
Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 00. april 2011

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.)

[af klima- og energiministeren (Lykke Friis)]

1. Ændringsforslag
Klima- og energiministeren har stillet 2 ændringsforslag

til lovforslaget

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2011 og var til

1. behandling den 25. februar 2011. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Det Energipolitiske
Udvalg.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og klima- og energiministeren sendte den 4.
november 2010 dette udkast til udvalget, jf. EPU alm. del –
bilag 41. Den 10. februar 2011 sendte klima- og energimini-
steren de indkomne høringssvar og et notat herom til udval-
get.

3. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit,

Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet
for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med med-
lemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at kom-
me med indstillinger eller politiske udtalelser i betænknin-
gen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller

et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/min-
dretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af klima- og energiministeren, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) I den under nr. 6 foreslåede affattelse af § 3, stk. 5, æn-
dres »§§ 4-18« til: »§§ 5-18«.
[Præcisering af henvisning]

2) I det under nr. 7 foreslåede § 3, stk. 6, ændres »§§
4-37« til: »§§ 5-37«.
[Præcisering af henvisning]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Det foreslås som en lovteknisk præcisering, at § 4, som

definerer visse begreber i loven, ikke nævnes i den foreslåe-
de § 3, stk. 5. Klima- og energiministeren får i § 3, stk. 5,
hjemmel til at udstede regler om, at de bestemmelser, som er
anført i § 3, stk. 5, skal finde anvendelse på aktiviteter med
tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr
m.v. på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i
§ 3, stk. 3 og 4, og som ikke er omfattet af definitionen på
offshoreanlæg, i det omfang aktiviteterne er direkte eller in-
direkte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter.
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Definitionerne i § 4 gælder, selv om der ikke i § 3, stk. 5,
henvises til § 4, og dermed er henvisningen overflødig.

Til nr. 2
Ligeledes foreslås som en lovteknisk præcisering, at § 4,

som definerer visse begreber i loven, ikke nævnes i den
foreslåede § 3, stk. 6. Klima- og energiministeren får i § 3,
stk. 6, hjemmel til at udstede regler om, at de bestemmelser,

som er anført i § 3, stk. 6, skal finde anvendelse på eksem-
pelvis lagring af CO2 og naturgas, som er af sikkerheds- og
sundhedsmæssig betydning. Definitionerne i § 4 gælder ek-
sempelvis for lagring af CO2 og naturgas, selv om der ikke i
§ 3, stk. 6, henvises til § 4, og dermed er henvisningen over-
flødig.
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Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
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