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Tilladelse til certificering til 

indførsel af krigsmateriel 
 

En virksomhed, som har tilladelse til at fremstille krigsmateriel, kan ansøge om 

certificering. Når virksomheden er certificeret, kan virksomheden modtage 

krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande til brug for virksom-

hedens egen produktion, vedligeholdelse eller til reparation i medfør af gene-

relle tilladelser udstedt af andre EU/EØS-lande. Der skal ansøges om indfør-

selstilladelse, hvis de pågældende genstande er omfattet af våbenlovens § 1.  

En ansøgning om certificering skal indeholde følgende dokumentation: 

 

1. Dokumenteret erfaring inden for forsvarsaktiviteter, under særlig hen-

syntagen til virksomhedens hidtidige overholdelse af eksportbegræns-

ninger, eventuelle retsafgørelser herom, tilladelse til produktion eller 

markedsføring af forsvarsrelaterede produkter og beskæftigelse af kva-

lificeret overordnet personale. 

 

2. Relevant industriel aktivitet vedrørende forsvarsrelaterede produkter i 

EU eller EØS, herunder særligt kapacitet til system /subsystemintegra-

tion. 

 

3. Angivelse af den medarbejder, der er udnævnt til at være ansvarlig for 

udførsel af krigsmateriel. Medarbejderen skal være medlem af virksom-

hedens ledelsesorgan. 

 

4. En skriftlig erklæring hvorved virksomheden forpligter sig til at træffe 

alle nødvendige foranstaltninger til at overholde og håndhæve alle spe-

cifikke betingelser for slutbrug og udførsel af krigsmateriel til lande 

uden for EU eller EØS. Erklæringen skal være underskrevet af medar-

bejderen anført i pkt. 3. 

 

5. En skriftlig erklæring hvorved virksomheden forpligter sig til efter an-

modning at give Justitsministeriet enhver oplysning vedrørende slut-

brugere eller slutbrugen af krigsmateriel, som virksomheden enten ud-
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fører eller indfører i henhold til en udførselstilladelse fra en anden med-

lemsstat. Erklæringen skal være underskrevet af medarbejderen anført 

i pkt. 3. 

 

6. En beskrivelse af virksomhedens interne program til sikring af overhol-

delse af de gældende regler om udførsel af forsvarsmateriel. Beskrivel-

sen skal indeholde detaljerede oplysninger om de organisatoriske, per-

sonalemæssige og tekniske ressourcer, der er afsat til forvaltningen af 

udførsler, ansvarskæden i virksomheden, interne kontrolprocedurer, 

oplysnings- og uddannelsesaktiviteter, fysiske og tekniske sikkerheds-

foranstaltninger samt registrering og sporbarhed af udførsler. Beskri-

velsen skal være bekræftet af medarbejderen anført i pkt. 3.  

 

En skabelon til brug for erklæringerne i pkt. 4 og 5 kan findes på s. 3 neden-

for.  

 

Der kan læses mere om de enkelte krav i Europa-Kommissionens henstilling 

af 11. januar 2011, som findes i bilag 3 til lovforslaget. 

 

Til brug for sagens behandling udfyldes og vedlægges samtykkeerklæringen 

på s. 4-5. Samtykkeerklæringen udfyldes og underskrives af hvert bestyrelses-

medlem samt direktion. Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, ud-

fyldes og underskrives samtykkeerklæringen af ejeren af denne virksomhed.   

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135724
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135724
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Erklæring vedrørende slutbrug 

Undertegnede, der er udnævnt til at være ansvarlig for udførsel af krigsmate-

riel, for 

 

_____________________________________________________________ 

(virksomhedens navn) 

 

_____________________________________________________________ 

(virksomhedens adresse) 

 

erklærer herved, at virksomheden forpligter sig til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger til at overholde og håndhæve alle specifikke betingelser for 

slutbrug og udførsel af krigsmateriel til lande uden for EU og EØS.  

Virksomheden forpligter sig endvidere til efter anmodning at give Justitsmini-

steriet enhver oplysning vedrørende slutbrugere eller slutbrugen af krigsmate-

riel, som virksomheden enten udfører eller indfører i henhold til en udførsels-

tilladelse fra en anden medlemsstat. 

 

______________                                     _____________________________ 

(Dato)   (Forpligtende underskrift) 
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Samtykkeerklæring til ansøgninger om certificering efter krigsmateriel-

lovens1 § 9 a 

 

Fornavn(e):  

Efternavn:  

CPR-nr.:  

Adresse:   

Ved min underskift giver jeg samtykke til, at der i forbindelse med be-

handlingen af min ansøgning må tilvejebringes og videregives oplysnin-

ger om mig, som beskrevet nedenfor. 

 

__________     ____________________________________________ 

Dato                                                Underskrift 

 

Til brug for behandlingen af ansøgninger om certificering efter krigsmateriel-

lovens § 9 a indhenter Justitsministeriet eventuelle oplysninger om ansøger hos 

Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjene om eventuelle 

forhold af sikkerhedsmæssig interesse. Justitsministeriet indhenter endvidere i 

fornødent omfang en udtalelse fra Udenrigsministeriet.  

For så vidt angår Politiets Efterretningstjeneste indebærer dette, at tjenesten 

søger i politiets registre efter oplysninger om den pågældende ansøger, herun-

der oplysninger om eventuelle strafbare forhold og om eventuelle fremstillin-

ger i retten ved politiets foranstaltning. Desuden søger tjenesten i dets egne 

akter, herunder registre, efter eventuelle oplysninger af sikkerhedsmæssig in-

teresse.  

                                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 af lov om krigsmateriel mv. 
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Politiets Efterretningstjeneste indhenter endvidere i relevant omfang oplysnin-

ger om eventuelle strafbare forhold samt oplysninger af sikkerhedsmæssig in-

teresse fra andre landes politi-og sikkerhedsmyndigheder.  

Såfremt ansøger er eller har været statsborger i et andet land end Danmark, 

indhenter Politiets Efterretningstjeneste endvidere relevante oplysninger hos de 

danske udlændingemyndigheder.  

For så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste søger tjenesten i egne akter 

og registre efter oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse om ansøger eller 

den virksomhed, som ansøger er tilknyttet. 

Endelig kan det oplyses, at Udenrigsministeriet foretager en søgning i egne ak-

ter efter oplysninger med udenrigspolitisk interesse.  
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