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1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 4. november 2010 
samt revideret referat fra den 24. september 2010. 
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. 

 



2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af rådet 
Det nye Offshoresikkerhedsråd fra 1. januar 2011. 
Både medlemmer og stedfortrædere samt kommende medlemmer af rådet var inviteret til 
dagens møde, hvorfor der var en præsentationsrunde.  
 
Bilag 0, Bekendtgørelse om identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på 

energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse. 

Ved en fejl havde Energistyrelsen ikke fået udsendt denne bekendtgørelse til rådet sammen 
med det øvrige mødemateriale, der derefter blev runddelt på mødet. Bekendtgørelsen er en 
implementering af EPSiP direktivet, og styrelsen meddelte, at bekendtgørelsen allerede var 
drøftet i arbejdsgruppen, der havde tiltrådt den uden bemærkninger.  
 
Bekendtgørelsen blev herefter tiltrådt af Offshoresikkerhedsrådet. 
 
2.2 Internationale forhold 
Plenarforsamlingen (tidl. benævnt årsmødet) 

Der var afholdt ekstraordinært møde den 2. december 2010 som opfølgning på Deepwater 
Horizon ulykken. På mødet blev der bl.a. drøftet et kommissorium til en international audit 
med fokus på brøndkontrol, og kommissoriet vil blive revideret i lyset heraf. Endvidere blev 
NSOAFs holdning til Europa-Kommissionens meddelelse vedr. offshoresikkerhed fastlagt 
med henblik på fremsættelse på det møde med Kommissionen, der blev afholdt d. 10. 
december 2010, jf. pkt. 2.4. 
 
Arbejdsgruppen vedr. sikkerhed, sundhed og miljø (HS&E Working Group) 

Der havde været afholdt sikkerhedskonference i Aberdeen i november 2010. På konferencen 
havde været tre emner. Det ene havde drejet sig om KPI i upstream industrien ud fra industri
og selskabs perspektiv. Under det andet emne havde Danmark holdt et indlæg om ’risk 
assesment from a NSOAF perspective’, og som det sidste emne blev aldring og 
livsforlængelse af infrastrukturen offshore drøftet. Konferencen var den anden i rækken, og 
det blev vedtaget fortsat at afholde konferencen hvert 2. år. 

- 

 
Arbejdsgruppen vedr. offshoreuddannelse (Training Working Group, TWG). 

Arbejdsgruppen havde på sit møde den 10. november 2010 drøftet behovet for gensidig 
anerkendelse af specialistuddannelserne i beredskabet. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen 
udarbejder et positionspapir om nødvendigheden af dette, og at det videre arbejde i 
arbejdsgruppen bestemmes på baggrund af konklusionerne i papiret.  
 
NSOAF’s EU arbejdsgruppe 

Eneste emne på mødet den 11. november 2010 var opfølgning på Deepwater Horizon 
ulykken, hvor en præsentation til NSOAFs plenarforsamlings møde den 2. december 2010 
blev udarbejdet. Denne vil blive fremsendt til rådet når den foreligger. Energistyrelsen gav 
desuden tilsagn om at lave en indgang til NSOAF’s hjemmeside fra styrelsens egen portal. 
 
2.4 Status for opfølgning på Deepwater Horizon ulykken 
Til oplysning for de nye medlemmer af rådet oplyste Energistyrelsen, at der i løbet af 
sommeren 2010 har været afholdt ekstraordinære tilsyn på alle tre borerigge i den danske del 
af Nordsøen.  
 



Der har den 10. december 2010 været afholdt møde mellem Kommissionen og en række andre 
lande, herunder NSOAF landene, hvor bl.a. reguleringen på offshoreområdet blev drøftet. 
Kommissionens fokus er primært på de EU-lande, hvor reguleringen ikke er på niveau med 
NSOAF-landenes. Nye regler vil blive funktionsrettede, hvilket er i overensstemmelse med 
lovgivningen i Danmark, Norge, UK og Holland. 
 
Overvejelserne om, hvilke initiativer der skal tages, vil blive foretaget i løbet af de kommende 
måneder, og deri vil den amerikanske undersøgelsesrapport, som forventes udsendt i januar 
2011 (offentliggjort den 11. januar 2011), blive inddraget. Desuden vil de videre tiltag ske i 
en dialog mellem Kommissionen, de nationale myndigheder (herunder NSOAF) og 
industrien. Således er der bl.a. planlagt flere møder mellem Kommissionen og de nationale 
myndigheder, samt mellem Kommissionen og offshoreindustrien gennem OGP (Oil and Gas 
Producers, den internationale organisation for olie-gas operatørselskaber). Kommissionen 
forventer at fremkomme med sine forslag senest i juli 2011. 
 
Kommissionen vil herudover undersøge mulighederne for at EMSA (European Maritime 
Safety Agency) kan komme til at spille en rolle i forhold til olieberedskabet offshore. 
EMSA’s eventuelle rolle er kontroversiel, idet medlemslandene og Norge ikke mener, at det 
er hensigtsmæssigt med et EU-kontrolorgan på offshoresektoren. 
 
Udover kontakt til EU-medlemslandene vil Kommissionen også i det videre arbejde tage 
kontakt til lande uden for EU gennem International Regulators Forum (IRF), hvor en række 
NSOAF-lande også er medlemmer. 
 
Energistyrelsen orienterede herefter om hhv. Montara ulykken i Australien, hvor der 
udelukkende skete materiel skade samt Gullfaks-C ulykken, hvor hverken personer eller 
materiel blev beskadiget.  
 
Mærsk Oil orienterede om, at alle rapporter indgår i en overordnet gennemgang og i 
selskabets opfølgende arbejde. Selskabet er desuden i dialog med Energistyrelsen om, 
hvorledes en tilsvarende brønd som på Gullfaks C på dansk område skal håndteres. Hess 
Denmark meddelte, at der i selskabet var udviklet et sæt guidelines til kommende 
borekampagner, hvilket var et dynamisk dokument, ligesom oliespildsberedskabsplaner bliver 
underkastet et serviceeftersyn. DONG E&P havde nedsat en ’Major Accident Learning Task 
Force’, som gennemgår alle tilgængelige rapporter for findings og anbefalinger, og har på den 
baggrund defineret en række aktionspunkter, som skal implementeres i løbet af de kommende 
måneder. I OGP regi er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at identificere indikatorer, 
der kan være forløbere for potentielle uheld. Desuden har OGP nedsat en stående komité om 
processikkerhed. 
 
Dansk Metal foreslog, at rådet på baggrund af de af selskaberne nævnte erfaringer, drøfter 
hvorfor selskabernes egne procedurer i nogle tilfælde ikke følges. Offshoresikkerhedsloven 
grundlag er netop selskabernes egenkontrol, og det skal sikres, at dette fungerer. Det blev 
vedtaget, at dette emne tages op på konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar 
2011.  
 
2.5 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Energistyrelsen oplyste, at den sidste bekendtgørelse i rækken var lagt på retsinfo den 16. 
december 2010, og kunne ses i systemet i løbet af uge 51. Dette betyder, at alle regler i 



medfør af den tidligere havanlægslov nu er udfaset. Mærsk Oil takkede medarbejderne fra 
Energistyrelsen for den store arbejdsindsats i forbindelse med udfasningen. Selskabet bad om, 
at bekendtgørelsen vedr. forpligtelser for importører, leverandører m.v. af stoffer og 
materialer kom på dagsordenen i arbejdsgruppen forholdsvist tidligt i det kommende år i lyset 
af indsigelserne fra DI mod krav til sikkerhedsdatablade. Energistyrelsen takkede ligeledes for 
det gode samarbejde i arbejdsgruppen og bemærkede, at prioriteringen af arbejdet i 
arbejdsgruppen må bero på en dialog under konferencen den 17. januar 2011.  
 
For så vidt angik status for forslag til ændring af offshoresikkerhedsloven er dette sendt til 
ministeren. Både dette og forslag til ændring af undergrundsloven skal fremsættes i 
Folketinget den 9. februar 2011.  
 
2.6 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet orienterede om ’Konference om arbejdsmigranters arbejdsmiljø og 
arbejdsvilkår i Norden’. Der var på konferencen blevet fokuseret på forskerverdenen, og på 
hvilken viden Norden har heromkring. Bl.a. havde det været undersøgt hvorledes det 
Nordiske Arbejdstilsyn fører tilsyn med de nordiske arbejdstagere. Der havde desuden været 
oplæg fra arbejdsmarkedets parter herunder LO og DI.  
 
2.7 Nyt på søfartsområdet 
Søfartsstyrelsen meddelte, at der havde været bestyrelsesmøde i EMSA’s 
olieberedskabskomité, som en opfølgning på Deepwater Horizon ulykken. 
 
2.8 Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen meddelte, at der var en del fokus på havmiljøet bl.a i pressen, hvilket havde 
affødt en del spørgsmål til ministeren. Sagerne tages meget alvorligt af både det involverede 
selskab samt af Miljøstyrelsen. 
 
2.9 Nyt på luftfartsområdet 
Trafikstyrelsen kunne meddele, at procedurer og forretningsorden omkring miljøflyvninger til 
offshoreanlæg var blevet gennemgået, og at alle procedurer er blevet fulgt af medarbejderne. 
 
3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet  
Energistyrelsen takkede arbejdsgruppen for den store indsats. Der skal nedsættes en ny 
arbejdsgruppe, og rådets medlemmer bedes indstille nye medlemmer. Energistyrelsen vil efter 
nytår udsende forslag til kommissorium for den nye arbejdsgruppe med anmodning om 
bemærkninger samt udpegning af medlemmer af arbejdsgruppen. 
 
5. Offshoresikkerhedsrådets konference den 17. januar 2011. 
DONG E&P foreslog, at der i uge 51 afholdes et kort møde mellem repræsentanter for 
parterne om fastsættelse af det endelige program for konferencen.  
 
4. Driftsansvarlige virksomheder holder indlæg om hovedtemaerne for 
sikkerhedsarbejdet i 2011. 
De fire driftansvarlige virksomheder holdt hver et kort oplæg om tiltag for sikkerhedsarbejdet 
i det kommende år. 
 
Oplæggene er medsendt dette referat. 
 



8. Evt.  
Energistyrelsen havde foreslået en møderække i Offshoresikkerhedsrådet for 2011, hvilket 
blev vedtaget. Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er planlagt til mandag den 28. marts 
2011 kl. 13 i Energistyrelsen.  
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