
 

 
 

12. marts 2007 
j.nr. 016001/16020-0002 
ref. lkg 

REFERAT    

 
 
Side 1/6 

 
 
 
 
 
 
Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 1. marts 2007 i Energistyrelsen 
 
 
Til stede:   

Lars Henneberg, Mærsk Olie & Gas AS 
Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie & Gas AS 
Jens Valeur, Hess Danmark 
Morten Nielsen, Hess Danmark 
Hans Jørn Johansen, DONG Energy 
Lisbeth Frømling, Maersk Contractors 
Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening 
Anders Just Pedersen, Dansk Industri 
Allan Schneidermann, Dansk El-Forbund 
Ole Hald, Statens Luftfartsvæsen 
Rolf Trier, Maskinmestrenes Forening 
Tage V. Andersen, Miljøstyrelsen 
Lotte Knudsen, 3F Den private servicegruppe 
Michael Jørgensen, CO-industri 
Henrik Kjærgaard, CO-industri 
Jørgen Moltzen, Dansk Metal 
Steen Nielsen, Søfartsstyrelsen 
Miriam Lykke, FTF 
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Lone Karlsmose Gamble, Energistyrelsen (referent) 

 

 
 

Miljøstyrelsen havde meddelt, at de blev forsinkede til mødet, og punktet vedr. orientering om 
nyt på havmiljøområdet blev vedtaget drøftet umiddelbart inden punkt 5 eventuelt. 
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1. Godkendelse af referat fra offshoresikkerhedsrådets møde d. 22. nov. 2006. 
 
Mærsk Olie og Gas AS kunne ikke tilslutte sig formuleringen i referatets pkt. 1, 1. afsnit, om 
at rådet havde tilsluttet sig, at mødereferaterne skulle offentliggøres på Energistyrelsens 
hjemmeside. Selskabet havde bedt om en indstilling fra Energistyrelsen med begrundelse af 
planerne for offentliggørelse af referaterne fra møderne i Offshoresikkerhedsrådet på 
Energistyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen lovede, at fremsende en indstilling til brug for 
næste møde i Offshoresikkerhedsrådet. 
 
Med denne bemærkning blev referatet godkendt. 
 
DONG Energy opfordrede til, at første udkast af referatet fra møderne i Offshoresikkerheds
rådet bliver sendt til medlemmerne hurtigere end tilfældet var efter seneste møde. 
Energistyrelsen lovede at gøre en indsats for at dette sker. 

-

  
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 
2.1 Generelt 
Opdateret medlemsliste er udsendt til medlemmer og suppleanter i Offshoresikkerhedsrådet. 
 
1.2 Internationale forhold 
NSOAF 
Energistyrelsen orienterede om, at man i forbindelse med arbejdet med den gensidige 
anerkendelse af sikkerhedsuddannelsen, af IADC er blevet inviteret som observatører til et 
grundlæggende sikkerhedskursus, der gennemføres af 6 personer på Falck NUTEC i Esbjerg. 
Kurset gennemføres den 12-14 marts 2007 og omfatter bl.a. træning i at forlade en helikopter 
under vandet (HUET). Repræsentanter fra operatørforeningerne i Norge, Storbritannien og 
Holland og Danmark er inviterede til at deltage. DNV vil være til stede som verifikator. 
Energistyrelsen er interesseret i at deltage, da IADC har udtalt sig positivt om den nye danske 
uddannelsesplan. 
 
EU 
På forespørgsel fra DONG Energy, oplyste Energistyrelsen, at EU-netværket under NSOAF 
er et forum der er særligt opmærksom på offshoreforhold i forbindelse med direktivforslag og 
andet EU-samarbejde. Gruppen er ikke et besluttende forum, men kan drøfte f.eks. en mulig 
ensartet fortolkning af EU-retten. 
 
Energistyrelsen mister sin suppleantplads i undergruppen for udvindingsindustrien i Det 
Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen. Posten overtages i stedet af 
Arbejdstilsynet, som vil være ene om at repræsentere Danmark fremover. Mærsk Olie og Gas 
AS udtrykte bekymring over, om Offshoresikkerhedsrådet herefter vil få adgang til relevant 
materiale fra udvalgene. Energistyrelsen tilkendegav, at man i stedet vil få oplysninger om 
EU-forhold gennem Arbejdstilsynet og EU-netværket under NSOAF og fortsat vil informere 
parterne når der er nyt, enten gennem arbejdsgruppen eller Rådet. EU vil fortsat være et fast 
dagsordenspunkt på møderne i Offshoresikkerhedsrådet. 
 
OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee) 
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DONG Energy gjorde opmærksom på at tilsvarende arbejde udførtes i andre organer, fx Step 
Change in Safety, IADC og OGP og advarede imod at myndigheder deltager i arbejde som 
ligeså godt kan eller burde ivaretages af industrien selv. Energistyrelsen var enig i, at 
ressourcerne skal udnyttes fornuftigt, og er åben for en drøftelse af hvor kræfterne skal 
lægges. Dog skal man være opmærksom på den brede medlemssammensætning i OMHEC.  
 
 
2.3 Ændring af offshoresikkerhedsloven 
Energistyrelsen oplyste, at ændringen af offshoresikkerhedsloven, som vedtaget i Folketinget 
den 25. januar 2007, har haft betydning for i hvilket omfang rørledninger, specialfartøjer samt 
indkvarteringsskibe er omfattet af loven og reglerne under denne. Som konsekvens heraf skal 
en række af de eksisterende bekendtgørelser ændres. Arbejdet, som ikke forventes at være 
særlig tidskrævende, skal foregå i partsregi og udmøntes i en række ændringsbekendtgørelser.  
 
 
2.4 Asbest offshore 
Asbest er blevet et aktuelt emne, og Energistyrelsen har sendt breve til operatørselskaber med 
anmodning om oplysninger om forekomsten af asbest på faste og mobile offshoreanlæg og, i 
fald der findes asbest, hvilke forholdsregler selskaberne har, for at sikre de ansatte mod 
sikkerheds- og sundhedsmæssige farer. Selskaberne har svarfrist til den 14. marts 2007. CO
Industri roste initiativet og spurgte, om der vil ske en opfølgning i fald selskaberne svarer 
bekræftende på, at personer har beskæftiget sig med asbest, hvilket Energistyrelsen kunne 
bekræfte. 

-

 
2.5 Søfartens ledere 
CO-Industri rejste spørgsmålet om, på hvilken side af bordet lederne hører til, idet de i mange 
tilfælde handler på vegne af arbejdsgiverne. Danmarks Rederiforening fastslog, at den 
drøftelse var afsluttet i forbindelse med sammensætningen af Rådet. 3F spurgte om, hvor 
mange medlemmer Søfartens Ledere og CO-Sea havde offshore. Energistyrelsen havde ikke 
det konkrete tal, men vil præsentere et løsningsforslag med de relevante oplysninger ved det 
kommende rådsmøde den 7. juni 2007.  
 
 
2.6 Påsejling af Tyra Vest den 6. juli 2006 
Søfartsstyrelsens opklaringsenhed har udsendt en rapport vedr. omstændighederne ved 
påsejlingen. Energistyrelsen afgav i juli 2006 en politianmeldelse af trawlerens overskridelse 
af sikkerhedszonen. Politiet afventer, at Søfartsstyrelsen afslutter deres stillingtagen til, 
hvorvidt opklaringsenhedens rapport giver anledning til flere politianmeldelser. Når 
Søfartsstyrelsens vurdering er afsluttet, vil politiet gå videre med sagen.  
 
Dansk El-Forbund påpegede, at det er lang tid at afvente en afgørelse. Til dette oplyste 
Energistyrelsen, at man allerede samme dag som påsejlingen var sket, tog ud på platformen 
for at afklare omstændighederne ved påsejlingen. Selskabet fik i den forbindelse et påbud om 
overvågning. Efterfølgende har selskabet iværksat radarovervågning af samtlige deres anlæg 
fra vagtskibene. Energistyrelsen oplyste desuden, at der siden påsejlingen løbende er blevet 
informeret om sagens forløb på styrelsen hjemmeside www.ens.dk  
 
2.7 Nyt på arbejdsmiljølovens område 

http://www.ens.dk
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Den 15. februar 2007 trådte to nye bekendtgørelser på arbejdsmiljølovens område om 
trykbærende udstyr i kraft til erstatning af to i offshoresikkerhedsloven nævnte 
bekendtgørelser. Dette medfører at Energistyrelsen hurtigt skal udstede en 
ændringsbekendtgørelse. Energistyrelsen oplyste, at for at undgå disse tilfælde vurderes det 
altid ved udarbejdelse af bestemmelser, hvor specifikt der skal henvises til andre 
ressortmyndigheder lovgivning. Ændringer som denne kan dog ikke undgås. 
 
2.8 Nyt på søfartsområdet 
Søfartsstyrelsen oplyste, at man havde haft møde med EU-Kommissionen vedrørende 
rækkevidden af den nye forordning om ISM-koden. Visse EU-lande havde fortolket 
forordningen så den ikke omfattede jack-up rigge og rigge, der udfører borearbejde. 
Søfartsstyrelsen havde derfor bedt om en fælles EU-fortolkning via den såkaldte COSS 
komite. En afklaring forventedes at være på plads i løbet af 2 kvartal 2007. Førend denne 
foreligger vil Søfartsstyrelsen ikke håndhæve et eventuelt krav om ISM overfor danske 
MODU enheder. 
 
2.10 Nyt på luftfartsområdet 
Der var intet nyt at orientere om. 
 
3. Arbejdsgrupper under Offshoresikkerhedsrådet 
3.1Arbejdsgruppe vedr. styring af sikkerhed og sundhed 
Vejledning om sikkerhedsuddannelsen 
Energistyrelsen havde forud for mødet udsendt udkast til vejledning om sikkerhedsuddan-
nelse som grundlag for implementering af den nye sikkerhedsuddannelse pr. 1. maj 2007. Det 
har været forsøgt at få sikret anerkendelse af grunduddannelsen i de øvrige nordsølande, men 
arbejdet i NSOAF regi er endnu ikke afsluttet. Udestående er bl.a. at få OPITO til at 
anerkende, at uddannelserne fra de øvrige lande ikke behøver at være OPITO-godkendt for at 
kunne anerkendes i UK. IADC har præsenteret en model der, som tidligere omtalt, afprøves i 
marts 2007 med bl.a. Energistyrelsen som observatør.  
 
Mærsk Olie og Gas AS gjorde herefter opmærksom på, at NSOC-D den 23. februar 2007 
havde besluttet, at indstille at HUET skal indgå som et element i sikkerhedsuddannelsen, og 
foreslog, at rådet sendte udkastet til vejledning tilbage i arbejdsgruppen, som kunne foretage 
nogle justeringer, hvorefter vejledningen, for at sikre en hurtig proces, efterfølgende kunne 
sendes i skriftlig høring i Offshoresikkerhedsrådet. 
 
DONG Energy støttede forslaget og ønskede at vejledningens afsnit om helikopterevakuering 
blev præciseret så at det klart fremgik at HUET var et krav.  Dette var en klar forudsætning 
for gensidig international anerkendelse og vejledningen i sin nuværende form var ikke 
tilstrækkelig til at opnå denne anerkendelse. 
 
Energistyrelsen oplyste, at HUET i de øvrige nordsølande indgår i sikkerhedsuddannelsen 
som et selvstændigt modul, og at man i Danmark kan gøre tilsvarende, hvilket ikke burde 
forhindre en tiltrædelse af vejledningen på nuværende tidspunkt, idet styrelsen vurderer, at 
ændringerne ved at tilføje yderligere et modul ikke vil være omfattende. Det er vigtigt, at 
vejledningen bliver tiltrådt tids nok til at skolerne kan nå at forberede udbydelse af kurserne 
som beskrevet i vejledningen. Desuden er det vigtigt, at overgangsbestemmelserne 
vedrørende indførelse af HUET bliver drøftet.  
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Dansk El-Forbund var indstillet på at følge arbejdsgruppens indstilling, da det ellers kan være 
vanskeligt at få vejledningen på plads til den 1. maj 2007, og tilsluttede sig, at drøftelserne 
vedr. HUET kan håndteres efterfølgende. Dansk El-Forbund gjorde desuden opmærksom på, 
at potentielle medarbejdere muligvis vil falde fra som følge af et nyt og fysisk krævende 
modul.  
 
På forespørgsel oplyste Mærsk Olie og Gas AS, at grundlaget for beslutningen i NSOC-D er 
en udredning, som er foretaget i dette regi, og tilbød at videreformidle rapporten til 
medlemmerne af Offshoresikkerhedsrådet. 
 
Efter en længere debat om emnet, og på baggrund af at Energistyrelsen lovede at fremme 
arbejdet i arbejdsgrupppen, trak DONG Energy forslaget om at sende vejledningen til fornyet 
behandling i arbejdsgruppen inden 1. maj tilbage.  
  
Energistyrelsen tilkendegav, at arbejdet med HUET snarest vil blive iværksat af 
arbejdsgruppen med henblik på en indstilling til rådet om indførelse i den danske 
grunduddannelse. 
 
Med ovenstående bemærkninger blev vejledningen herefter tiltrådt. 
 
Styringsvejledningen 
Arbejdsgruppen arbejder stadig på at få udkast til vejledning færdigt, og det blev derfor 
foreslået, at udkastet fremsendes til skriftlig høring i Offshoresikkerhedsrådet når det 
foreligger i stedet for at afvente næste ordinære møde i juni 2007. 
 
Rådet tiltrådte forslaget. 
 
Redningsmidler 
Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen, hvor der har været generelle drøftelser. Der 
foreligger endnu ikke noget udkast til nye bestemmelser. Arbejdsgruppen har besluttet at 
indkalde en sagkyndig på risikoområdet til at orientere om evakueringsanalyser. 
Rådsmedlemmer, som ikke er tilknyttet arbejdsgruppen, er velkomne til at deltage. Ønske om 
deltagelse kan rettes til Hans Erik Christensen. 
 
3.2 Arbejdsgruppen vedr. tekniske spørgsmål (AG-teknik) 
Har endnu ikke været afholdt møder udover det indledende, hvor den overordnede tidsplan 
blev aftalt. 
 
3.3 Det videre arbejde med implementeringen af offshoresikkerhedsloven 
Det har vist sig, at der stort set er personsammenfald i de to ovenstående arbejdsgrupper, og 
Energistyrelsen foreslog derfor, at de to grupper sammenlægges til én, hvilket vil muliggøre 
en bedre tilrettelæggelse af det samlede arbejde. Arbejdet baseres på møder hver 2. uge, og ud 
fra erfaringerne i arbejdsgruppen vurderes inden næste rådsmøde om der skal foretages 
justeringer i denne tidsplan.  
 
DONG Energy udtrykte betænkelighed over kvaliteten af lovgivningen i forhold til 
arbejdsbyrden og de ambitiøse mål. Energistyrelsen var enig i, at arbejdsprocessen skal være 
fornuftig, og at tidsplanen må udstrækkes, hvis der viser sig behov. 
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Energistyrelsen foreslog desuden en omprioritering af rækkefølgen af regelarbejdet, således at 
reglerne om anmeldelser og regler om sikkerhedsorganisation rykkes frem. I stedet vil 
arbejdet med medicinske bekendtgørelser samt regler om kemiske og biologiske agenser 
udskydes. 
 
Med disse bemærkninger blev ændring af organisationen samt tidsplanen tiltrådt. 
 
 
4. Igangværende sager 
4.3 Ulykkesstatistik og gaslækager 2006 
 
Energistyrelsen arbejder på en sammenligning af ulykker på dansk sektor med ulykker i de 
øvrige nordsølande.  
 
Mærsk Olie og Gas understregede, at det er vigtigt, at sammenligningen bliver foretaget på et 
ensartet grundlag. Energistyrelsen svarede, at styrelsen alene har adgang til offentliggjorte 
statistiske informationer, som er baseret på et andet registreringsgrundlag end det, der 
anvendes i Danmark, og det er derfor ikke muligt at lave en direkte sammenstilling. Med disse 
forbehold kan man dog alligevel se nogle trends og en udvikling over tid.  
 
Herefter gik man til punkt 2.9 på dagsordenen: 
 
2.9 Nyt på Havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen oplyste, at der skulle være møde i OSPAR den 11. marts 2007, hvor man er 
begyndt at indsamle data til analyser vedr. reduktion af olie i produceret vand. Målet var at 
have en reduktion på 15% i 2006 i forhold til 2000. Danmark adskiller sig her fra de øvrige 
medlemslandelande med en stigning på 70% indtil 2005, hvor de foreløbig seneste data er fra. 
Til sammenligning er der i samtlige medlemslande en gennemsnitlig reduktion på 10%. Der 
overvejes yderligere mål i OSPAR regi. 
 
5. Evt. 
Som aftalt afholdes næste møde i Offshoresikkerhedsrådet torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.30 
til 15.30 . 
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