
 

 
                                             

 
 

27. september 2007 
j.nr. 016001/16020-0002 
ref. lkg 

REFERAT    

Side 1/5 

 
 
 
 
 
 
Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. september 2007 i Energistyrelsen 
 
 
Til stede:   

Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie & Gas AS 
Bent Nielsen, Maersk Contractors 
Niels Erik Hoff-Clausen, DONG E&P 
Michael Jørgensen, CO-industri 
Tage V. Andersen, Miljøstyrelsen 
Ole Hald, Statens Luftfartsvæsen 
Rolf Trier, Maskinmestrenes Forening 
Jørgen Moltzen, Dansk Metal 
Steen Nielsen, Søfartsstyrelsen 
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen 
Anna Grethe Hjortkjær, Energistyrelsen 
Camilla Brovang, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Lone Karlsmose Gamble, Energistyrelsen (referent) 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra offshoresikkerhedsrådets møde den 1. marts 2007. 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
For opklaring af referatets punkt 2.9 spurgte DONG E&P om Offshoresikkerhedsrådet havde 
indstillet et medlem til Forskningsenheden for Maritim Medicin. Søfartsstyrelsen kunne 
oplyse, at første møde endnu ikke er afholdt. Repræsentationen vil blive taget op i 
partssamarbejdet, og herefter vil Søfartsstyrelsen indkalde til møde. 
 
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 
2.1 Generelt 
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Opdateret medlemsliste med justeringer er udsendt til medlemmer og suppleanter i 
Offshoresikkerhedsrådet. Miljøstyrelsen oplyste, at deres medlem, Inger Bergmann, udtræder 
af rådet den 1. oktober pga. strukturændringer i styrelsen i forbindelse med oprettelsen af en 
ny styrelse i Miljøministeriet. Miljøstyrelsen vil formelt henvende sig med indstilling af et nyt 
medlem. 
 
2.2 Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Authorities Forum) 
Miljøstyrelsen udtrykte interesse for arbejdet med ’Key Performance Indicators’, idet 
styrelsen skal påbegynde et lignende arbejde, og meget gerne vil benytte arbejdsgruppens 
resultater som inspiration. 
 
2.3 Søfartens Ledere og CO-Sea 
Energistyrelsen oplyste, at de to organisationer har bedt om, at styrelsen revurderer sagen. I 
modsat fald ender sagen som en klage hos ministeren. Offshoresikkerhedsrådet vil blive holdt 
orienteret om det videre forløb. 
 
2.4 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Da Arbejdstilsynet var fraværende under mødet, oplyste Energistyrelsen, at der i forbindelse 
med kemikalieforordningen REACH er udstedt en delegationsbekendtgørelse fra 
miljøministeren. Denne indebærer, at REACH-forordningen på land forvaltes af 
Arbejdstilsynet, mens tilsynet på offshoreanlæg omfattet af offshoresikkerhedsloven varetages 
af Energistyrelsen. 
 
Med henblik på at tilpasse landbekendtgørelserne om stoffer og materialer til REACH
forordningen vil Arbejdstilsynet nedsætte en arbejdsgruppe under Arbejdsmiljørådet. 
Energistyrelsen vil følge dette arbejde, idet offshorebekendtgørelserne om stoffer og 
materialer skal tilpasses tilsvarende. 

-

Energistyrelsen henviste i øvrigt til Arbejdstilsynets hjemmeside for yderligere oplysninger. 
www.at.dk  
 
2.5 Nyt på søfartsområdet 
Søfartsstyrelsen informerede om, at Danmark er vært ved det næste møde i 
Sikkerhedskomiteen under IMO regi (MSC), som finder sted den 3.-12. oktober 2007. 
Økonomi- og erhvervsministeren vil åbne mødet. 
 
Søfartsstyrelsen efterlyste i øvrigt fremdrift i arbejdet med samarbejdsaftalen mellem 
Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen. Til dette svarede Energistyrelsen, at man er ved at have et 
udkast klar, som snarest vil blive afsendt til Søfartsstyrelsen. 
 
2.6 Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen tilkendegav, at arbejdet med en række indikatorer til måling af 
offshoresektorens miljøforhold har styrket styrelsens informationsberedskab. Mærsk Olie og 
Gas AS gav udtryk for, at man til enhver tid er rede til at svare på opklarende spørgsmål fra 
Miljøstyrelsen. 
 
2.7 Nyt på luftfartsområdet 
Statens Luftfartsvæsen oplyste, at alle helikopterdæk på de faste anlæg nu kan anvendes af 
forsvarets nye redningshelikoptere. Muligvis kan der være problemer med godkendelse af 

http://www.at.dk


 Side 3/5 

enkelte udenlandske rigge, som kommer til dansk område, men det vil ikke udgøre et problem 
i en beredskabssituation. 
 
3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG). 
3.1 Bekendtgørelser som følge af ændring af offshoresikkerhedsloven 
Energistyrelsen informerede om, at referater fra møderne i arbejdsgruppen ligger på 
extranettet hvor man, som medlem af rådet, altid kan orientere sig.  
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til 6 bekendtgørelser, som har været i offentlig høring. 
I høringsbrevet var det, vedr. bekendtgørelsen om beredskab, ikke præciseret, at høringen kun 
omfattede dele af bekendtgørelsen. Dette har givet anledning til problemer, idet nogle af 
høringssvarene omfattede de dele af bekendtgørelsen, der ikke var ændret, men først skal 
ændres senere. 
 
Følgende 5 udkast til bekendtgørelser blev herefter tiltrådt uden bemærkninger: 
 
− udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven, 
− styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg mv (ændring af bek. 686 af 22.06.2006) 
− indretning af udstyr på faste offshoreanlæg (ændring af bek. 672 af 21.06.2006) 
− visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, 

der med visse ændringer ikraftsættes i medfør af offshoresikkerhedsloven (ændring af bek. 
nr. 687 af 22.06.2007) 

− forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af 
offshoresikkerhedsloven (ændring af bek. 691 af 22.06.2006), 

 
Vedr. udkastet til beredskabsbekendtgørelse, påpegede Søfartstyrelsen, at man gik ud fra, at 
når der udstedes en ny bekendtgørelse er alle dele i orden, hvilket ikke var tilfældet, for så 
vidt angår redningsmidler for mobile anlæg. Dette havde Søfartsstyrelsen tilkendegivet i 
høringssvaret. Efter en drøftelse af planerne for fremtidige ændringer af bekendtgørelsen 
foreslog Energistyrelsen, at der i stedet blev udstedt en ændringsbekendtgørelse, som alene 
vedrører udvidelsen af anvendelsesområdet i henhold til ændringen af 
offshoresikkerhedsloven, hvilket ikke kan udskydes. 
 
Rådet tiltrådte uden bemærkninger forslaget.  
 
Herefter udestår stadig bl.a. at afslutte arbejdet vedr. redningsmidler. Arbejdsgruppen har 
planlagt en række møder i løbet af efteråret, hvor dette emne drøftes. 
 
Mærsk Olie og Gas AS udtrykte bekymring for, at Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen ikke er 
enige om indholdet i reglerne, og foreslog, at myndighederne forud for møderne i 
arbejdsgruppen sammen bliver enige. Først når dette er sket, bør arbejdet i arbejdsgruppen 
fortsætte. 
 
Energistyrelsen gav tilsagn herom. 
 
3.2 Vejledning om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg 
Energistyrelsen oplyste, at man vil igangsætte en opdatering af vejledningen som en 
konsekvens af ændringerne i styringsbekendtgørelsen. 
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3.3 Det videre arbejde med implementeringen af offshoresikkerhedsloven 
Arbejdet med bekendtgørelsen vedr. regler om konstruktion, indretning og udstyr på faste 
offshoreanlæg, med de tilhørende retningslinier er sat på pause, idet Energistyrelsen har 
behov for en intern drøftelse af fremtiden for retningslinierne. Resultatet af denne drøftelse 
forventes forelagt arbejdsgruppen i efteråret, hvorefter arbejdet vil blive genoptaget. Det 
forventes at arbejdet med bekendtgørelsen afsluttes i første halvdel af 2008. 
 
Miljøstyrelsen udtrykte ønske om at deltage i arbejdet med denne bekendtgørelse, hvilket 
Energistyrelsen gav tilsagn om. 
 
Mærsk Olie og Gas AS oplyste, at operatørerne har planlagt et møde om HUET i 
partssamarbejdet, således at man vil kunne præsentere en fælles holdning når arbejdsgruppen 
mødes igen med HUET på dagsordenen.  
 
Offshoresikkerhedsrådet bekræftede sin tiltrædelse af den skriftlige høringsproces vedr. de 6 
bekendtgørelser. Mærsk Olie og Gas AS bebudede dog, at de ønskede en drøftelse i 
arbejdsgruppen af de nye støjregler. 
 
I forhold til processen vedr. arbejdet med bekendtgørelserne understregede Mærsk Olie og 
Gas AS, at det er vigtigt at opnå gennemarbejdede bekendtgørelser snarere end at nå 
deadlines. Samtidig mente selskabet, at tidsplanen er blevet ændret for mange gange, og 
udtrykte skuffelse over styrelsens ressourcefordeling til regelarbejdet, således at der ikke er 
den forventede fremdrift i arbejdet. 
 
Energistyrelsen kunne kun beklage dette, men understregede, at tilsynsarbejdet samt 
behandling af ansøgninger om godkendelser og tilladelser har højeste prioritet, når der er 
begrænsede ressourcer. Tidsplanen i det videre arbejde med implementeringen af 
offshoresikkerhedsloven for 2007 er ikke ændret. Energistyrelsen tilføjede, at afsnittet om 
redningsmidler gives højeste prioritet. 
 
Vedr. 2008 vil styrelsen fremlægge en plan for arbejdet på Rådets møde i december.  
 
4. Nøgleindikatorer for sikkerhed, sundhed og miljø (KPI’s) 
Der arbejdes med udvikling af en række indikatorer til løbende vurdering af sikkerhed, 
sundhed og miljø offshore. På Arbejdstilsynets område benyttes målbare indikatorer som 
f.eks. ulykkesstatistik og arbejdsbetingede lidelser. Disse er svære alene at anvende offshore, 
da bl.a. storulykkesrisiko ikke kan indikeres gennem disse statistikker. 
 
Energistyrelsen forventer at modtage et oplæg fra arbejdsgruppen under NSOAF, som 
videresendes til medlemmerne af rådet, formentlig efter den 17. september. Herefter skal 
emnet drøftes i arbejdsgruppen, hvor også Miljøstyrelsen vil blive inviteret. 
 
Mærsk Olie og Gas AS oplyste, at NSOC-D gerne vil assistere i arbejdet. Der er 
subcommittee møde den 19. sep. og hvis det er mulig at modtage oplægget inden da, kan en 
drøftelse internt i operatørgruppen finde sted. Selskabet udtrykte desuden bekymring for at 
arbejdet vil munde ud i en smiley ordning, hvilket selskabet mener vil være for unuanceret. 
Energistyrelsen svarede hertil, at der for styrelsens område ikke er planer om nogen smiley
ordning. 

-
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Rådet tiltrådte Energistyrelsens indstilling om, at de videre drøftelser om KPI finder sted i 
arbejdsgruppen og at Miljøstyrelsen deltager i arbejdet, således at indikatorer for både 
sikkerhed, sundhed og miljø (HSE) omfattes af drøftelserne. 
 
 
5. Evt. 
Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet afholdes torsdag den 13. december 2007 kl. 11 med 
efterfølgende julefrokost. Af hensyn til planlægningen bedes alle give besked om evt. 
deltagelse. 


	Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. september 2007 i Energistyrelsen
	1. Godkendelse af referat fra offshoresikkerhedsrådets møde den 1. marts 2007.
	2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget
	3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG).
	4. Nøgleindikatorer for sikkerhed, sundhed og miljø (KPI’s)
	5. Evt.




