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REFERAT

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 12. marts 2009 i Energistyrelsen 
 
 
Til stede:   

Anne-Marie von Benzon, Arbejdstilsynet 
Lene Christiansen, Dansk El-Forbund 
Michael Jørgensen, CO-Industri 
Anders Just Pedersen, Dansk Industri 
Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening 
Hans Jørn Johansen, DONG Energy E&P 
Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie og Gas AS 
Lars Henneberg, Mærsk Olie og Gas 
Anna Cecilie Skovgaard, Miljøstyrelsen 
Ole Hald, Statens Luftfartsvæsen 
Jørgen Moltzen, Dansk Metal 
Lars Roesen, Hess Denmark 
Jeppe Skovbakke Juhl, Søfartsstyrelsen 
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Henrik Andersen, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Lone Karlsmose Gamble, Energistyrelsen (ref) 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 4. december 2008 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af rådet 
2.1 Generelt 
Energistyrelsen orienterede om konference i Esbjerg den 17. marts 2009 angående sikkerhed 
offshore med ca. 180 tilmeldte.  
 
Energistyrelsen orienterede om, at der den 27. februar var afholdt møde i Myndighedernes 
Beredskabskomité. Mødet blev holdt hos Forsvarskommandoen, som har et døgnbemandet 
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beredskabsrum. Faciliteterne her er betydeligt bedre end de, som forefindes hos 
Energistyrelsen, og det overvejes om dette rum muligvis kan blive komiteens permanente 
beredskabsrum.   
 
I forbindelse med mødet lovede Energistyrelsen SOK, at undersøge nærmere vedrørende 
operatørernes anvendelse af AIS systemet. 
  
2.2 Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Authorities Forum) 
Arbejdsgruppen vedr. offshore sikkerhedsuddannelser (Training Working Group) 
Der var møde i dette forum den 4. marts 2009, og arbejdsgruppen er nu nået så langt den kan 
mht arbejdet om gensidig anerkendelser af offshore sikkerhedsuddannelser. De videre 
drøftelser vil foregå mellem industrien og IADC, idet OPITO i UK ikke anerkender 
uddannelserne under IADC. Foreløbig fortsætter arbejdsgruppen i et noget lavere gear end 
tidligere med blot ét årligt møde.  
   
NSOAFs EU arbejdsgruppe 
På forespørgsel fra Mærsk Olie og Gas AS, om der i denne arbejdsgruppe lægges vægt på de 
miljømæssige aspekter eller om det er de sikkerhedsmæssige der er fokus på, svarede 
Energistyrelsen, at det er den sikkerheds- og sundhedsmæssige vinkel, som bliver vægtet i 
denne arbejdsgruppe. Der er i direktivet lagt op til, at den nationale lovgivning håndterer det 
sikkerheds- og sundhedsmæssige, og det er derfor vigtigt, at der er et bindeled. 
Energistyrelsen tilføjede, at det er en del af kommissoriet, at overvåge hvad der foregår på 
EU-kommissionsplan vedr. offshore sektoren. 
 
Arbejdsgruppen vedrørende brønde (Wells Working Group) 
På konkret forespørgsel oplyste Energistyrelsen, at denne gruppe beskæftiger sig med 
sikkerheden omkring brønde og boringer, ligesom bl.a. Well Control uddannelsen drøftes her.  
Til yderligere orientering er Kommissoriet for arbejdsgruppen vedlagt dette referat. 
 
Energistyrelsen orienterede om styrelsens ressourceforbrug på det internationale område, hvor 
der i 2008 blev anvendt ca. 1300 timer på årsbasis. I 2009 forventes ressourcer til 
internationalt arbejde at blive lavere. Energistyrelsen fremhævede, at specielt NSOAF er et 
vigtigt forum for styrelsen at deltage i, idet der via denne kanal er en del indflydelse samt 
informationer at få. 
 
2.3 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Der har ikke været udstedt bekendtgørelser eller udsendt vejledninger siden sidste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet.   
 
Mærsk Olie og Gas AS præciserede, at dette ikke er et udtryk for, at arbejdsgruppen ikke 
laver noget, men at der i øjeblikket er et stort program, og en del emner for arbejdsgruppen at 
tage stilling til. 
 
2.4 Status for ændring af offshoresikkerhedsloven 
Energistyrelsen oplyste, at forslaget til ændring af offshoresikkerhedsloven vil blive 2. og 3. 
behandlet hhv. den 24. og 31. marts 2009. Ændringsloven vil således ikke kunne træde i kraft 
den 1. februar 2009, som det ellers fremgår af lovforslaget, men træder i stedet i kraft den 1. 
juli 2009.  
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2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet havde ingen bemærkninger.  
 
2.6 Nyt på søfartsområdet 
Samarbejdsaftalen mellem Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen ligger nu klar og skal blot 
godkendes af de to myndigheder. Det forventes, at aftalen vil være klar primo april. 
 
2.7. Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen orienterede om, at offshorehandlingsplanen er faldet på plads, og ligger til 
underskrift hos ministeren.  
Vedr. oliespildet på Syd Arne på 112 m3 skete det på grund af en læk i slange i SAL-systemet. 
På baggrund af erfaringer fra oliespildsbekæmpelsen, skal det nu vurderes, om der er behov 
for forbedringer i beredskabsplanerne f.eks. med hensyn til uddannelse, krav til indsats og 
materiel ved olieopsamling mv. Yderligere information kan findes på Miljøstyrelsens 
hjemmeside http://www.mst.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/Et_mindre_olieudslip_i_Nordsoen.htm  
 
2.8 Nyt på luftfartsområdet 
Der var ikke orienteringspunkter fra Statens Luftfartsvæsen. 
 
 
3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet  
Energistyrelsen uddelte en opdateret plan for implementeringen af offshoresikkerhedsloven. 
Planen havde arbejdsgruppen taget stilling til på et møde den foregående dag. Ifølge planen 
vil ikraftholdelsesbekendtgørelsen kunne udfases efter mødet i Offshoresikkerhedsrådet i 
december 2009.  
 
Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket med bl.a. bekendtgørelse om konstruktion, indretning og 
udstyr på hhv. faste og mobile anlæg. Princippet er, at regler om samme emne skal kunne 
findes ét sted. Arbejdsgruppen har foreslået at nedsætte en undergruppe til dette arbejde for at 
øge fremdriften. Denne undergruppe forventes, at kunne præsentere 1. udkast i løbet af to 
måneder.  
Beredskabsbekendtgørelsen forventes afsluttet på næste møde i arbejdsgruppen. Ifølge planen 
skal styringsvejledningen være klar til tiltrædelse til mødet i Offshoresikkerhedsrådet i juni. 
Det planlægges at dele den op mere emnerettet end den nuværende, og der vil formentlig 
udarbejdes flere mindre vejledninger i lighed med forholdene på land. Ligeledes skal 
bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer tiltrædes ved næste 
rådsmøde. 
 
Ved mødet i Offshoresikkerhedsrådet til september skal bekendtgørelserne om stoffer og 
materialer ifølge planen vedtages. Disse vil implementere REACH forordningen. Evt. samles 
de i én bekendtgørelse, idet de emnemæssigt hører sammen.  
 
Resten af de ikraftholdte bekendtgørelser kommer på rådsmødet i december 2009, heriblandt 
også bekendtgørelsen om arbejdstid.  
 
Herudover er der en restgruppe på 3 bekendtgørelser, hvor arbejdet forventes igangsat i 2010. 
For så vidt angår bekendtgørelse om Forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet skal den 
overordnede repræsentation i rådet vurderes, idet Energistyrelsen har modtaget en ansøgning 

http://www.mst.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/Et_mindre_olieudslip_i_Nordsoen.htm
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fra Søfartens Ledere om medlemskab. Denne organisation var repræsenteret i det tidligere 
KU, men opfylder ikke på nuværende tidspunkt kriterierne i Forretningsordenen for 
Offshoresikkerhedsrådet. Den nye medlemsperiode starter den 1. november 2010. 
 
Mærsk Olie og Gas AS udtrykte tilfredshed med planen, og med udsigten til at 
ikraftholdelsesbekendtgørelsen vil kunne udfases efter december 2009, og anmodede om at 
alle involverede parter allokerede de nødvendige ressourcer for at opnå dette mål. 
Energistyrelsen understregede vigtigheden i, at alle arbejdsgruppens medlemmer forsøger at 
overholde det samlede antal møder afsat til arbejdet med de enkelte bekendtgørelser. 
 
4. Regler og vejledninger til behandling 
Arbejdsgruppen havde ingen bekendtgørelser og vejledninger til behandling i 
Offshoresikkerhedsrådet. 
 
5. Orientering vedr. arbejdstidsdirektivets betydning for offshoresektoren 
Energistyrelsen forventer, at reglerne vil blive administreret som hidtil. Rådighedstiden 
offshore vil være 12 timer, mens man har fri de øvrige 12 timer. Referenceperioden på 12 
måneder ændres ikke. Opt-out reglen skal anvendes på nationalt plan, og ikke 
virksomhedsplan. Dette forhandles stadig af UK og Kommissionen.  
 
Mærsk Olie og Gas AS opfordrede Energistyrelsen til at arbejde aktivt for, at ændringerne 
bliver gennemført som foreslået, samt at offshoreindustriens særlige interesser bliver 
varetaget i denne forbindelse. 
 
DONG E&P foreslog, at Nordsølandene i regi af NSOAF, sammen arbejder for at påvirke i 
den ønskede retning. Dette kan ligeledes fremføres af Specialudvalget, hvor også branche 
organisationerne kan få emnet på dagsordenen. Selskabet tilføjede, at mht problematikken 
omkring logging arbejde, skulle det understreges, at alt arbejde kan planlægges. Logging 
arbejdet vil evt. medføre forskudte arbejdstider, men vil i princippet kunne følge direktivet.  
 
 
6. status på tilsyn vedr. psykisk arbejdsmiljø   
Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø er startet ved at Energistyrelsen har anmodet 
selskaberne om dokumentation for den del af deres ledelsessystem samt de dele af sikkerheds
og sundhedsredegørelsen, som omfatter det psykiske arbejdsmiljø. Når alt materiale er 
modtaget vil Energistyrelsen danne sig et overblik og give de enkelte selskaber en 
tilbagemelding. Dette vil formentlig ske inden sommerferien.  

- 

 
 
7. Møde med det norske Sikkerhetsforum 
Energistyrelsen har meddelt Petroleumstilsynet i Norge, at Offshoresikkerhedsrådet er 
interesseret i at mødes med det Norske Sikkerhetsforum enten den 17. eller den 18. september 
2009. Alle fremmødte medlemmer i Offshoresikkerhedsrådet tilkendegav under mødet 
hvilken dato der passer bedst, og Energistyrelsen vil efterfølgende give en tilbagemelding om 
det endelige mødetidspunkt. 
 
8. Gennemgang af arbejdsulykker i 2008 
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Energistyrelsen gennemgik de anmeldte arbejdsulykker offshore for 2008. Oplysningerne vil 
komme i styrelsens årlige rapport, og Energistyrelsen vil fremsende kapitlet fra rapporten, 
som omhandler dette emne til medlemmerne af Offshoresikkerhedsrådet inden udgivelsen 
(hvilket vil være omkring næste møde i Offshoresikkerhedsrådet). 
 
9. Evt 
Handlingsplanen om energieffektivisering, som er indgået med operatørerne, vil blive 
offentliggjort snart. Det kan konstateres, at man allerede på nuværende tidspunkt er nået et 
stykke med de foreslåede initiativer.  
Materialet vil blive fremsendt til Offshoresikkerheds-rådets medlemmer med dette referat. 
 
Der vil fremover blive fremlagt en opdateret regelplan til hvert møde i Offshoresikkerheds
rådet. 

-

 
Næste ordinære møde i Offshoresikkerhedsrådet er den 4. juni 2009 kl. 13.30 i 
Energistyrelsen.  
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