OVERSIKT OVER NORSKE SANKSJONER MOT RUSSLAND – per 1. september 2022
Norge har i likhet med flere vestlige land innført restriktive tiltak (inkludert økonomiske sanksjoner)
som et svar på Russlands anerkjennelse av de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Lugansk og den
militære invasjonen av Ukraina 24. februar 2022.
“Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig
brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina», sa statsminister
Jonas Gahr Støre den 24.2 og la til at «Norge fordømmer også det hviterussiske regimets deltakelse i
Russlands angrep mot Ukraina fra hviterussisk territorium».
Den norske regjeringen har annonsert at man i hovedsak vil følge EUs sanksjoner. Innføringen skjer
en tid etter at EU vedtar og annonserer sine tiltak på grunn av at de må innarbeides i norske lover og
forskrifter før de trer i kraft. I praksis skjer dette gjennom oppdatering av Forskrift om restriktive
tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet,
uavhengighet og stabilitet (FOR-2014-08-15-1076) fra 2014.
Etter invasjonen i februar 2022 publiserte Norge to nye forskrifter FOR-2022-03-18-411 og FOR-202203-24-448 18. og 24. mars. Deretter annonserte man den 29. april en utvidelse av sanksjonene til å
omfatte forbud mot veitransport og havneanløp for russiskflaggede fartøy FOR-2022-04-29-647 samt
en oppdatering og utvidelse av øvrige sanksjoner. Den hittil siste endringen skjedde 26. august og
tilsvarer en oppdatering av EUs 6. sanksjonspakke som kom 21. juli 2022.
Nedenfor er en kort oppsummering av forskriften med lenker til de aktuelle listene over sanksjonerte
personer, organisasjoner, produkter og tjenester.

Økonomiske restriktive tiltak
Den oppdaterte forskriften inneholder:
• Listeføring og økonomiske frystiltak av mer enn 1200 personer og 100 enheter i henhold til
EUs konsoliderte sanksjonsliste.
Forskriften henviser til listen over sanksjonerte personer og enheter i EUs database Financial
Sanctions Database - FSF platform under kode/program “UKR”
Listen oppdateres jevnlig. Det kreves registering og innlogging for tilgang
• Forbud mot handel med omsettelige verdipapirer og finansielle instrumenter utstedt fra en
rekke russiske finansinstitusjoner og juridiske enheter (Kapittel 2 § 8b-8c. Se også Vedlegg V,
Vedlegg VII, Vedlegg VIII, Vedlegg XIII og Vedlegg XIV for lister over de juridiske enhetene
nevnt i § 8b).
• 100 000 euro begrensning for innskudd fra russiske personer og juridiske enheter (Kapittel 2
§ 8d).
• Forbud mot offentlig finansiering eller økonomisk bistand til handel eller investeringer i
Russland samt investering i prosjekter med finansiert av det russiske fondet for direkte
investeringer (RDIF) (Kapittel 2 §8j).
• Forbud mot å yte spesialiserte finansielle tjenester til en rekke russiske banker (Kapittel 2 §
8k. Se Vedlegg XV for liste over juridiske enheter nevnt i § 8k).
• Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere sedler til Russland eller for bruk i
Russland (Kapittel 2 § 8l).
•

Forbud mot å selge kredittvurderingstjenester til russiske kunder.

Sektorsanksjoner
•
•

•
•
•
•
•

Forbud mot eksport, import eller transport av forsvarsrelaterte produkter (se full liste fra
side 2).
Forbud mot eksport av flerbruk (dual-use) produkter og teknologi (se full liste fra side 25).
Det finnes unntak og Utenriksdepartementet kan utstede eksportlisenser for dual-use
produkter og teknologier, men ikke dersom sluttbruker er en av enhetene listet i Vedlegg VI
og referert til i § 16.
Forbud mot eksport av visse typer produkter og tjenester som kan bidra til å å styrke
Russlands militære og teknologiske evner, inkludert et bredt spekter av elektronikk,
datamaskiner, telekom, informasjonssikkerhet (krypto), sensorer og lasere, navigasjon og
flyelektronikk, samt varer for maritimt bruk, romfart og fremdrift (se Vedlegg IX for en liste
over varer og teknologier vist til i § 16a og § 16b).
Forbud mot kjøp, import eller overføring av olje som fraktes sjøveien, samt faglig bistand,
finansiering eller andre tjenester knyttet til dette.
Forbud mot eksport av produkter og tjenester for oljeindustrien og produkter som brukes til
oljeraffinering (Se Vedlegg XI for en liste over produkter og teknologier vist til i § 17b).
Forbud mot kjøp eller import av russisk gull
Forbud mot eksport av produkter som brukes i luftfart og romindustri (Se Vedlegg XII for en
liste over produkter og teknologier vist til i § 17c).
Forbud mot alle transaksjoner med 12 russiske statseide selskaper inkludert Rosneft,
Gazprom Neft, United Shipbuilding Corporation og Sovcomflot (§ 8ca).
Full liste finnes i Vedlegg XIX (fra side 32).

•

Begrensninger på import og transport av jern- og stålprodukter (§ 17e)

•

Forbud mot eksport av en rekke luksusvarer med verdi over EUR 300 pr enhet om ikke
annet er angitt (§ 17f). Full liste i Vedlegg VIII (fra side 18).

•

Forbud mot import av varer som generer betydelige inntekter for Russland (§ 17g). Full liste
i Vedlegg XXI.

•

Forbud mot nye investeringer i russisk energisektor, i tillegg til eksportrestriksjoner på
utstyr, teknologi og tjenester for oljeindustrien (§ 17). Merk at forbudet ikke gjelder salg,
levering, overføring eller eksport av varer og teknologi eller yting av faglig eller finansiell
bistand som er nødvendig for transport av naturgass og olje fra eller gjennom Russland til
Norge eller EU.

•

Forbud mot havneanløp for russiske fartøy. Forbudet gjelder fartøy over 500 bruttotonn
som seiler kommersielt i internasjonal fart. Forbudet gjelder ikke fiskefartøy.

•

Forbud mot godstransport på vei gjelder veitransportforetak som er registrert i Russland.
Det er unntak for transport av leveringspliktig post. I tillegg vil det være mulig å søke
Utenriksdepartementet om unntak for visse varer slik som legemidler, medisinske
produkter, landbruksprodukter og matvarer.

Det innføres strengere restriksjon for Krim og Sevastopol (Kapittel 3 §§ 9-14) og Luhansk og
Donetsk fylker (Kapittel 3A §§ 14a-14f).
Disse restriksjonene gjelder:
• Forbud mot import av varer;
• Begrensninger på investeringer;
• Forbud mot eksport av visse varer og tjenester (Se Vedlegg II)

Mer informasjon
Ansvarlig norsk myndighet er Utenriksdepartementet ved Seksjon for Eksportkontroll.
Det er etablert en servicetelefon for norske bedrifter 2395 1515 som er bemannet hverdager 10-14.
Spørsmål kan også sendes per e-post til adressen sanksjoner@mfa.no
Utenriksdepartemets nettsider om Eksportkontroll og sanksoner: http://www.eksportkontroll.no/
Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har laget en nyttig veileder for å gjøre det lettere å forstå
de finansielle restriktive tiltakene som norske aktører må forholde seg til.

