätt).Denna handbok avser att utgöra ett stöd för alla beslutsfattare inom
Försvarsmakten som agerar med IKFN-förordningen, och andra relevanta författningar,
som grund för att utföra Försvarsmaktens uppdrag i dessa hänseenden.
Det är av stor vikt att Försvarsmakten uppträder med fast och konsekvent agerande,
och därmed inger respekt och förtroende för myndighetens vilja och förmåga att
hävda Sveriges suveränitet och territoriella integritet.
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www.forsvarsmakten.se
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