
 

 

 

 

14. juni 2022 
 

 

 

 

Skriftlig orientering  

 

Erhvervsministeriet har indhentet en skriftlig redegørelse fra Erhvervssty-

relsen om sagen. Erhvervsstyrelsen oplyser:  

 

”Danmarks Radio (DR) har i samarbejde med mediet og research-centeret 

Danwatch undersøgt, hvorvidt Danfoss via sit russiske datterselskab AO 

Ridan har solgt komponenter til brug i russiske våbentransportskibe. Ifølge 

DR og Danwatch har Danfoss, via dets russiske datterselskab, solgt og le-

veret varmevekslere til brug i to våbentransportskibe i 2017. Danfoss har 

ifølge artiklen i Danwatch bekræftet, at Ridan har leveret varmevekslere til 

skibsværftet Vympel, hvor de to skibe angiveligt er bygget. Danwatch skri-

ver desuden, at et salgsdokument på AO Ridans hjemmeside viser, at AO 

Ridan har produceret og leveret varmevekslere til mindst seks andre pro-

jekter for den russiske flåde i årene 2015-2021. 

  

Ifølge artiklen afviser Danfoss i et skriftligt svar til Danwatch, at der er sket 

brud på internationale sanktioner.  

 

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig dansk myndighed for eksportkontrol med 

dual use produkter (produkter udviklet til civil brug, men som også kan 

anvendes til fx militære formål) samt dele af EU’s sanktioner rettet mod 

Rusland.  

 

Erhvervsstyrelsen kan oplyse, at med hensyn til eventuelle problemstillin-

ger i forhold til EU’s dual use eksportkontrol eller EU’s sanktioner rettet 

mod Rusland er styrelsen ved at undersøge sagen nærmere og har i den 

forbindelse bedt Danfoss om en redegørelse. Afhængig af redegørelsens 

indhold vil Erhvervsstyrelsen kunne afgøre om der eventuelt er sket over-

trædelser i forhold til dual use reglerne eller EU-sanktionerne 

 

Erhvervsstyrelsen kan desuden oplyse, at Danmark har tilsluttet sig 

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, som anviser, 

hvordan virksomheder og organisationer skal kende til og have processer 

på plads til håndtering af risici for negative påvirkninger på bl.a. menne-

skerettighederne, også kaldet risikobaseret due diligence. Retningslinjerne 

er ikke juridisk bindende for virksomheder, men der er en forventning om, 

at danske virksomheder lever op til retningslinjer qua Danmarks tilslut-

ning.” 
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