
Forbud mot  
eksport av § Mot Omfatter også Unntak Overgangs

periode

Flerbruksvarer og 
-teknologi § 16

Personer eller 
selskaper i 
Russland, 
eller til bruk i 
Russland

Faglig bistand¹, formid-
lings  tjenester, andre 
tjenester, finansiering og 
finansiell bistand

Unntak for enkelte legitime 
formål, jf. tredje til syvende

UD kan gi unntak for 
eksport mv. for nærmere 
definerte formål, men 
ikke hvis det kan antas at 
sluttbrukeren er militær 
eller listeført

Nei

Varer og teknologi 
som kan bidra til å øke 
Russlands militære og 
tekno logiske styrke 
eller utvikle Russlands 
forsvars- og sikker-
hetssektor

Spesifisert i vedlegg til 
forskriften

§ 16 a

Personer eller 
selskaper i 
Russland, 
eller til bruk i 
Russland

Faglig bistand, formidlings-
tjenester, andre tjenester, 
finansiering og finansiell 
bistand

Unntak for enkelte legitime 
formål, jf. § 16 tredje til 
syvende

UD kan gi unntak for 
nærmere definerte formål, 
men ikke hvis det kan 
antas at sluttbrukeren er 
militær eller listeført

Nei

Varer og teknologi 
tilpasset bruk i 
oljeraffineri

Spesifisert i vedlegg til 
forskriften

§ 17 b

Personer eller 
selskaper i 
Russland, 
eller til bruk i 
Russland

Faglig bistand, formidlings-
tjenester, andre tjenester, 
finansiering og finansiell 
bistand

Kan gis hvis nødvendig for 
å avverge hendelser med 
alvorlige følger

Ja, for kontrakter 
inngått før 
19. mars 2022 
med oppfyllelse 
innen 20. juni 
2022

Varer og teknologi 
tilpasset bruk 
i luftfarts- eller 
romindustrien

Spesifisert i vedlegg til 
forskriften

§ 17 c

Personer eller 
selskaper i 
Russland, 
eller til bruk i 
Russland

Faglig bistand, formidlings-
tjenester, andre tjenester, 
finansiering og finansiell 
bistand

Ytelse av forsikring eller 
gjenforsikring, samt 
overhaling, reparasjon, 
inspeksjon mv. i tilknytning 
til varene og teknologien

Nei

Ja, for kontrakter 
inngått før 
19. mars 2022 
med oppfyllelse 
innen 18. april 
2022

Forbud mot eksport 
av varer og teknologi 
beregnet på maritim 
navigasjon

Spesifisert i vedlegg til 
forskriften

§17 d

Personer eller 
selskaper i 
Russland, 
eller til bruk i 
Russland, eller 
til anbringelse 
om bord på et 
skip som fører 
russisk flagg

Faglig bistand, formidlings-
tjenes ter, andre tjenester, 
finansiering og finansiell 
bistand

Ytelse av forsikring eller 
gjen for sik ring, samt over-
haling, repa  rasjon, inspek-
sjon mv. i tilknytning til 
varene og teknologien

Unntak for enkelte legi time 
formål, jf. tredje ledd

UD kan gi unntak for nær-
mere definerte for mål, 
men ikke hvis det kan 
antas at sluttbrukeren er 
militær eller listeført

Nei

¹ Faglig bistand: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold 
eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av 
driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand.

Innholdet i tabellen er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen. Informasjonen er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning.
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