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Forsvarsministeriet. København, den 3. august 2004.

a. Forsvarsministeriet søger Finansudvalgets tilslutning til at anvende ca. 180 mio. kr. til an-
skaffelse af Leopard 2 kampvogne. 

Udgiften, der fordeler sig over en række finansår, vil blive afholdt inden for rammerne af
Forsvarskommandoens driftsbevilling.

I indeværende finansår påregnes der afholdt ca. 80 mio. kr.
b. Projektet omfatter anskaffelse af yderligere seks brugte Leopard 2 kampvogne med efter-

følgende opgradering til samme standard som de Leopard 2 kampvogne, forsvaret allerede råder
over. Endvidere indgår kommunikations- og kommandoudstyr, supplerende logistik, fragt, rej-
seudgifter m.v.

Ved Aftale af 25. maj 1999 om forsvarets ordning 2000 - 2004 påbegyndtes en omstilling
af forsvaret fra mobilisering til krisestyring med vægt på reaktionsstyrker. Kapacitet til delta-
gelse i internationale operationer styrkedes, og større mobilitet prioriteredes. I den forbindelse
er der behov for at styrke kapaciteten af moderne kampvogne med henblik på at kunne opret-
holde beredskabet ved aktiverede enheder og/eller udsendte styrker. 

Forsvaret råder i dag over 51 stk. Leopard 2 kampvogne, der er anskaffet som brugte jævnfør
aktstykke 61 af 19. november 1997. Efterfølgende opgradering til Leopard 2 A5 er iværksat
ved aktstykke 201 af 12. april 2000. 

Anskaffelsen af yderligere seks kampvogne vil bl.a. tilgodese kursusvirksomhed ved hæ-
rens skoler, hvorved kampvogne i de operative enheder kan friholdes til udsendelser, uddan-
nelse af fast personel, samt til reaktionsstyrkeuddannelse.

Opgraderingen af de 51 stk. Leopard 2 kampvogne gennemføres i øjeblikket, og der er ved
kontrahering d.å. mulighed for at udnytte den igangværende produktionslinje. Der kan herved
opnås økonomiske og ressourcemæssige fordele i forbindelse med selve opgraderingen, leve-
ringstakten og i relation til driften i form af bl.a. komponentfællesskab, forenklet logistik og
ensartet uddannelse m.v. 

Når projektet er gennemført, vil forsvarets samlede kampvognskapacitet udgøres af i alt 57
stk. tidssvarende kampvogne af typen Leopard 2 A5. 

Ved kontrahering med udenlandske leverandører af militært udstyr vil der blive stillet krav
om indgåelse af tilfredsstillende industrisamarbejdsaftaler med Økonomi- og Erhvervsministe-
riet.

Forsvarets Materielnævn er orienteret om projektet.
Da projektets endelige udgiftsfordeling på finansår først vil kunne fastlægges i forbindelse

med de egentlige kontraktindgåelser, er de samlede udgifter foreløbig påregnet afviklet med
følgende beløb:

Finansåret 2004:.................................................................................... ca. 80 mio. kr.
Finansåret 2005:.................................................................................... ca. 30 mio. kr.
Finansåret 2006:.................................................................................... ca. 70 mio. kr.

Der vil kunne forekomme afvigelser i dette betalingsforløb afhængig af kontraheringstids-
punkt, fastsættelse af kutymemæssige forskudsbetalinger og endelig fastsættelse af produk-
tions- og leveringsforløb mv.
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Den konkrete fordeling i 2004 på under- og standardkonti kan specificeres således:

§ 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.). 
10. Almindelig virksomhed. 

15. Erhvervelse af materiel, netto ............................... 80 mio. kr.

c. Det er ved bevillinger af materielanskaffelser til værnene forudsat, at de foreslåede dispo-
sitioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

d. ……..
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der indgås aftaler om an-

skaffelse af Leopardkampvogne for et beløb af ca. 180 mio. kr. Udgifterne afholdes inden for
den på finansloven anførte konto § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

I finansåret 2004 påregnes afholdt ca. 80 mio. kr.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

SØREN GADE
/ Christian Arildsen

Til Finansudvalget.


