Spørgsmål og Svar
om krav ved eksport af personlige værnemidler til lande uden for EU,
jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 med senere ændring

Spørgsmål 1: Hvilke produkter er omfattet af ordningen?
Svar:
De produkter, der er omfattet af tilladelsesordningen, er opført i forordningens bilag I. Bemærk, at
et produkt kun er omfattet af tilladelseskrav, hvis det både falder ind under en varekode nævnt i
bilag I og samtidigt lever op til en af de tilhørende produktbeskrivelser.
Spørgsmål 2: Hvad betyder det, at der står ex ud for varekoden?
Svar:
Det betyder, at produktet både skal falde ind under varekoden og opfylde den tilhørende
produktbeskrivelse for at være omfattet af tilladelsesordningen. Modsat, hvis der ikke står
et ex foran varekoden, betyder det, at alle varer under varekoden er omfattet af tilladelseskravet,
hvilket er tilfældet med fx varekoden 6210 10 92.
Spørgsmål 3: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ved om mit produkt er omfattet?
Svar:
Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen, der kan vejlede nærmere.
Spørgsmål 4: Har ordningen betydning for eksport af værnemidler til andre EU-lande?
Svar:
Nej, kravet om eksporttilladelse gælder ikke ved eksport til andre EU-lande.
Spørgsmål 5: Har ordningen betydning for eksport til Færøerne eller Grønland?
Svar: Nej, der kræves ikke tilladelse til eksport af værnemidler til Færøerne eller Grønland.
Spørgsmål 6: Har ordningen betydning for eksport til Norge, Schweiz eller til andre EFTA-lande,
som ikke er medlem af EU?
Svar:
Nej, der kræves ikke en tilladelse til eksport af værnemidler til Norge eller Schweiz eller andre
EFTA-lande (Island og Liechtenstein). Der kræves heller ikke en tilladelse eksport til Andorra, San
Marino eller Vatikanet.
Spørgsmål 7: Er Storbritannien omfattet?
Svar:
Nej, selvom Storbritannien er udtrådt af EU, er landet fortsat omfattet af EU-lovgivning i hele
2020. Der skal derfor ikke indhentes en eksporttilladelse til Storbritannien.

Spørgsmål 8: Jeg har en kontrakt med en virksomhed uden for EU. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan
leve op til den?
Svar:
Efter forordningen er der krav om eksporttilladelse til personlige værnemidler, og det er forbudt at
eksportere produkterne uden en tilladelse. Der er således ikke adgang for eksportører til at
eksportere uden en tilladelse, fx for at opfylde en kontraktretlig forpligtelse.
Spørgsmål 9: Skal jeg selv vurdere, om min virksomheds produkter er omfattet?
Svar:
Ja, det er eksportørens eget ansvar at vurdere, om produkterne er omfattet af
tilladelsesordningen. I tvivlstilfælde kan eksportøren henvende sig til Erhvervsstyrelsen.
Spørgsmål 10: Jeg har vurderet, at mine produkter ikke er omfattet, men de er blevet stoppet i
tolden. Hvad gør jeg?
Svar:
Erhvervsstyrelsen vil i dialog med Toldstyrelsen vurdere, om produkterne falder ind under kravet
om, at der skal ansøges om en eksporttilladelse, eller om produkterne ikke er omfattet og derfor
kan frigives til eksport.
Spørgsmål 11: Hvordan søger jeg om en eksporttilladelse?
Svar:
Du skal udfylde det digitale ansøgningsskema om tilladelse til eksport af visse personlige
værnemidler på Virk.dk og underskrive det med digital signatur. I visse tilfælde kan der være
behov for, at Erhvervsstyrelsen indhenter yderligere oplysninger hos dig til brug for behandling af
ansøgningen. Vær opmærksom på, at afgørelsen sendes til virksomhedens digitale postkasse.
Spørgsmål 12: Må jeg importere udstyr til beskyttelse mod corona til Danmark?
Svar:
Ja. Import til Danmark eller andre EU-lande er ikke omfattet af forordningen.
Spørgsmål 13: Er værnemidler til brug på skibe og fly omfattet af eksporttilladelse?
Svar:
Nej, der kræves ikke eksportilladelse til værnemidler, når de skal anvendes ombord på skibe og fly,
heller ikke hvis de sejler og flyver i internationalt farvand og luftrum.

