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Del 1: Generel information

Denne rammeaftale mellem Energistyrelsen (ENS) og Arbejdstilsynet (AT) regulerer, hvordan
samarbejde, bistand og information i forbindelse med aktiviteter offshore skal varetages. Hver
myndighed er ansvarlig inden for eget ressort, herunder også i forhold til 3. mand.
De to myndigheder har som deres primære mål følgende:

Energistyrelsen skal bidrage til at skabe storst mulig værdi for samfundet fra olie- og gasindustrien
gennem en forsvarlig ressourceforvaltning.
Arbejdstilsynet skalfastsælle regler for og fore tilsyn med, at aktørerne i olie- og gasindustrien har
et hojt niveau for sikkerhed og sundhed, som er i overensstemmelse med samfundets tekniske og
sociale udvikling offshore. Arbejdstilsynet skal desuden skabe rammerne for, al virksomhederne
selv kan løse sikkerheds- og sundhedssporgsmål offshore.
Myndighederne skal have mulighed for at trække på hinandens kompetencer, men det skal ske på en
sådan måde, at det ikke påvirker den i lovgivningen fastsatte fordeling af ansvar mellem
myndighederne.
Når en af myndighederne gennemfører opgaver med råd eller bistand fra den anden myndighed, vil
den myndighed, der lovgivningsmæssigt er ansvarlig for opgaven, have ansvaret for at tilrettelægge
de praktiske forhold og for at styre opgaven.
Der skal afholdes kontaktmøder på direktionsniveau mindst to gange pr. år. ENS og AT indkalder
på skift til kontaktmøderne. AT indkalder til det første møde. Den enkelte myndighed kan
derudover efter behov tage initiativ til et kontaktmøde.
Der er udarbejdet en matrix for, hvordan myndighederne inddrager hinanden i konkrete sagsgange
efter den 1. januar 2015. Matrixen vil fungere som et dynamisk styringsredskab, hvor erfaringerne
indarbejdes løbende. Den til enhver tid gældende matrix indgår som bilag 1 til denne rammeaftale.
Når der er behov, udarbejder myndighederne aftaler om særemner. Disse aftaler er en uddybning af
rammeaftalen. Aftalerne om særemneme kan ændres, uden at rammeaftalen ændres. De til enhver
tid gældende aftaler om særemner indgår som bilag til denne rammeaftale.

Del 2: Samarbejde mellem Energistyrelsen og Arbejdstilsynet

Samarbejdet skal dække:
•
•
•

De behov for bistand fra AT, som ENS har, for at kunne udøve de opgaver, som ENS skal
udføre.
De behov for bistand fra ENS, som AT har, for at kunne udøve de opgaver, som AT skal
udføre.
De behov for fagligt samarbejde, de to myndigheder har, for at kunne levere produkter af
høj kvalitet.

Samarbejdet bygger på:

•
•

Et gensidigt informationsansvar og åbenhed indenfor sagskomplekser, der arbejdes på
parallelt i de to myndigheder.
En fælles forståelse af at myndighedssamarbejdet ikke må medføre unødigt bureaukrati for
ENS' og ATs kunder.

ENS og AT aftaler løbende deltagelse i relevante komiteer og strategier, bl.a. aktørvurderinger i
forbindelse med udbudsrunderne. Relevante chefer i hver myndighed skal afholde kvartalsmæssige
møder for at sikre strategisk forankring af relevante samarbejdsflader, herunder planlægge hvordan
samarbejdet og processen skal være på ledelses- og sagsbehandlerniveau. ENS har ansvaret for
indkaldelse til møder det første halvår og AT for andet halvår.

Del 3: Ændring, opsigelse og ikrafttræden
Myndighederne skal med passende intervaller vurdere erfaringer med nærværende rammeaftale og
foretage de ændringer, som anses for nødvendige. Der skal dog senest i oktober 2015 afholdes
møde på direktionsniveau med henblik på dels at vurdere de hidtidige erfaringer med rammeaftalen,
dels at vurdere beho et for eventuelle mere præcise formuleringer i forhold til ansvarsfordelingen
mellem myndighederne. Den enkelte myndighed kan frit tage initiativ til ændringer af rammeaftalen
eller underliggende aftaler.
Rammeaftalen forbliver gyldig, indtil den er erstattet af en ny aftale, eller ENS og AT i enighed
bestemmer, at den skal ophæves.
Rammeaftalen, der er udfærdiget i to eksemplarer, træder i kraft den 1. januar 2015.
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BILAG: De til enhver tid gældende aftaler om særemner.

Bilag 1
Version 1, novem ber 2014

OVERSIGT: SAMARBEJDE MELLEM ENS OG AT VED GODKENDELSER
-

Beskrivelse

Nye licenser

Olie offshore

Olie på land,
Geoterm i og salt
VVM og konsekvensvurderinger
Forundersøgelser
Videnskabelige undersøgelser
Godkendelse af borearb ejder

•

orienterin g af anden myndighed

= høring af anden myndighed

Ansvarlig
myndighed

Bemærkning

UL§ 5

ENS

Høring ved nye
operatø rer

UL§ 28 a + b,
KSL § 4a
UL§ 3 og 28
UL§ 24 og 28
UL§ 28

ENS

OSL § 28a
UL§ 28

At

ENS
ENS

ENS

ENS

•

ENS

Udbygning af felter

UL§ 10

ENS

Rørledninger mellem felter
Rørledninger:
lntra field (mellem anlæg)

UL§ 17
OSL §§ 27, 28 og 29

ENS

Olie offshore

Skal koordin eres
med Boregr.
Variere r over tid .
Får At en rolle
fremad rettet for
ikke olie/gas??

ENS

UL§ 16
UL§ 29

samord ning
Overdragelse
af andele

ingen kontakt nødvendig

Paragraf

Vedr. olie/gas offshore

Godkendelse af borearb ejder
Vedr. ikke olie/gas offshore

III =

Høring ved nye
operatø rer

Øvrige

At

•

•

lnter field (anlæg til land)

Sikkerhedszoner
Godkendelse af offshoreanlæg:

KSL og Sikkerhedsbekendtgørelse
OSL § 27; 28 og 29

ENS
At

Skal overføres til
AT

Kontakt
mellem
Ens og At

•
•
•

Design
ldrift
ændringer
Opstart af produktion
Dekommissionering
sikkerhed ved fjernelse
øvrigt
Midlertidig opmanding af
offshoreanlæg
Transit: Kabler og rørledninger
Tilslutning og transport
Produktionsfastsættelse
Anden anvendelse af
undergrunden

•
•

UL§ 14

ENS

??
UL§ 10

At
ENS

BEK 1482 § 88

At

KSL § 4
BEK 277 § 2
UL§ 15
UL§ 10, 23 og 28

ENS
ENS
ENS
ENS

Forkortelser:
At

Arbejdstilsynet

ENS

Energistyrelsen

OSL

Offshoresikkerhedsloven

UL

Undergrundsloven

VVM

Vurdering af virkninger på

miljøet

KSL

Kontinentalsokkelloven

BEK 1482

Drift m.v. af offshoreanlæg m.v

BEK 277

Rørledningsloven

