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Forsvarsministeriet. København, den 28. august 2012.

a. Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at forsvarets anskaffelse af luftfor-
svarsmissiler af typen Evolved Sea Sparrow, tiltrådt ved aktstykke 41 af 9. december 2010, gennem-
føres med en ændring. Således ændres anskaffelsen fra ca. 50 til ca. 42 missiler med henblik på at
overholde projektets samlede økonomiske ramme på i alt 245 mio. kr. (prisniveau 2010).

Alle udgifter afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 12.21.01. Forsvarskommandoen
(driftsbev. ), jf. aktstykke 41 af 9. december 2010.

b. I henhold til aktstykke 41 af 9. december 2010 er projektets formål at tilvejebringe en luftforsvars-
kapacitet til søværnet. Projektet indebærer anskaffelsen af supplerende luftforsvarsmissiler til søvær-
nets eksisterende beholdning.

Luftforsvarsmissilerne skal anvendes af de fleksible støtteskibe af ABSALON-klassen og fregatter-
ne af IVER HUITFELDT-klassen. Luftforsvarsmissilerne anskaffes i regi af NATO’s Sea Sparrow
samarbejde sammen med 10 andre lande, som anvender samme type luftforsvarsmissiler.

I aktstykke 41 af 9. december 2010 var der forudset anskaffet ca. 50 luftforsvarsmissiler. Prisen på
luftforsvarsmissilerne har dog ændret sig, og missilerne er dermed blevet dyrere end antaget.

Det oprindelige projektgrundlag, der lå til grund for aktstykke 41 af 9. december 2010, var baseret
på en fremskrivning af det hidtil gældende prisniveau for missiltypen Evolved Sea Sparrow i NA-
TO’s Sea Sparrow samarbejde. Imidlertid har stigende komponentpriser medført en fordyrelse af
missilerne, som forsvaret ikke har haft indflydelse på. De anførte forhold har således betydet, at en-
hedsprisen for missilerne er steget fra forventet ca. 0,85 mio. USD til ca. 1,1 mio. USD.

I medfør af den stigende pris på missilerne kan der ikke anskaffes de forventede ca. 50 missiler
inden for rammen af de ca. 245 mio. kr., som anført i aktstykke 41 af 9. december 2010. Forsvaret
har på den baggrund foretaget en revurdering af projektet og fundet det muligt at anskaffe ca. 42 mis-
siler inden for bevillingen på ca. 245 mio. kr.

Forsvaret vurderer, at reduktionen i anskaffelsen af luftforsvarsmissiler fra ca. 50 til ca. 42 missiler
samlet set har håndterbare operative konsekvenser for forsvaret og vurderes af forsvaret dermed ikke
at være en væsentlig ændring.
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Da der er tale om en anskaffelse af supplerende luftforsvarsmissiler til søværnets eksisterende be-
holdning, påvirker reduktionen i antallet således alene den logistiske udholdenhed i forbindelse med
en eventuel anvendelse af luftforsvarsmissilerne.

Projektet omfatter, udover anskaffelsen af ca. 42 luftforsvarsmissiler til forventet 236 mio. kr., ud-
gifter til såkaldte kanistre til opbevaring af missilerne på ca. 4 mio. kr. samt udgifter til logistik mv.
på ca. 5 mio. kr. (prisniveau 2010).

Danmark har tidligere købt missiler inden for NATO’s Sea Sparrow samarbejde. Med udgangs-
punkt i det justerede projekt vurderer forsvaret således, at risikoen ved anskaffelsen er lav. Leverin-
gen af missilerne sker efter en fastlagt prioritering mellem deltagerlandene i samarbejdet. På denne
baggrund forventes det, at missilerne til Danmark leveres i 2. halvår 2014.

Forsvaret har på baggrund af et krav fra NATO´s Sea Sparrow projekt med hjemmel i aktstykke 41
af 9. december 2010 foretaget en delbetaling på 118 mio. kr. den 16. december 2010. Den sidste del-
betaling på ca. 127 mio. kr. forfalder i september 2012.

Alle udgifter til anskaffelse og drift af luftforsvarsmissilerne er indeholdt i forsvarets økonomi.
Forsvarets Materielnævn er orienteret om projektet.
Fordelingen af de enkelte udgifter på finansår har ændret sig siden bevilling af aktstykke 41 af 9.

december 2010 og påregnes nu afviklet med følgende afløb (2010-prisniveau):

§ 12.21.01.
Finansår 2010
Finansår 2011
Finansår 2012

118 mio. kr.
0 mio. kr.

ca. 127 mio. kr.
I alt ca. 245 mio. kr.

Den samlede økonomiske ramme på ca. 245 mio. kr. (prisniveau 2010) er uændret i forhold til akt-
stykke 41 af 9. december 2010.

c. – – –

d. – – –

e. – – –

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. august 2012

NICK HÆKKERUP

/ Kenn Bille Iversen

Til Finansudvalget.
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Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 04-09-2012
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