
 

  

Høring vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eks-

port af produkter med dobbelt anvendelse 

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag til lov for Grønland 

om eksportkontrol med produkter med dobbelt anvendelse. Lovforslaget 

forventes fremsat i Folketinget ultimo marts 2016. 

 

Formålet med loven er at indføre et eksportkontrolsystem i Grønland med 

henblik på at sikre, at produkter med dobbelt anvendelse, dvs. produkter 

med både civil og militær anvendelse (dual-use produkter), overholder 

Kongeriget Danmarks internationale forpligtelser til eksportkontrol og 

ikke anvendes til kritiske formål, herunder til udvikling og spredning til 

masseødelæggelsesvåben, eller eksporteres til lande, der udgør en risiko 

for den internationale fred, sikkerhed og stabilitet. 

 

Lovforslaget er - sammen med forslag til lov for Grønland om kontrol 

med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale, der fremsættes af 

udenrigsministeren samtidig med dette lovforslag - den lovgivningsmæs-

sige opfølgning fra dansk side på arbejdet i regeringens såkaldte uranar-

bejdsgruppe, hvor danske og grønlandske myndigheder havde til opgave 

at analysere de samlede konsekvenser for Kongeriget Danmark ved ud-

vinding og eksport af uran fra Grønland.  

 

Lovforslagets indhold 

Uranarbejdsgruppen konkluderede i sin rapport fra oktober 2013, at der er 

behov for at etablere de lovgivningsmæssige og administrative rammer 

for bl.a. eksportkontrol med dual-use produkter, hvis Kongeriget Dan-

mark skal leve op til de internationale forpligtelser på området. 

 

De internationale eksportkontrolforpligtelser for dual-use produkter er i 

Danmark gennemført ved EU’s dual-use forordning, jf. Rådets forordning 

(EF) nr. 428/2009 med senere ændringer om en fællesskabsordning for 

kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbin-

delse med produkter med dobbelt anvendelse. Forordningen gælder ikke 

for Grønland, da Grønland ikke er medlem af EU. 

  

Med lovforslaget foreslås indført et eksportkontrolsystem i Grønland sva-

rende til de relevante dele af dual-use forordningen. Herudover indfører 

lovforslaget eksportkontrol med nukleart materiale i form af malm sva-
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rende til den internationale regulering af uranmalm. Eksportkontrolsy-

stemet indebærer bl.a., at der kræves tilladelse til eksport af dual-use pro-

dukter fra Grønland. Den praktiske varetagelse af eksportkontrolopgaver-

ne vil ske i et tæt samarbejde mellem danske og grønlandske myndighe-

der. 

 

Frist for bemærkninger 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 

til udkastet til lovforslag senest onsdag den 2. marts 2016. Høringssvar 

bedes sendt til Birgitte Spühler Hansen: birhan@erst.dk og med kopi til 

Martin S. Jakobsen: msj@evm.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til specialkonsulent Bir-

gitte Spühler Hansen på telefon: 35 29 15 73, e-mail: birhan@erst.dk 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Spühler Hansen 

Specialkonsulent 
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