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Redegørelse om Dan-Bunkering-sagen 

 

På baggrund af sagen om anmeldelsen af den danske virksomhed Dan-Bun-

kering for overtrædelse af EU’s sanktionsliste mod Syrien har Justitsmini-

steriet bedt om en redegørelse fra Rigsadvokaten om myndighedernes hånd-

tering af sagen.   

 

Jeg har modtaget Rigsadvokatens redegørelse, som hermed oversendes til 

Folketingets Retsudvalg.  

 

Jeg ser med stor alvor på sagen, og jeg har noteret mig, at der har været tale 

om et meget langstrakt forløb, hvilket er meget utilfredsstillende. Det er po-

litiets og anklagemyndighedens ansvar at sikre, at der i så alvorlige sager er 

vedvarende fremdrift i efterforskningen. Det ansvar har politiet og anklage-

myndigheden ikke levet op til i denne sag. 

 

Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Rigsadvokaten i sin redegørelse 

finder det lange sagsbehandlingsforløb meget beklageligt.  

 

Jeg finder samtidig, at redegørelsen rejser en række spørgsmål om politiets 

og anklagemyndighedens håndtering af sagen, som skal afdækkes yderli-

gere. Jeg har derfor besluttet, at Rigsadvokaten skal lave en udbygget rede-

gørelse om sagen. Den udbyggede redegørelse skal udførligt beskrive de 

vurderinger, der ligger til grund for de beslutninger, som myndighederne har 

truffet i forbindelse med sagens behandling, herunder placeringen af sagen 

i Fyns Politi frem for i SØIK.  
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Derudover har Udenrigsministeriet ikke været involveret i udarbejdelsen af 

redegørelsen, hvilket ministeriet burde have været. Det betyder, at redegø-

relsen på en række punkter giver et ensidigt billede af forløbet. Udenrigsmi-

nisteriet skal derfor inddrages med henblik på, at en fyldestgørende beskri-

velse af myndighedernes samarbejde i sagen kan indgå i den udbyggede re-

degørelse.  

 

Endelig har jeg noteret mig, at der er etableret et tæt samarbejde mellem 

Statsadvokaten i Viborg, SØIK og Fyns Politi, der ifølge Rigsadvokaten 

skal sikre tæt styring af efterforskningen i sagen og den nødvendige frem-

drift. Det er min klare forventning, at politiet og anklagemyndigheden nu 

sikrer, at efterforskningen af sagen fremmes med den fornødne hurtighed, 

og at der er fuldt fokus på at få sagen færdigbehandlet hurtigst muligt.  

 

Rigsadvokaten skal aflevere den udbyggede redegørelse om sagen senest 

den 14. august 2019. 

 

 

 

Nick Hækkerup 
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 Lene Steen 


