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Til høringsparterne, jf. vedlagte liste 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven 

og lov om kontinentalsoklen (sikkerhedszoner og præcisering i forhold til off-

shoresikkerhedsdirektivet) 
 

Vedlagt sendes ovennævnte forslag i høring, idet Arbejdstilsynet venligst skal an-

mode om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 1. august 2017 kl. 12 til 

at@at.dk, cc: til hec@at.dk og drm@at.dk.  

 

Lovforslaget har som primært formål, at Arbejdstilsynet overtager regulering af 

sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra Energistyrelsen i forlængelse af res-

sortoverflytningen pr. 1. januar 2015. 

 

Der er endvidere behov for, at enkelte bestemmelser gøres mere fleksible, tydelig-

gøres og præciseres bl.a. i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og 

gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF (offshoresikkerhedsdirekti-

vet), der er implementeret i Danmark med virkning fra den 19. juli 2015. Det gæl-

der bl.a. offshoresikkerhedslovens anvendelsesområde og definitioner, sprogligt 

konsistente tilretninger og enkelte direktivbestemmelser, som mere udtrykkeligt 

gengives i enkelte bestemmelser. 

 

Offshoresikkerhedsdirektivet er bl.a. implementeret med lov nr. 1499 af 23. de-

cember 2014 om ændring af lov om sikkerhed m.v. (med henblik på at forebygge 

større ulykker i forbindelse med offshore olie-gasaktiviteter samt begrænse konse-

kvenserne af dem, hvis de alligevel sker). Som følge af direktivets krav om, at op-

gaver inden for offshoresikkerhed skal varetages uafhængigt af den myndighed, der 

står for forvaltningen af ressourceindvindingen, blev offshoresikkerhedsloven og 

opgaver i tilknytning hertil ved samme lov overført fra Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. januar 2015.  

 

I forlængelse heraf foreslås det nu, at offshoresikkerhedsloven og kontinentalsok-

kelloven ændres, idet der bl.a. er behov for, at Arbejdstilsynet overtager regulering 

af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra Energistyrelsen. 

 

Kravet om sikkerhedszoner har til formål at reducere risici for kollision mellem 

fartøjer og anlæg, der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter, og at eventuelle 

fangstredskaber ikke kommer i kontakt med undersøiske indretninger. Da de gæl-

dende regler efter kontinentalsokkelloven har et sikkerhedsmæssigt formål, findes 

det hensigtsmæssigt at implementere offshoresikkerhedsdirektivets bestemmelser 

herom i offshoresikkerhedsloven, som i øvrigt regulerer sikkerhed i forbindelse 

med offshore olie- og gasaktiviteter.  
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Der er ingen overimplementering af offshoresikkerhedsdirektivet. Lovforslaget har 

ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige eller er-

hvervslivet. 

 

Lovforslaget er tiltrådt af arbejdsmarkedets parter i Offshoresikkerhedsrådet. 

 

Dette høringsbrev samt de eventuelle bemærkninger, som Arbejdstilsynet modta-

ger, vil blive offentligt tilgængelige på ministeriernes fælles høringsportal 

https://hoeringsportalen.dk. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til Hans Erik Christensen 

(tlf.: 72 20 94 61, e-post: hec@at.dk) eller undertegnede (tlf.: 72 20 90 72, e-post: 

drm@at.dk). 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Dragan Milinkovic 

Fuldmægtig 

Offshore og Naturgas (ON) 
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