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Faktaark 

Nye retningslinjer for industrisamarbejde 

Baggrund 

Danmark modtog den 26. januar 2018 åbningsskrivelse (2017/2187) fra EU-Kommissionen vedr. de dan-

ske retningslinjer for industrisamarbejde samt udmøntningen heraf i forbindelse med tre konkrete an-

skaffelser af forsvarsmateriel. Som led i dialogen med EU-Kommissionen om sagen har regeringen ved-

taget nye retningslinjer på området. På denne baggrund har EU-Kommissionen den 9. juni 2021 besluttet 

at frafalde sagen mod Danmark. 

Betydning for dansk forsvarsindustri 

Med de nye retningslinjer fastholdes krav om industrisamarbejde som et centralt redskab i regeringens 

indsats for at opretholde og udvikle strategiske kompetencer i dansk forsvarsindustri. Med de nye ret-

ningslinjer er der skabt sikkerhed om dansk praksis på området, hvor krav om industrisamarbejde i for-

bindelse med forsvarets anskaffelser af forsvarsmateriel fra udenlandske leverandører er afgørende for 

varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. 

Aftaler om industrisamarbejde 

Allerede indgåede aftaler om industrisamarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og udenlandske leverandører 

gælder uændret, hvorfor indgåede eller kommende aftaler mellem udenlandske leverandører og danske 

virksomheder under eksisterende industrisamarbejdsaftaler ligeledes fortsætter uændret. Nye aftaler om 

industrisamarbejde efter ikrafttrædelsen af nye retningslinjer vil følge indholdet af de nye retningslinjer. 

Under de nye retningslinjer vil der fortsat indgås aftaler om industrisamarbejde relateret til Forsvarets 

anskaffelser af forsvarsmateriel på hhv. leveranceaftaler, rammeaftaler og via anskaffelser direkte hos de 

amerikanske forsvarsmyndigheder. 

Udviklingsprojekter under industrisamarbejde 

Med de nye retningslinjer kan Erhvervsstyrelsen fortsat forhåndsgodkende udviklingsprojekter mellem 

udenlandske leverandører og danske virksomheder under aftaler om industrisamarbejde. Tildeling af fak-

torer fortsætter som under retningslinjerne for industrisamarbejde af 1. juli 2014. 

Genstandsfelt for afvikling af forpligtelser til industrisamarbejde 

Under de nye retningslinjer vil vurderingen af en foranstaltnings (fx krav om industrisamarbejde) nødven-

dighed bero på, om den enkelte anskaffelse af materiel udgør en essentiel forsvarskapacitet, og om det 

ifm. den givne anskaffelse er nødvendigt at sikre en bestemt forsvarsindustriel effekt på dansk grund for 

at beskytte Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Dette sker på baggrund af en konkret vurdering 
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af den enkelte kapacitets kritiske funktioner og forventede levetid, hvilket vil definere genstandsfeltet for 

afvikling.  

Generelt om de nye retningslinjer 

De nye danske retningslinjer er opdelt i retningslinjer vedr. mulige foranstaltninger under artikel 346 TEUF 

og tilhørende bilag vedr. konkurrencevurdering og industrisamarbejde. De nye retningslinjer erstatter de 

eksisterende administrative retningslinjer for industrisamarbejde af 1. juli 2014. 

De nye retningslinjer træder i kraft den 9. september 2021 og finder anvendelse på anskaffelser af for-

svarsmateriel efter retningslinjernes ikrafttrædelse. Retningslinjerne udmøntes i et samarbejde mellem 

Erhvervsministeriet og Forsvarsministeriet. Erhvervsministeriet har ressortansvaret med Erhvervsstyrelsen 

som udførende myndighed. 

De nye retningslinjer vil indgå som et centralt element i regeringens kommende nye forsvarsindustrielle 

strategi, som forventes lanceret i efteråret 2021. 

Indhold i de nye retningslinjer 

De vigtigste ændringer i de nye retningslinjer er: 

1. en specificering og konkretisering af den sikkerhedspolitiske interesse ift. den enkelte anskaffelse 

2. en stærkere kobling mellem det industrielle genstandsfelt for den enkelte foranstaltning og de 

identificerede sikkerhedsinteresser 

3. en konkret proportionalitetsvurdering af, hvilken type foranstaltning, der på mindst mulig indgri-

bende vis kan sikre den ønskede effekt 

4. en forbedret metode til at vurdere eventuelle konkurrenceimplikationer på det civile marked 

Da EU-Kommissionen nu har frafaldet sagen, vil Erhvervsministeriet og Forsvarsministeriet igangsætte 

den praktiske implementering af de nye retningslinjer mhp. ikrafttrædelse den 9. september 2021. 
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