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Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 11 stillet af udvalget den 29. oktober 

2020 efter ønske fra Mona Juul (KF). 

 

Spørgsmål: 
Vil ministeren stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at 

det element der handler om uvarslede kontrolbesøg uden en dommerken-

delse udskilles til ét forslag og de øvrige elementer i lovforslaget i et andet 

forslag. I benægtende fald bedes ministeren yde teknisk bistand til udform-

ning af et sådant ændringsforslag. 

 

Svar: 
Forslaget om at give Erhvervsstyrelsen mulighed for at foretage kontrolbe-

søg - herunder uvarslede besøg i de tilfælde, der fordrer det – er en del af 

det samlede lovforslag, som har til formål at styrke styrelsens mulighed for 

at kontrollere, at danske virksomheder ikke overtræde de internationale 

regler for EU’s sanktioner eller eksport af dual-use produkter. 

 

Muligheden for at foretage uvarslede kontrolbesøg i visse tilfælde er nød-

vendigt for at kunne sikre effektivt kontrol og tilsyn. Hvis en virksomhed 

f.eks. ignorerer Erhvervsstyrelsens kontaktforsøg vedrørende et kontrolbe-

søg, skal styrelsen have mulighed for at kunne besøge virksomheden alli-

gevel.  

 

Jeg vil dog understrege endnu en gang, at hensigten er, at alle kontrolbesøg 

som udgangspunkt skal varsles på forhånd. Det er også erfaringen fra til-

svarende myndigheder i Tyskland og Sverige, at det kun i få tilfælde er 

nødvendigt at foretage uvarslede kontrolbesøg. 

 

Erhvervsministeriet har haft kontakt til Folketingets Lovsekretariat i for-

bindelse med spørgers ønske om teknisk bistand til at udforme et ændrings-

forslag, hvor uvarslede kontrolbesøg udskilles i et særskilt forslag. Det er 

vurderingen, at dette ikke er lovteknisk muligt. Derimod kan spørger stille 

et ændringsforslag, hvor sætningen "uden retskendelse" udgår af lovforsla-

gets §1 stk. 2. Erhvervsministeriet kan bistå med dette hvis ønsket.  
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 Jeg kan imidlertid ikke støtte et sådant ændringsforslag, da jeg mener, at 

uvarslede besøg kan være et vigtigt redskab i særlige tilfælde til at føre en 

effektiv kontrol.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 

 


	Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 11 stillet af udvalget den 29. oktober 2020 efter ønske fra Mona Juul (KF).

