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Hovedsamarbejdsaftale mellem Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet
1. Formål
Hovedsamarbejdsaftalen fast lægger rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem Arbejdsti lsynet og
Søfartsstyrelsen og belyser grænseflader imellem myndi ghedernes ressortområder, he runder ved en klar
afgrænsning af A rbejdstilsynet og Søfartsstyrelsens ansvarsområder.
Hovedsamarbejdsaftalen skal bidrage til , at det løbende samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og Arbejdsti lsynet
foregår smidigt og effektivt, og at der er en god dialog og gensidig erfaringsudveks ling mellem de to
myndigheder.
Hovedsamarbejdsaftalen kan s uppleres af mere detaljerede aftaler ved rørende myndighedernes respektive
ressortområder, hvor der måtte findes grænsetilfæ lde mellem arbejdsmiljøreglerne til søs og på land i hhv.
arbejdsmiljø- og søfartslovgivningen eller områder med behov for gensidig orientering og samarbejde.

2. Ansvarsområder
2.1 Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den dans ke myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver og
beføjelser e r reguleret i lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser.

Arbejdsmiljølovens område
Arbejdsmiljøloven omfatter arbejde for en arbejdsgiver og gælder for arbejde på dansk territorium.
Det følger af arbejdsmiljølovens§ 3, stk. 2, at loven kun gælder for søfart og fi skeri. for så vidt angår
I) lastning og losning af skibe, herunder fiskeskibe, samt
2) værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed.
Lastning er godsets transport fra land til skib. Losning er godsets transport fra skib til land. Arbejdsmiljøloven
gælder for alt arbejde med lastning og losning af såvel danske som udenlandske skibe, uanset om arbejdet
ud føres om bord eller i land og uanset om det udføres af skibsmandskabet eller af mandskab fra land. T ilsynet
med landfaste anlæg samt tilsy net med lossegrej, uanset om dette hidrører fra skibet eller fra land, føres af
A rbejdsti lsynet.
Værftsarbejde er arbejde på skibe, nå r skibet ligger på værft. Arbejde, der kan ligestilles med værftsarbejde,
er større vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, selvom arbejdet ikke udføres på et værft, eller skibet ikke
ligger i dok eller ved kaj , men fx på reden e ller når skibet sej ler. Arbejder, der udføres som led i skibets normale
vedligehold, service og drift, betragtes ikke som værftsarbejde eller værftslignende arbejde.

Offshoresikkerhedslovens område
Offshores ikkerhedsloven finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter. Loven finder tillige anvendelse
på aktiviteter i forbinde lse med et an læg eller tils luttet infrastruktur, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om
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anvendelse af Danmarks undergrund, og d isse medfører s ikkerheds- eller sundhedsmæssige risici eller risici
for s tørre miljøhændelser. Bes kæftigelsesministeren har bemyndiget Arbejdstilsynet til at føre tilsyn med, at
reglerne i offshoresikkerheds loven bliver overholdt

2.2 Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen er den danske myndighed på søfartsområdet. Grundlaget for Søfartsstyrelsens opgaver og
beføjelser hvad angår arbejdsmiljø for søfarende i skibe er reguleret i lov om s ikkerhed til søs med tilhø rende
bekendtgørelser.

Søfartslovgivningen
Søfartsstyrelsens regler om arbejdsmiljø i skibe er tilpasset således, at de finder anvendelse på alt arbejde om
bord på danske skibe, der ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven. Lastning og losning samt værfts- og
værftsl ignende arbejde er således ikke omfattet af Søfartsstyrelsens regler jf. ovenfor om arbejdsmi ljølovens
område. Dog fører Søfartsstyre lsen i forbindelse med lastning og losni ng tilsyn med hejsemidler, derti lhorer
s kibet.
Reglerne indeholder krav til a rbejdets udførelse, herunder bl.a. anvendelse af a rbejdsudstyr i skibe, brug af
personlige værnemidler, skiltning, fysiske og kem iske arbejdsmiljø påv irkninger. Reglerne gennemfører
releva nte EU-direktiver på arbejdsmiljøområdet til søs.

3. Snitflader mellem Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen
Der e r indgået enkeltaftaler på konkrete delområder. Enkeltaftalerne findes som bilag til denne
hovedsamarbejdsaftale.
De r kan indgås yderligere enkeltaftaler for afgrænsede de lområder, uden at denne hovedsamarbejdsaftale
skal genfo rha ndles. Sådanne enkeltaftaler tilføjes som bilag til denne aftale.
Nærmere afgrænsn ing vedrørende s nitflader mellem Arbejdsti lsy net og Søfartsstyrelsens ressortområder
fremgå r af afta lens bilag.

4. Samarbejde og gensidig orientering
Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsy net samarbejder og koordinerer tilsynet konkret
opgavevaretageisen invol verer begge my ndi gheder.

de tilfælde, hvor

Søfartsstyrelsen og ArbejdstiIsynet orienterer den anden myndi ghed, når der reageres eller sker hændelser
inde n for et område, som kan have interesse for den anden myndighed.
Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet indberetter det til den anden myndig hed, hvis man bli ver opmærksom på
forhold, som falder under den anden my ndi gheds område, og som ser betænkelige ud. Der indberettes alene
relevante faktuelle forhold, og den vi rksomhed, som indberetningen vedrø rer, orienteres om indberetningen.
Desuden står Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen til rådighed for hinanden med henblik på vidensdeling og
faglig eksper1ise indenfor bl.a. tilsyns-, arbejdsulykke- og offshoreområderne.
Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet samarbejder i forbinde lse med regeludvikling, som kan have interesse for
den anden myndi g hed.
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5. Faste møder
Mindst en gang om året arrangeres et mode med henblik på videndeling og gensidig erfaringsudveksling
mellem Sofartsstyrelsen og Arbejdsti lsynet. Modet arrangeres på skift mel lem parterne.
6. Genforhandling
Denne aftale genforhandles, når én af parterneonsker det.
7. Ikrafttræden og opsigelse
Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af Direktoren for Sofartsstyrelsen og Direktoren for
Arbejdstilsynet.
Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel.

8. Ko ntaktoplysnin ge r
Søfartsstyrelsen
7219 6000
Mandag - torsdag kl. 9- 16 samt fredag kl. 9-15:
Mandag - torsdag kl. 16-9 samt fredag kl. 15 - mandag kl. 9: 9137 6024
Arbejdstilsynet
I lele døgnet: 70 12 1288.

9. Underskrift
I lovedsamarbejdsafta len er underskrevet
eksemplar.
Den:

26-03-2020

Den:

2o
23/3 . 2020

Vibe Westh
Konstitueret direktor

Andreas Nordseth
Di rektor
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