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1. Formål
1.1. Formålet med samarbejdsaftalen er at fastlægge den fremtidige afgrænsning mellem Sikkerhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets ansvarsområder og de
overordnede retningslinjer for samarbejdet.

1.2. Samarbejdsaftalen skal bidrage til, at det løbende samarbejde mellem aftaleparterne foregår smidigt og effektivt, at der er en god dialog og gensidig erfaringsudveksling, og at der er tydelige aftaler om adgangen til kompetencer og
gensidig faglig sparring i forbindelse med opgaveløsningen.

1.3. Aftalen er indgået i forbindelse med, at Sikkerhedsstyrelsen den 1. december 2018 overager ressortvansvaret for de områder under forordning
2019/1020, som Arbejdstilsynet er udpeget som kompetent myndighed for i
henhold til EU, i overensstemmelse med kongelig resolution af 22. juni 2018.
Aftalen er ajourført medio 2021 på baggrund af erfaringer med aftalen.

2. Områder
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Samarbejdsaftalen omfatter følgende områder.

2.1. Maskindirektivet
2.1.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for maskindirektivet.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF, lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 1094 af 1. juni 2021 om maskiner, herunder CEmærkede maskiner fremstillet efter tidligere regelsæt.

Endvidere har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for reglerne om forbud mod at
bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning. Forbuddet, som er indeholdt i bekendtgørelse 1094 af 1. juni 2021,
er en gennemførelse af EU-Kommissionens afgørelse af 19. januar 2012, der
pålægger medlemsstaterne at forbyde, at skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere bringes i omsætning.

2.1.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af maskiner, som
er fremstillet til eget brug, sammenbygning af maskiner til eget brug og import
fra tredjelande af ikke CE-mærkede maskiner til eget brug, samt markedsovervågning af maskiner, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra
tredjeland til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktivitet m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar
2018. Dog indberetter Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som
konstateres i forbindelse med tilsyn med offshore olie- og gasaktiviteter til Sik·
kerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne
produkter.

2.2. ATEX-direktivet
2.2.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for ATEX-direktivet.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for ATEX-direktivet (direktiv
2017/34/EU), lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, bekendtgørelse nr. 1305 af 23. november 2015 om indretning m.v. af
materiel og sikringssystemer t il anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
(den ikke-elektriske sikkerhed ved produkter), herunder CE-mærket materiel og
sikringssystemer fremstillet efter tidligere regelsæt, jf. § 10, stk. 4.
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Derudover har Sikkerhedsstyrelsen ressortansvaret for bekendtgørelse nr. 289
af 17. marts 2016 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer i en potentielt eksplosiv atmosfære med hjemmel i elsikkerhedsloven (den elektriske
sikkerhed ved produkter).

2.2.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbin delse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn med offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som
gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.3. Forordning om personlige værnemidler
2.3.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for de dele af forordningen om
personlige værnemidler, som ikke omhandler værnemidler til brug i trafikken
(forordning nr. 2016/425), der ikke omhandler værnemidler ti l brug i trafikken,
lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 210 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler.

2.3.2. Færdselsstyrelsen har ressortansvaret for personlige værnemidler til
brug i trafikken, og Sikkerhedsstyrelsen er markedsovervågningsmyndighed på
dette område.

Sikkerhedsstyrelsen varetager således markedsovervågningen af hele forordningen.

2.3.3. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn med offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som
gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.4. Forordning om tovbaneanlæg
2.4.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for forordning om tovbaneanlæg.
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Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for forordning om tovbaneanlæg (forordning nr. 2016/424), lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter
og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 211 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af tovbaneanlæg, herunder CE-mærkede tovbaneanlæg fremstillet
efter tidligere regelsæt, jf. § 11, stk. 2.

2.4.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen. som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.5. Direktivet om aerosoler
2.5.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for direktivet om aerosoler.
Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for direktiv 75/324/EØF,
lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, lov nr.
155 af 20 februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter og bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, herunder CEmærkede aerosolbeholdere fremstillet efter tidligere regelsæt, jf. § 9, stk. 4.

2.5.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.6. Direktivet om simple trykbeholdere
2.6.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for direktivet om simple trykbeholdere.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for direktivet om simple
trykbeholdere (direktiv 2014/29/EU), lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november
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2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere. herunder CE-mærkede simple trykbeholdere fremstillet efter tidligere regelsæt. jf. § 10, stk. 4.

2.6.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennem fører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.7. Direktivet om trykbærende udstyr
2. 7.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for direktivet om trykbærende
udstyr.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for direktivet om trykbærende udstyr (direktiv 2014/68/EU), lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om
indretning m.v. af trykbærende udstyr, herunder CE-mærket trykbærende udstyr fremstillet efter tidligere regelsæt, jf. § 10, stk. 5.

2.7.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbin delse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.8. Direktivet om transportabelt trykbærende udstyr
2.8.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for direktivet om transportabelt
trykbærende udstyr.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for direktivet om transportabelt trykbærende udstyr (direktiv 2010/35/EU), lov nr. nr. 799 af 9. juni
2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 685 af 10.
juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr, herunder
CE-mærket transportabelt trykbærende udstyr fremstillet efter tidligere regelsæt, jf. § 11, stk. 2.
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2.8.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.9. Direktivet om elevatorer
2.9.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for direktivet om elevatorer.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for direktivet om elevato•
rer (direktiv 2014/33/EU), lov nr. nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer, herunder CE-mærket elevatorer fremstillet efter tidligere regelsæt, jf. § 15, stk. 4.

2.9.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som
fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbin delse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018. Dog indberetter
Arbejdstilsynet mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse
med tilsyn offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

2.10. Traktorer
2.10.1. Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver vedr. arbejdsmiljøforhold omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (traktorforordningen) samt OECD standarder. Opgaverne omfat ter følgende:

•

Notifikation af tekniske tjenester til afprøvning af førerværn. Danmark
har ikke nogen notificerede tjenester.

•

Typegodkendelse af førerværn iht. forordningen samt OECD standarder.

•

Markedsovervågning af arbejdsmiljøforhold omfattet af forordningens
artikel 18.

•

Assistance til Færdselsstyrelsen ift. reglerne på området.
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2.11. Produktsikkerhedsdirektivet

2.11.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for produktsikkerhedsdirekti •
vet.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for produktsikkerhedsdi·
rektivet (direktiv 2001/95/EF) og lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og
markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 839 af 10. juni 2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.

2.11.2. Arbejdstilsynet er ansvarlig for alle tilsynsforpligtelser efter dette dire ktiv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

2.12. Lavspændingsdirektivet
2.12.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for lavspændingsdirekt1vet.
Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for lavspændingsdirektivet
(direktiv 2014/35/EU) og bekendtgørelse nr. 1093 af 1. juni 2021 om sikkerhed for elektrisk materiel.

2.12.2. ArbeJdstilsynet er ansvarlig for alle tilsynsforpligtelser efter dette direktiv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

2.13. Gassikkerhed
2.13.1. Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvaret for gassikkerhed.
Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel samt den gas, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, jf. gasapparatforordningen (forordning nr. 2016/426),
lov nr. 61 af 30. januar 2018 om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer
(gassikkerhedsloven),lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning og bekendtgørelse nr. 239 af 23. marts 2018 om sikkerhed for
gasmateriel. Dog ikke gasinstallationer om bord på skibe, offshoreanlæg og
gasinstallationer til fremdrift af transportmidler eller opvarmning af køretøjer,
jf. gassikkerhedslovens § 1, stk. 3.

2.13.1.1. Naturgas
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2.13.1.1.1. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for gassikkerheden ved stikledninger og installationer, når trykket er mindre end eller tig med 16 bar. Sikkerhedsstyrelsen er myndigheder for gasturbinen i kapslingen, selvom gastrykket
er højere end 16 bar.

2.13.1.1.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for naturgasanlæg til transm ission, oplagring, fordeling og distribution af naturgas i gasfasen, herunder rørledninger,
kompressoranlæg. reguleringsanlæg, armatur og andet tilbehør, samt på stik•
ledninger og ledningssystemer med maksimalt tilladeligt driftstryk over 16 bar.
Ved indbygning af trykbeholdere i gasinstallationer (fx efter gas blæsere eller
kompressor i gasmotorinstallation til udligning af trykket før gasmotor) har Arbejdstilsynet ansvaret for trykbeholdere, selvom trykket er mindre end eller lig
med 16 bar.

2.13.1.2. Bionaturgas (opgraderet biogas til naturgaskvalitet)
2.13.1.2.1. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for gassikkerheden frem til hvor
afvisningen af gassen kan ske efter opgraderingsanlægget.

Sikkerhedsstyrelsen behandler det gassikkerhedsmæssige i henhold til gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelse, som kan omfattet tilsyn på anlæg
og installationer.

2.13.1.2.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for gasnet efter opgraderingsanlægget, når opgraderingen modsvarer det aktuelle kvalitetskrav til bionaturgassen,
og frem til modtagerstationen og den efterfølgende transmissions- og distributi onsnet.

Fsva. trykbærende udstyr i gasnet, har Arbejdstilsynet desuden ansvaret for det
trykbærende udstyrs forsvarlige anvendelse og dets sikkerhedsmæssige indretning, såfremt udstyret ombygges eller væsentligt repareres, efter at udstyret er
gjort tilgængelig på markedet.

Arbejdstilsynet har endvidere ansvaret for konstruktion og drift af anlægget efter reglerne om naturgasanlæg. Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser for
bionaturgas gælder efter den ventil, der injicerer bionaturgas i naturgasnettet,
og som er styret af en gaschromatograf. I modtagestationen (MR-station), hvor
bionaturgassen tilsættes til naturgasnettet har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret
for måler og reguleringsudstyr, som overvåger gaskvaliteten i henhold til bekendtgørelse nr. 230 af 21. marts 2018 om gaskvalitet.
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2.13.1.3. Produktionsanlæg for biogas, lossepladsgas, brint og pyrolysegas
2.13.1.3.1. Sikkerhedsstyrelsen behandler det gassikkerhedsmæssige i henhold til gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser, som kan omfattet
tilsyn på anlæg og installationer.

2.13.1.3.2. Arbejdstilsynet fører tilsyn med området iht. arbejdsmiljølovens regler.

2.13.1.4. F-gas
2.13.1.4.1. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for gasanlæg, gasinstallationer,
distributions- og stikledninger og kvaliteten af f -gas, i overensstemmelse med
lov om gassikkerhed, Sikkerhedsstyrelsen har endvidere ansvaret for trykbeholdere samt transportabelt trykbærende udstyr, indeholdende eller beregnet
til at indeholde F-gas,jf. afsnittene 2. 7 og 2.8.

2.13.1.4.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for anvendelse af stationære F-gas
tanke (tildækkede og utildækkede), Jf. bekendtgørelse nr. 100/2007 om anvendelse af trykbærende udstyr. Bekendtgørelsen indeholder i bilag 4, pkt. 6
særlige krav til tildækning af LPG tanke.

2.13.1.5. F-gas fyldestationer til gasflasker
2.13.1.5.1. Sikkerhedsstyrelsen behandler det gassikkerhedsmæssige i henhold til gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser, som kan omfattet
tilsyn på anlæg og installationer.

Sikkerhedsstyrelsen har endvidere ansvaret for gaskvaliteten for F-gassen, jf.
bekendtgørelse nr. 230 af 21. marts 2018 om gaskvalitet.

2.13.1.5.2. Arbejdstilsynet har ansvaret for fyldeudstyr, fyldeprocedure samt
kontrol af fyldestationer iht. arbejdsmiljølovens regler.

2.13.1.6. Fyldestationer til køretøjer og bunkeanlæg til skibe
2.13.1.6.1. Sikkerhedsstyrelsen behandler det gassikkerhedsmæssige i henhold til gassikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser, som kan omfattet
tilsyn på anlæg og installationer.

2.13.1.6.2. Arbejdstilsynet fører tilsyn med området iht. arbejdsmiljølovens regler.
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2.13.1. 7. Installationer med F-gas, biogas, brint, lossepladsgas og pyrolysegas
2.13.1.7.1. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for F-gasinstallationer. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for biogas, brint, lossepladsgas og pyrolysegas.

2.13.1.7.2. Arbejdstilsynet fører tilsyn med området iht. arbej dsmiljølovens regler.

2.14. Elektrisk udstyr på maskiner
2.14.1. Sikkerhedsstyrelsen varetager myndighedsopgaven for så vidt angår
elektrisk udstyr på maskiner, både på maskiner omfattet af maskindirektivet,
jf. afsnit 2.1. og på maskiner, som ikke er omfattet af maskindirektivet.

2.14.2. Arbejdstilsynet varetager dog myndighedsopgaven for så vidt angår
elektrisk udstyr på maskiner anvendt i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, uanset markedsføringstidspunkt.

2.15. Byggevarer
2.15.1. Hvis Arbejdstilsynet bliver bekendt med brugsanvisninger på byggevarer, der er mangelfulde i forhold til byggevareforordningen og hvor manglerne
har betydning for overholdelse af arbejdsmiljøloven, indberetter Arbejdstilsynet
de mangelfulde brugsanvisninger til Sikkerhedsstyrelsen.

2.15.2. Sikkerhedsstyrelsen varetager tilsynet med byggevarer.

2.16. Produkter omfattet af arbejdsmiljøloven
2.16.1. Arbejdstilsynet udfører markedsovervågning i forhold til produkter, der
er omfattet af arbejdsmiljøloven og som ikke er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens område, jf. afsnit 2, fx stiger og stilladser.

3. Ansvarsfordeling
3.1. Overordnet ansvarsfordeling vedr. produkter omfattet af forordning
2019/1020
3.1.1. Sikkerhedsstyrelsen er ressortmyndighed for produkterne omfattet af EU
regulering som beskrevet i afsnit 2.
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Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver omfattet af de enkelte direktiver og forordninger, herunder udpegning af bemyndigede organer,
markedsovervågning, forhandling af direktiver og forordninger og varetagelse
af samarbejde i EU.

3.2. Regelarbejde
3.2.1. Som ressortmyndighed for produkter omfattet af forordning 2019/1020
har Sikkerhedsstyrelsen ansvar for gennemførelse af EU retsakter og udarbejdelse af love og bekendtgørelser, der relaterer sig trl produktområderne beskrevet i afsnit 2.

3.2.2. Sikkerhedsstyrelsen orienterer Arbejdstilsynet om forestående regelarbejde, der kan have en betydning for Arbejdstilsynets regler om og tilsyn med
anvendelse af produkterne.

3.3. Ministerbetjening
3.3.1. Ministerbetjening, der relaterer sig til produktområderne, som Sikkerhedsstyrelsen er ressortmyndighed for, jf. afsnit 2, varetages af Sikkerhedsstyrelsen.

Det indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen håndterer ministerspørgsmål fra borgere, interessenter, folketingsmedlemmer m.v.

3.3.2. Arbejdstilsynets bidrager med viden og erfaringer i det omfang det er relevant.

3.4. Markedsovervågning og kontrol
3.4.1. Sikkerhedsstyrelsen varetager markedsovervågning og kontrol på de
produktområder, som styrelsen er ansvarlig for, jf. afsnit 2.

Sikkerhedsstyrelsen leverer et tilsynsniveau, der som minimum svarer til det,
Arbejdstilsynet har haft.

3.4.2. Ved reaktive markedsovervågningssager koordinerer Sikkerhedsstyrelsen indsatsen med Arbejdstilsynet. hvis det er relevant i den aktuelle sag i forhold til Arbejdstilsynets regler om anvendelse af produkterne. Arbejdstilsynet
koordinerer undersøgelse af konkrete ulykker og hændelser, hvis det er relevant i forhold til Arbejdstilsynets konkrete sag.
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3.4.3. Arbejdstilsynets indberetter mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

3.5. Vejledning, kommunikation og presse

3.5.1. Som ressortmyndighed er det Sikkerhedsstyrelsen, der vejleder om fortolkning, efterlevelse m.v. af de regler, som styrelsen er ansvarlig for, jf. afsnit

2.
•

Generel information præsenteres på Sikkerhedsstyrelsens hjemme side

•

Informationskampagner gennemføres af Sikkerhedsstyrelsen. Hvis det
er relevant for Arbejdstilsynet i forhold til regler om anvendelse af produkterne koordineres informationskampagner med Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan gennemføre informationskampagner vedr. sikker anvendelse af maskiner m.v. Informationskampagnerne koordineres
med Sikkerhedsstyrelsen, hvis det er relevant i forhold til reglerne om
indretning af maskiner m.v.

•

Sikkerhedsstyrelsen besvarer pressehenvendelser

3.6. Interessenthåndtering
3.6.1. Sikkerhedsstyrelsen varetager den generelle interessenthåndtering i forhold til indretningen af produkter som Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for, jf.
afsnit 2. Hvis det er relevant for Arbejdstilsynet i forhold til regler om anvendelse af produkterne koordineres interessenthåndteringen med Arbejdstilsynet.

3.6.2. Arbejdstilsynet varetager interessenthåndtering ift. arbejdsmiljøforhold
relateret til anvendelse af produkterne.

3.7. Internationalt arbejde
3.7.1. Deltagelse i ekspertgrupper og ADCO møder varetages af Sikkerhedsstyrelsen.

3.7.2. Sikkerhedsstyrelsen sender mødedokumenter og referater vedr. maskindirektivet til Arbejdstilsynet til orientering, og høring efter behov. Arbejdstilsynet
behandler ADCO dokumenterne som fortrolige, medmindre det fremgår, at de
er offentligt tilgængelige.
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3.8. Standardiseringsarbejde
3.8.1. Sikkerhedsstyrelsen varetager formelle opgaver vedr. standarders relation til produktdirektiverne som Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for, jf. afsnit
2, såsom høringer om Kommissionens årlige standardiseringsprogram, udarbejdelse af mandater, formelle indvendinger mod standarder o.l.

3.8.2. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet deltager hver især i standardiseringsarbejde i det omfang myndighederne finder det relevant.

3.8.3. Myndighederne har ingen gensidige forpligtelser i relation til deltagelse i
standardiseringsarbejde.

3.9. Farlige forhold og ulykker
3.9.1. Hvis Sikkerhedsstyrelsen eller Arbejdstilsynet bliver opmærksom på alvorlige problemer, som må antages at være i strid med den anden myndigheds
regler, meddeles dette straks til den relevante kontaktperson hos den anden
myndighed, jf. bilag 1.

3.9.2. Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til forordning 2019/1020 en forpligtelse til at overvåge ulykker med produkter.

3.9.3. Arbejdstilsynet undersøger efter arbejdsmiljøloven alvorlige ulykker med
maskiner, elevatorer m.v. Sikkerhedsstyrelsen bidrager med oplysninger i det
omfang det er nødvendigt.

3.10. Leverandørindberetninger
3.10.1. Når Arbejdstilsynets almene tilsyn giver påbud om anvendelse af et
mangelfuldt CE-mærket produkt, som er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde, orienterer Arbejdstilsynet Sikkerhedsstyrelsen.

3.10.2. Arbejdstilsynet indberetter mangelfulde standardprodukter, som konstateres i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemfører markedsovervågningssager ift. sådanne produkter.

3.11. Anvendelse af tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler
3.11.1. Arbejdstilsynet fører tilsyn i henhold til arbejdsmiljøloven og offshoresikkerhedsloven med anvendelsen af produkter oplistet i afsnit 2.

4. Koordinering og samarbejde
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4.1. Mødeaktivitet
4.1.1. Der afholdes årligt 2 statusmøder mellem parterne for at drøfte og evaluere samarbejdet.

4.1.2. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for at koordinere og faciliteteremøderne. Møderne kan efter nærmere aftale afholdes som videomøder.

4.1.3. Yderligere mødeaktivitet kan aftales efter behov.

4.2. Videndeling og informationsudveksling
4.2.1. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet samarbejder om en smidig og effektiv udveksling af viden og information til brug for gensidig understøttelse af
myndighedernes administration, kontrol og sagsbehandling på hver deres an svarsområde. Parterne orienterer løbende hinanden om relevante hændelser
og oplysninger.

4.2.2. Kommunikationsveje og kontaktpersoner fremgår af bilag 1 til denne af tale.

4.3. Udveksling af data med henblik på statistik, analyse m.v.
4.3.1. Parterne forpligter sig til at udveksle tilgængelige data, herunder også historiske data, om fx sagsbehandlingstider, indsatser, foranstaltninger, afgørelser m.v. til brug for statistik, analyse m.v. inden for rammerne af databeskyttelseslovgivningen.

4.3.2. Arbejdstilsynet fremsender årligt en opgørelse af ulykkesdata til Sikkerhedsstyrelsen. Opgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet i medfør af arbejdsmiljøloven i det senest afsluttede fulde kalenderår,
og indeholder data, der vil gøre det muligt for Sikkerhedsstyrelsen at vurdere
forekomsten af arbejdsulykker inden for deres ressortområde. Fremsendelsen
sker så snart, Arbejdstilsynet har offentliggjort det seneste års data. Ved frem sendelsen skal personoplysningerne beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig
behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, ved hjælp
af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Sikkerhedsstyrelsen
er dataansvarlig for data i forhold til egen håndtering af data, og skal dermed
selvstændigt sørge for at iagttage de registreredes rettigheder.

5. Ressourcer
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5.1. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet afsætter hver især de ressourcer,
der er nødvendige for at varetage de opgaver og forpligtelser, som følger af
denne samarbejdsaftale.

5.2. De økonomiske rammer omkring opgaven vil blive formelt vedtaget ved en
endelig ressortafdelingsaftale.

6. Ikrafttrædelse og ændringer
6.1. Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 01.09. 2021. Samtidig ophæves
samarbejdsaftale mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet gældende fra

1. december 2018.
6.2. Samarbejdsaftalen kan, inden for rammerne af kongelig resolution af 22.
juni 2018, ændres efter skriftlig godkendelse fra begge parter.

6.3. Samarbejdsaftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med en måneds
varsel.

7. Underskrift
Samarbejdsaftale er underskrevet i to originale eksemplarer, hvoraf hver part
har modtaget et eksemplar.

Esbjerg, den: 02-09-2021

København, den: 06-09-2021

Lone Saaby

Sine Frederiksen

Sikkerhedsstyrelsen

Arbejdstilsynet

Bilag til samarbejdsaftalen:
•

Bilag 1: Oversigt over kontaktpersoner og ansvarsområder
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BILAG 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SIKKERHEDSSTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET

Kontaktpersoner

For at sikre hurtigt og respons i det løbende samarbejde i henhold til samarbejdsaftalen udpeges kontaktpersoner. Henvendelser til eller via kontaktpersoner kan ske i hastende tilfælde eller andre særlige situationer.

Arbejdstilsynet

Den hovedansvarlige kontaktperson i forhold til samarbejdsaftalen er kontorchef Gro Iversen, gro iv @at .dk, direkte telefonnummer: 72 20 86 10.

Øvrige kontaktpersoner
•

•
•

Alvorlige ulykker eller øvrige henvendelser af akut karakter: Ring til Arbejdstilsynets hoved nr. 70 12 12 88. I arbejdstiden vil der ske omstilling
til relevant tilsynschef. Uden for normal arbejdstid trykkes* og der vil ske
viderestilling til en vagt-tilsynschef.
Pressemæssige eller kommunikationsmæssige henvendelser: Pressechef
Lars Flint Petersen, lfp@ at .dk , Arbejdstilsynets pressetelefon 72 20 93 94
Markedsovervågning: Tilsynschef Morten Vestergaard, mo v@at.dk, 72 20

9651
•
•
•

Produktsikkerhedsnetværket: Birgitte Nej bjerg b ne@at.dk,72 20 93 78
ICSMS: Birgitte Nejbjerg bne@at.dk, 72 20 93 78
RAPEX: Notifikationer af relevans for Arbejdstilsynet sendes til MO postkassen, PostkasseL2@at.dk.

Træffes kontaktpersonerne ikke umiddelbart, vil der blive etableret direkte
kontakt til en anden relevant medarbejder ved henvendelse til Arbejdstilsynets
call center via at@at.dk eller telefonnummer: 70 12 12 88.

Til det årlige statusmøde er Arbejdstilsynet repræsenteret ved:
•

Kontorchef Gro Iversen

Øvrige relevante medarbejdere inviteres efter behov.
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Sikkerhedsstyrelsen

Den hovedansvarlige kontaktperson i forhold til samarbejdsaftalen er foreløbigt
teamleder Lars Søllingvraa Niemann,

lak@ sik dk, telefonnummer: 33 73 20

29.

Træffes kontaktpersonerne ikke umiddelbart, vil der blive etableret direkte
kontakt til en anden relevant medarbejder ved henvendelse til omstillingen via

sik@sik1 .dk eller telefonnummer: 33 73 20 00.
Øvrige kontaktpersoner
Alvorlige ulykker eller øvrige henvendelser af akut karakter: Ring til
Sikkerhedsstyrelsens hoved nr. 33 73 20 00. Uden for åbningstiden
kontaktes pressevagttelefonen på telefonnummer 22 38 44 51.
Pressemæssige eller kommunikationsmæss1ge henvendelser: Pressevagttelefon, døgnbemandet - telefonnummer: 22 38 44 51
•

Henvendelser vedrørende samarbejde med SKAT: skriv t il postkassen
sik@sik. dk..

•

Henvendelser vedr. maskiner: Skriv til maskiner@sik.dk.

•
•

ICSMS: Kontakt 'Sagssupport' email: planlaegning@sik.dk.
RAPEX: Kontakt 'Sagssupport' email: planlaegning@s1k.dk.

Til det årlige statusmøde er Sikkerhedsstyrelsen repræsenteret foreløbigt ved:
•

Teamleder Lars Søllingvraa Niemann.

Øvrige relevante medarbejdere inviteres efter behov.

