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Hvad er eksportkontrol? 

 Sikre fred, sikkerhed og stabilitet i verden 

 

 Tilladelse til eksport af dual-use-produkter 

 

 Dual-use-produkt: Civilt produkt med WMD eller 
militær anvendelse 



 Op til 6 års fængsel ved forsætlig overtrædelse 
under skærpende omstændigheder  

 

 Ellers op til 2 års fængsel  

 

 Bødestraf 

 

 Indskærpelse 

 

 Tilbagekaldelse af udstedte tilladelser 

 

Strafbestemmelser m.v. 



Hvordan opstår eksportkontrolreglerne? 
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•Ca. 40 ”ligesindede” 
og primært vestlige 
lande 

•Konsensus 
beslutninger om 
kontrollerede 
produkter 

•Politisk men ikke 
juridisk bindende 
aftaler 
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•Rådsforordning nr. 
428 af 5. maj 2009  

•Fælles EU-kontrolliste 
(pt. Rådsforordning 
1969/2016) 

•Juridisk bindende 

•Opdateres årligt 
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•Lovbek. nr. 935 af 9. 
juni 2011 
- Bek. nr. 475 af 14. 
juni 2005 

•Adm. regler og 
straffebestemmelser 



Kontrollisten 

• Nuværende kontrolliste: Forordning 2016/1969  
Produkter/teknologi inden for 10 kategorier 

 

• ALTID TILLADELSE, hvis eksport, og produkt står 
på kontrollisten (bilag I) – Det gælder også for 
”teknologi” (tekniske tegninger/specifikationer mv.) 

 

• Særligt kritiske produkter: Også tilladelse inden 
for EU (bilag IV)  



 



Produktet 

Eksempel fra kontrollisten 

Materiale-
bearbejdning 

Produktions-
udstyr 

Australien-gruppen 
(kemisk/biologisk) 



Produktet 

 

 

• 2B350.d: 

 

• Varmevekslere eller kondensatorer med 
et varmeoverføringsareal på mere end 
0,15 m2 og mindre end 20 m2  

 



Produktet 

• Læs hele kontrolteksten – inklusiv noterne!  

• Dit produkt kan måske blive undtaget igen 
nedenfor 

 

 



Produktet 

• Kontrollerede komponenter i ikke-kontrollerede 
produkter/anlæg 

 

• ”Komponentreglen” (kontrollisten side 3): 

• Hovedbestanddelen af produktet og  

• Kan let fjernes eller  

• Bruges til andre formål. 
 

• Kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre 
særlige omstændigheder 

• Oftest en konkret vurdering. 

 



Catch-all 

• Ved ikke-listede men relevante produkter 

 

 



Catch-all  

Kontrollisten 2B350.d: 

• Varmevekslere eller kondensatorer med et 
varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m2 og mindre 
end 20 m2  

 

• Varmeveksler på 20,5 m2 

 

 

 

 

 

CATCH-ALL er et sikkerhedsnet under kontrollisten 

 

Krav om tilladelse i visse situationer! 



Hvornår catch-all-tilladelse 

• Eksportøren selv ”bekendt med” eller ”fået 
oplyst” 

 

• Eksportøren har ”begrundet mistanke om” 

 

- Anvendes til MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN 

 

- Anvendes af MILITÆR SLUTBRUGER I 
VÅBENEMBARGOLAND 

 

 

 

 



 
Mistænkelige kunder og forhandlingssituationer 
• Fx underlige betalingskrav og leveringskrav eller modvilje 

mod udstedelse af slutbrugererklæringer 
 

Kritiske eksportmarkeder 
• Markeder hvor risikoen for udvikling og opbygning af 

masseødelæggelsesvåben er almindelig kendt, fx lande og 
kunder i Mellemøsten, Asien og Afrika 

 
Kritiske produkter og teknologier 
• Fx produkter ”tæt” på kontrollisten eller nye højteknologiske 

produkter  
 

 

Catch-all, advarselslamper 



Catch-all – hjælp fra myndighederne 

• KUNDETJEK 

 

 

 

 

 

 

 

• Udfyld ansøgning på virk.dk og få svar inden 
for 1 uge 

 

 

 

 

 

 



Virksomhedens overvejelser vedr. eksportkontrol 

Ansøgning til  

ERST 

 

Er produktet på kontrollisten? 

Omfattet af catch-all? 

 

MÅSKE 

 

Kundecheck 

Er der kritiske oplysninger? 

Intet krav om tilladelse 

- men fakturatekst 

Destination = EU? 

Produkt på Bilag IV? 

 

Frit salg 

 

Nej Ja 

Ja 

Ja 

Ja Nej 

Nej 

Nej Ja Nej 



Tre typer tilladelser 

1) Individuelle tilladelser 
 Konkret produkt, land og kendt slutbruger  
 Slutbrugererklæring 

 
2) Lempelige EU-tilladelser (EU001-EU006) 
 Fx EU001- til syv nærtstående lande 
 Eksportør registreres hos ERST 

 
3) Skræddersyede tilladelser (Globale tilladelser) 
 Konkrete produkter, lande og/eller slutbrugere 
 Eksportøren – god track record 
 Ikke til særligt kritiske lande (Iran, Rusland, Syrien 

og Nordkorea) 
 
 



Ansøgning – virk.dk 

 



 
Pause 

 
10 minutter! 



Økonomiske Sanktioner 



Forskellige former for økonomiske 
sanktioner 

• Personrettede - Indefrysning 

• Produktsanktioner 

• Våbenembargo 

• Investeringer 

 

• Forskellige danske myndigheder har forskellige 
ansvarsområder 

 



EU-Sanctions Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• sanctionsmap.eu/ 
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Indefrysning  
 Et brugt redskab ved økonomiske sanktioner 

 

 Forbud mod at handle med listede 
personer/virksomheder/organisationer 

 

 Pengemidler og økonomiske ressourcer 

 

 Direkte og indirekte vær opmærksom på EU’s 
vejledning 

 

 Alle indefrosne parter kan slås op i EU’s database: 
 eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm 

 eller i sanctionsmap.eu 

 

 

 

 



 



 



Nuværende sanktioner mod Iran  
 
Overblik: 

 Våbenembargo 

 Indefrysning mod enheder/personer 

 Dual-use produkter med nuklear anvendelse skal godkendes via 
en særlig FN-mekanisme (Bilag I til forordning 2015/1861) 

 Yderligere dual-use produkter skal have tilladelse af ERST– Fx 
visse pakninger/o-ringe (bilag II til 2015/1861)  

 Produkter der kan bruges til udvikling af missiler er forbudte 
(bilag III til 2015/1861) 

 Visse produkter der kan anvendes til intern undertrykkelse er 
forbudte (bilag IV til forordning 2012/264) 

 Visse typer grafit, metaller og software kræver tilladelse (bilag VIIA 

og VIIB til forordning 267/2012)  

 



 



Nuværende sanktioner mod Rusland 

Overblik  

• Våbenembargo 

• Indefrysning mod enkelte enheder/personer 

• Forbud mod eksport af dual-use-produkter til 
militært brug 

• Forbud mod eksport af dual-use-produkter til 
virksomheder på bilag IV  

• Tilladelse til salg af produkter beregnet til 
oliesektoren - (bilag II)  

• Restriktioner på investeringer - Finanstilsynet 
 

      EU-forordning nr. 833/2014 og 960/2014 

 

 

 

 

 

 



 



 

 Eksportørens ansvar 

 

 Indarbejd eksportkontrol i procedurerne for  
   ordrebehandling 

 

 Tænk eksportkontrol ind i produktudvikling 

 

 Dokumentér overvejelser 

Eksportkontrol – gode råd 



 eksportkontrol.dk 

 E-mail nyhedsservice 

 Info-besøg 

 Kurser i eksportkontrol 

 Quick-guides 

 

 

ERST–informationsaktiviteter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eksportkontrol.dk 

eksportkontrol@erst.dk  

Telefon: 35 29 15 00 

 

 

 


