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Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 3. december 2009 i Energistyrelsen 
 
 
Til stede:   

Lene Christiansen, Dansk El-Forbund 
Anders Just Pedersen, Dansk Industri 
Hans Jørn Johansen, DONG E&P  
Niels Erik Hoff-Clausen, DONG E&P 
Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie og Gas AS 
Lars Henneberg, Mærsk Olie og Gas AS 
Jørgen Moltzen, Dansk Metal 
Lars Roesen, Hess Denmark 
Jeppe Skovbakke Juhl, Søfartsstyrelsen 
Christian Holm, Maersk Drilling 
Lisbeth Frømling, Maersk Drilling 
Anne-Marie Von Benzon, Arbejdstilsynet 
Rolf Trier, Maskinmestrenes Forening 
Michael Jørgensen, CO-Industri 
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Dewi Dylander, Energistyrelsen 
Gurli Bonde, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Lars Møller, Energistyrelsen 
Lone Karlsmose Gamble, Energistyrelsen (ref) 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 3. september 2009 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af rådet 
2.1 Generelt 
Maersk Drilling præsenterede Christian Holm, der er udpeget som ny stedfortræder til 
Offshoresikkerhedsrådet og repræsentant i arbejdsgruppen. 
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2.2 Internationale forhold 
NSOAF 
Energistyrelsen kunne meddele, at styrelsen har inviteret en ekspert fra Cowi, som 
oplægsholder vedrørende risikovurdering på konferencen den 27. april 2010.  
 
Mærsk Olie og Gas AS tilkendegav, at det var positivt, at Danmark holder oplæg om emnet, 
og bad om at dette indlæg evt. kan blive holdt i Danmark også for alle interesserede. Det kan 
både være interesserede medlemmer af Offshoresikkerhedsrådet, ligesom også risikoeksperter 
hos operatørerne kan være interesserede i at høre oplægget. 
 
Energistyrelsen vil arrangere dette. 
 
NSOAF’s EU arbejdsgruppe 
Energistyrelsen orienterede om, at gruppen på sit seneste møde havde drøftet 
Borehulsdirektivet med henblik på forbedrings- og moderniseringsforslag. Detaljeringsgraden 
i direktivet er nogle steder meget intens, og målet er at gøre kravene mere funktionsrettede. 
Kommissionens rapport af den 3. september 2009 om den praktiske gennemførelse af bl.a. 
borehulsdirektivet vil blive tilsendt medlemmer og stedfortrædere i Offshoresikkerhedsrådet. 
Det endelige arbejde skal være tilendebragt i 2013. 
 
2.3 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Der er ikke trådt nye bekendtgørelser i kraft siden sidste møde i Offshoresikkerhedsrådet.  
 
Energistyrelsen har modtaget høringssvar til bekendtgørelse om beredskab m.v. efter 
offshoresikkerhedsloven. Styrelsen vil udarbejde en oversigt over høringssvarene og udsende 
den til arbejdsgruppen under OSR. Væsentlige ændringer vil medføre fornyet partshøring.  
 
Energistyrelsen meddelte, at den såkaldte CLP forordning  ikke skal implementeres i dansk 
ret, men vil kræve en ændring af kemibekendtgørelsen, som i øjeblikket er til tiltrædelse.  I 
givet fald skal bekendtgørelsen tiltrædes af arbejdsgruppen på ny, evt. ved skriftlig høring, 
hvorefter den skal forelægges Offshoresikkerhedsrådet igen. I samme anledning vil der også 
skulle ske an ændring af bekendtgørelsen om skiltning m.v. Denne ændring vil formentlig 
også kunne forelægges arbejdsgruppen og Offshoresikkerhedsrådet ved skriftlig høring. 
 
Energistyrelsen orienterede om, at der har hersket en smule forvirring angående 
genopfriskning af sikkerhedskurset af to dages varighed, som er gennemført før de nye regler 
trådte i kraft 1. maj 2007. Når dette sikkerhedskursus udløber, skal det genopfriskes ved 
deltagelse i det nye 3-dages kursus (kurset, der trådte i kraft 1. maj 2007 samt HUET). Det er 
udelukkende ved gennemførelse af det nye sikkerhedskursus, at genopfriskning kan ske ved et 
nyt 2-dages genopfriskningskursus, hvilket betyder, at dette tidligst kan forekomme fra 2011. 
Mærsk Olie og Gas AS oplyste, at man i øjeblikket er i gang med en gap-analyse for ikke at 
skulle vente til 2011, men selskabet vil vende tilbage til Energistyrelsen med et forslag. 
 
2.4 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet orienterede om, at der er udarbejdet udkast til forslag til ny ændring af 
arbejdsmiljøloven som en udmøntning af tre-parts aftalen om virksomhedernes sikkerheds- og 
sundhedsarbejde. Arbejdstilsynet holdt oplæg om aftalen for arbejdsgruppen den 10. 
november 2009. Lovforslaget var i ekstern høring i september 2009, og det forventes, at 
forslaget bliver fremsat i Folketinget, formentlig inden jul. Som udløber af lovændringen skal 
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der bl.a. udarbejdes en bekendtgørelse vedr. uddannelse, som vil blive fremsat betids til at 
udbydere har mulighed for at forberede sig.  
 
2.5 Nyt på søfartsområdet 
Søfartsstyrelsen meddelte, at styrelsen på næste møde i Offshoresikkerhedsrådet vil orientere 
om opdateringen af vejledning om hjælpefartøjer. Arbejdet med vejledningen er lige igangsat, 
og styrelsen er i øjeblikket i gang med de interne drøftelser. 
 
2.6. Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen var ikke til stede ved mødet.  
 
2.7 Nyt på luftfartsområdet 
Statens Luftfartsvæsen var ikke til stede ved mødet. 
 
3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet  
Energistyrelsen udtrykte, som formand for arbejdsgruppen, tilfredshed med fremdriften i 
arbejdet, hvilket også næste dagsordenspunkt afspejler.  
 
Den 9. december 2009 starter arbejdsgruppen uforpligtende drøftelser om sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet, hvilket vil blive gjort i lyset af det arbejde, som også er i gang på land.  
 
Energistyrelsen foreslog, at implementeringsplanen omdøbes til regelplan, idet dette afspejler, 
at arbejdet har nået en ny fase, idet der udover udfasning af regler efter havanlægsloven også 
skal udarbejdes nye regler. Styrelsen foreslog endvidere, at en fuldstændig opdateret plan 
bliver forelagt arbejdsgruppen på næste møde, hvor den så kan tiltrædes på 
Offshoresikkerhedsrådets vegne. Der var enighed om dette. 
 
Mærsk Olie og Gas AS udtrykte tilfredshed med, at et serviceeftersyn af offshoresikkerheds
loven og undergrundsloven var på regelplanen, og ville i den forbindelse høre, om 
Energistyrelsen havde gjort sig tanker om formen. Energistyrelsen svarede, at arbejdet internt 
i styrelsen netop var igangsat, men at det ikke var planen at lave en helt ny lov. Primært er 
ændringerne en følge af implementering af CCS-direktivet. Styrelsen var dog enig i det 
problematiske i, at både undergrundsloven og offshoresikkerhedsloven indeholder 
sikkerhedsmæssige elementer, hvilket formentlig vil medføre ændringer i undergrundslovens 
§§ 10, 17 og 28. Da undergrundsloven også gælder på land forventer Energistyrelsen 
drøftelser med Arbejdstilsynet om de sikkerhedsmæssige aspekter på land. Parterne vil blive 
inddraget i arbejdet for så vidt angår offshore sikkerhed. 

-

 
Energistyrelsen meddelte herefter, at styrelsen forventer at gennemføre en konference for 
medlemmer af Offshoresikkerhedsrådet, formentlig i november 2010, når implementeringen 
af offshoresikkerhedsloven i sin helhed er gennemført.  
 
DONG Energy E&P var enig i, at offshoresikkerhedsloven har behov for et ’service-tjek’ så 
der bl.a. kan ses på om der er opnået regelforenkling. 
 
4. Regler og vejledninger til behandling 
Arbejdsgruppen havde færdigbehandlet en række bekendtgørelser og vejledninger: 
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1. Vejledning om godkendelser og tilladelser vedr. sikkerheds- og sundhedsmæssige 
forhold på offshoreanlæg. 

2. Vejledning om ledelsessystemer for sikkerhed og sundhed efter offshoresikkerheds
loven. 

-

3. Vejledning om vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på offshoreanlæg.  
4. Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og 

udstyr. 
5. Bekendtgørelse om visse aspekter af arbejdstiden på offshoreanlæg. 

 
Vejledningen om kompetencer udestår, idet arbejdsgruppen endnu ikke har færdigdrøftet 
bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer. Energistyrelsen forventer, at 
denne vejledning kommer på næste rådsmøde den 22. marts 2010.  
 
Herefter blev både vejledninger og bekendtgørelser tiltrådt uden bemærkninger. 
 
5. Status på tilsyn vedr. psykisk arbejdsmiljø 
Energistyrelsen vil, når alle onshore tilsynsbesøgene i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø 
er gennemført, primo 2010 påbegynde tilsyn med emnet offshore.  
 
6. Rapport, som analyserer Energistyrelsens observationer i tilsynsperioden 2005 til 
2009 
Energistyrelsen arbejder på en rapport, som analyserer alle styrelsens offshore observationer i 
en 5-årig periode. Analysen skal påvise, om der er behov for justeringer i tilsynet, ligesom 
vægtningen mellem anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg vurderes. Der kan desuden være 
særlige forhold, som er generelle for anlæggene, og hvor der er behov for en fremtidig 
fokusering. 
 
Denne rapport er efterfølgende sendt ud til medlemmer og stedfortrædere i Offshoresikker
hedsrådet ved e-mail af den 18. december 2009. 

-

 
Mærsk Olie og Gas AS nævnte, at det er vigtigt at holde sig det oprindelige formål med 
offshoresikkerhedsloven for øje, hvor fokus bl.a. var en ny vægtning. Energistyrelsen svarede, 
at der vil blive en nærmere drøftelse på den planlagte konference til efteråret i regi af 
Offshoresikkerhedsrådet. 
 
7. Møde med det norske Sikkerhetsforum 
Energistyrelsen bemærkede, at det havde været et godt møde med det norske Sikkerhets
forum. Man vil nu nærmere se på hvorledes det fremtidige samarbejde skal foregå. Input fra 
rådet modtages gerne.  

-

 
8. Arbejdsulykker 2009 
Energistyrelsen redegjorde for status på arbejdsulykker for 2009. Der er på nuværende 
tidspunkt 25 anmeldte ulykker fordelt med 20 ulykker på de faste anlæg, og 5 på de mobile 
inklusive den seneste ulykke på Mærsk Resolute den 15. november 2009 med dødelig 
udgang.  
 
DONG E&P redegjorde for status for ulykken med dødelig udgang. Den egentlige årsag til 
ulykken kendes ikke på nuværende tidspunkt. Energistyrelsen afventer de endelige rapporter 
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fra de involverede selskaber, ligesom de endelige tekniske analyser udestår. Når disse er 
modtaget, vil Energistyrelsen vurdere, om der er grundlag for at tage retslige skridt. Også 
Havarikommissionen er inddraget. Energistyrelsen vil holde Offshoresikkerhedsrådet 
orienteret og vil ligeledes gøre den samlede rapport offentlig tilgængelig. 
 
9. Oplæg fra operatørerne samt Maersk Drilling 
Operatørerne har fokusområder for det kommende år, og præsenterede sikkerhedsprogrammet 
for de enkelte selskaber for 2010.  
 
Oplæggene er medsendt referatet. 
 
10. Fremtidige møder i Offshoresikkerhedsrådet 
Følgende mødedatoer for 2010 blev tiltrådt: 
 
Torsdag den 25. marts, hvor der bl.a. skal drøftes rapport fra de seneste 5 års tilsyn, 
opfølgning af ulykken med dødelig udgang, og gennemgang af ulykker fra 2009. 
 
Efterfølgende har det vist sig, at denne dato ikke er hensigtsmæssig, og i stedet gennemføres 
mødet mandag den 22. marts. 
 
De øvrige mødedatoer bliver som følger: 
Torsdag den 24. juni, 
Torsdag den 30. september (ikke den 28. september som anført i dagsordenen) og  
Torsdag den 16. december. 
 
Møderne afholdes fra kl. 13 til kl. 15. 
 
11. Evt.  
Inden junimødet i rådet skal overvejes om rådet skal have en ændret sammensætning, idet der 
skal genudnævnes medlemmer inden 1. november 2010. F.eks. kan der være områder, som 
ikke er repræsenteret som rådet er sammensat i dag. 
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