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Supplerende spørgsmål til jeres brev af 6. marts 2023 om ROCKWOOL 

A/S’ aktiviteter i Rusland, sag nr. 2023-3672  

 

Erhvervsstyrelsen skal indledningsvist kvittere for ROCKWOOL A/S’ brev af 

6. marts 2023.  

 

Erhvervsstyrelsen har noteret sig ROCKWOOL A/S’ oplysninger om at ek-

sporten af stenuldsprodukter til Rusland er indstillet, herunder også isolerings-

produkter til brug i den civile skibsindustri.  

 

Til brug for sagens videre oplysning vil Erhvervsstyrelsen gerne opfordre 

ROCKWOOL A/S til at komme med supplerende oplysninger om datoen for 

hvornår ROCKWOOL-koncernen indstillede eksporten til Rusland, samt op-

fordre til at sende dokumentation for eksportophøret. Dokumentation kan ek-

sempelvis være en oversigt over eksporter til Rusland foretaget indtil ikrafttræ-

delsen af relevante sanktioner og/eller interne meddelelser i ROCKWOOL-

koncernen, der standsede eksporterne til Rusland.  

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Rockwool A/S ikke har pligt til 

at afgive oplysninger til styrelsen, og at dette således gøres frivilligt. 

 

Ligeledes skal styrelsen gøre opmærksom på, at de oplysninger, som Rockwool 

A/S frivilligt afgiver til Erhvervsstyrelsen, vil kunne komme til at indgå i en 

eventuel straffesag mod Rockwool A/S. 

 

Såfremt Rockwool A/S frivilligt ønsker at afgive ovenstående oplysninger til 

styrelsen, eller i øvrigt at fremkomme med bemærkninger, der kan belyse sa-

gen, skal styrelsen gøre opmærksom på at oplysningerne afgives i henhold til 

allerede udfyldte samtykkeerklæring. Vi skal anmode om virksomhedens udta-

lelse til Erhvervsstyrelsen senest den 22. marts 2023, kl. 12:00. 

 

Virksomhedens udtalelse bedes fremsendt til eksportkontrol@erst.dk med hen-

visning til sagsnr. 2023-3672. Rockwool kan rette eventuelle spørgsmål til 

denne henvendelse til Kim Svendsen på kimsve@erst.dk eller tlf. 3529 1818. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Flege  

Kontorchef 
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