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Se vedlagte høringsliste  

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
aktiviteter i det ydre rum  
 

Uddannelses- og Forskningsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om 

ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum i høring. 

 

Lovforslaget fremsættes som et led i opfølgningen på rapporten fra den tværmini-

sterielle arbejdsgruppe om regulering og myndighedsorganisering af civile raketak-

tiviteter fra april 2019.  

 

Med lovforslaget foreslås det at udvide anvendelsesområdet for lov om aktiviteter i 

det ydre rum til også at omfatte visse raketaktiviteter, som finder sted i højder under 

det ydre rum, med det formål at fastlægge sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer.  

 

Det foreslås, at ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser 

af rumgenstande ikke skal være tilladt i den danske stat. Forbuddet skal ligeledes 

omfatte ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser af rum-

genstande, der finder sted uden for et myndighedsområde. Det kunne f.eks. være 

opsendelser på det åbne hav, som foretages fra et dansk fartøj eller indretning, eller 

af danske operatører.  

 

Det foreslåede forbud omfatter opsendelse af raketter, der planlægges opsendt til 

højder mellem 4 km over havets overflade og det ydre rum. 

 

Endelig foreslås det, at overtrædelse af forbuddet mod ikke-statslige større raketop-

sendelser og ikke-statslige opsendelser af rumgenstande omfattes af straffebestem-

melserne i lov om aktiviteter i det ydre rum.  

 

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i februar II.  

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om at modtage eventuelle be-

mærkninger til lovudkastet senest  

 

Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 12.00. 
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Høringssvar sendes til "hoeringssvar@ufm.dk" med angivelse af ”Forslag til æn-

dring af rumloven” i emnefeltet.  

 

Det bemærkes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler personoplys-

ninger i forbindelse med behandlingen af høringssvar, herunder kontaktoplysnin-

ger på afsender af høringssvaret. Nærmere informationer om ministeriets behand-

ling af personoplysninger kan findes på https://ufm.dk/persondata-dep. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet gør opmærksom på, at afgivne høringssvar, 

herunder afsenders navn og e-mailadresse, som udgangspunkt efterfølgende offent-

liggøres på Høringsportalen, samt at svaret – sammen med de øvrige høringssvar – 

oversendes til Folketinget med henblik på offentliggørelse på Folketingets hjemme-

side. 

 

Med venlig hilsen  

 

 
Marianne Madsen 

 


