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Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

jm@jm.dk og sino@jm.dk 

 

21. januar 2021 

 
 
Høring over udkast til ændringsbekendtgørelse om udgangsstoffer 
til eksplosivstoffer og udkast til ny bekendtgørelse om Sikkerheds-
styrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer 
 
 
Dansk Erhverv skal hermed fremkomme med sine bemærkninger til ovennævnte høringer. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv finder det væsentligt, at der er en effektiv, risikobaseret og ensartet markedsover-

vågning på tværs af Europa og således også på det danske marked.  

 

Endvidere er det vigtigt, at den danske og europæiske indsats både indrettes så det europæiske 

marked beskyttes mod ulovlig handel fra tredjelande og at samarbejdet om håndhævelse også ko-

ordineres internationalt, da handel med eksplosivstoffer sker på et globalt marked.  

 

Samtidig ser Dansk Erhverv et øget behov for, at markedsovervågningen på det danske marked 

centraliseres med henblik på at effektivisere kontrollen samt fastholde og udvikle viden og kom-

petencer hos de myndigheder, der beskæftiger sig med netop markedsovervågning.  

 

En sådan centralisering giver efter Dansk Erhvervs opfattelse en bedre mulighed for at foretage 

en netop effektiv, risikobaseret og ensartet kontrol på tværs af produkt- og fagområder.  

 

På den baggrund finder Dansk Erhverv det positivt, at det også i denne henseende er Sikkerheds-

styrelsen, der udpeges til ansvarlig national inspektionsmyndighed.  
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Særlige bemærkninger 

 

Udvidelse af listen over udgangsstoffer og den dertil knyttede kontrol 

 

Dansk Erhverv har efter omstændighederne ikke bemærkninger til den overimplementering, som 

Justitsministeriet foreslår med nærværende udkast til bekendtgørelser, idet det fremgår, at hø-

ringssvaret er baseret på en faglig vurdering fra Beredskabsstyrelsen, som Dansk Erhverv ikke 

finder anledning til at betvivle.  

 

Sikkerhedsstyrelsens kontrolbeføjelser  

 

Det fremgår af Lovforslag L 111, at kontrolbeføjelserne på dette område skal tage udgangspunkt i 

lov om produkter og markedsovervågning. 

  

”Justitsministeriet finder det hensigtsmæssigt, at der kan fastsættes yderligere administrative 

regler, således at reglerne kan ændres hurtigt og smidigt, hvis der viser sig behov her‐ for. Der 

lægges op til, at administrative bestemmelser fastsat i medfør af § 1 b, stk. 4, tager udgangs-

punkt i en række af bestemmelserne i lov om produkter og markedsovervågning kapitel 3, som 

regulerer Sikkerhedsstyrelsens opgave som kontrolmyndighed inden for den lov. Hermed sikres 

således effektiv kontrol og ensartethed i forhold til Sikkerhedsstyrelsens øvrige områder.” 

  

I den forbindelse bemærker Dansk Erhverv, at vi gerne ser, at hjemlen til at blokere for online 

grænseflader som findes i § 18 i lov om produkter og markedsovervågning også indsættes som en 

del af Sikkerhedsstyrelsens beføjelser på dette område. 

 

Dette skyldes primært, at en sådan blokeringshjemmel vurderes at være den eneste reelle mulig-

hed for at undgå, at farlige produkter eller stoffer, som nærværende bekendtgørelsesudkast ved-

rører, sælges online til brugere i Europa og Danmark. 

 

Dansk Erhverv har noteret sig, at der ikke i bekendtgørelsen om kontrolbeføjelser eller andet sted 

er givet andre muligheder for at gribe effektivt ind og forhindre fortsat markedsføring og salg af 

disse farlige stoffer, hvis en online grænseflade, herunder en online markedsplads, ikke overhol-

der de påbud, som kan gives efter udkastet til bekendtgørelsens § 6. 

 

Endelig bemærker Dansk Erhverv, at en manglende gennemførelse af samtlige kontrolbeføjelser 

fra lov om produkter og markedsovervågning på området for nærværende høring vil være med til 

at undergrave den ellers tilsigtede ensartede håndhævelse og kontrol på tværs af produktområder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Betina Schiønning 


