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Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 24. juni 2010 i Energistyrelsen 
 
 
Til stede:   

Tage V. Andersen, Miljøstyrelsen 
Morten Nielsen, Hess Denmark 
Lene Christiansen, Dansk El-Forbund 
Hans Jørn Johansen, DONG E&P  
Niels Erik Hoff-Clausen, DONG E&P 
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Brian Pagaard Nielsen, Mærsk Olie og Gas AS 
Axel Christensen, Mærsk Olie og Gas AS (indtil kl. 13.30) 
Peter Herskind, Dansk Industri 
Jeppe Skovbakke Juhl, Søfartsstyrelsen 
Lisbeth Frømling, Maersk Drilling 
Anne-Marie Von Benzon, Arbejdstilsynet 
Michael Jørgensen, CO-industri 
Lotte Knudsen, 3F Privat Service, Hotel og Restauration 
Søren Nim Larsen, Maskinmestrenes Forening 
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Dewi Dylander, Energistyrelsen 
Gurli Bonde, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Søren Frederiksen, Energistyrelsen (indtil kl. 13.30) 
Jonas Lyberg Kofod, Energistyrelsen 
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1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 22. marts 2010 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af rådet 



 

 

Søren Frederiksen fra Energistyrelsen og Axel Christensen fra Mærsk Olie og Gas AS 
præsenterede de oplysninger, som foreløbig er fremkommet i forbindelse med undersøgelser 
af Deepwater Horizon ulykken. Desuden fremlagde de hvilke tiltag BP har gjort for at 
begrænse olieudslippet i den Mexicanske Golf. 
 
Energistyrelsen orienterede endvidere om, at der var møde med EU-Kommissionen den 25. 
juni 2010, hvor ulykken skulle drøftes. Energistyrelsen vil på det kommende møde i rådet 
orientere om evt. EU tiltag i den forbindelse.  
 
Desuden vil Energistyrelsen på baggrund af ulykken foretage et ekstra tilsyn med de tre 
borerigge, som i øjeblikket befinder sig på dansk område. Energistyrelsen vil i øvrigt gerne 
have oplysninger, som tilgår selskaberne via industrien, og som styrelsen muligvis ikke får. 
Mærsk Olie og Gas AS tilføjede, at der i selskabet er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på 
egne procedurer og standarder, og at selskabet gerne deler nye oplysninger. 
 
2.2 Internationale forhold 
NSOAF arbejdsgruppe vedr. offshore sikkerhedsuddannelser (Training Working Group, 

TWG) 

På forespørgsel præciserede Energistyrelsen, at det, af de arbejdstagerrepræsentanter, som var 
inviteret med til NSOAF’s årsmøde, udelukkende var de norske, som havde udtrykt 
bekymring for den fremtidige inddragelse af fagforeninger i udvikling og opretholdelse af 
standarder for offshore sikkerhedsuddannelser.  
 
OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee) 

Denne arbejdsgruppe arbejder i øjeblikket primært med at fremstille en vejledning over 
håndsignaler. Derudover planlægger arbejdsgruppen at udarbejde en vejledning om 
personløft. 
 
2.3 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Bekendtgørelse om kunstig optisk stråling er trådt i kraft siden sidste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet, ligesom også vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige 
forhold på offshoreanlæg er udsendt. Arbejdsgruppen arbejder på at færdiggøre de øvrige fem 
vejledninger. 
 
Dansk Industri rettede opmærksomheden mod en verserende problematik om REACH og 
sikkerhedsdatablade, hvilket er noget, som Arbejdstilsynet ser på i øjeblikket. Energistyrelsen 
bemærkede, at man var opmærksom på dette, og i givet fald vil ændre bestemmelserne 
offshore.  
 
2.4 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet orienterede om, at det psykosociale område er et højt prioriteret frem til og 
med 2010, og sandsynligvis også fremadrettet. Arbejdstilsynet havde deltaget i en nylig 
afholdt nordisk konference om emnet, hvor landene havde haft mulighed for at udveksle 
erfaringer. Der skal desuden meldes tilbage til Nordisk ministerråd om effekten af tilsyn med 
det psykosociale område.  
 
2.5 Nyt på søfartsområdet 



 

 

Søfartsstyrelsen meddelte, at IMO (FN’s søfartsorganisation) har udgivet en manual om 
beredskab i forbindelse med oliespild. ( Oil Spill Risk Evaluation and Assessment of 
Response Preparedness). Manualen kan rekvireres direkte fra IMO’s hjemmeside. 
 
2.6. Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen orienterede om, at styrelsen modtager en del henvendelser i forbindelse med 
ulykken i den Mexicanske Golf.  
 
På baggrund af en aktuel sag, vil Miljøstyrelsen for så vidt angår udslip af olie på havet i 
Danmark foreslå et samarbejde med operatørerne for at udarbejde en fælles metode til 
vurdering af størrelsen på olieudslip, således at alle parter er enige om mængderne. På denne
måde kan evt. misforståelser og faktuelle fejl forhåbentligt undgås. Mærsk Olie og Gas AS 
tog positivt imod forslaget.  

 

 
2.7 Nyt på luftfartsområdet 
Statens Luftfartsvæsen var ikke til stede på mødet, men vil på det næste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet fortælle om de kommende europæiske regler på luftfartsområdet. 
 
3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet  
DONG Energy E&P foreslog, at konferencen, som er planlagt til november afholdes for hele 
Offshoresikkerhedsrådet, og at det der drøftes hvorledes offshoresikkerhedsloven fungerer. 
Operatørerne tilbød at komme med oplæg til konferencen. Forslaget blev taget med til det 
næste møde i arbejdsgruppen den 29. juni, hvor gruppen vil drøfte dato mm. Den oprindelige 
konference, som var målrettet arbejdsgruppen, udskydes til et senere tidspunkt. 
 
Energistyrelsen havde fremsendt forslag om afholdelse af et ekstraordinært møde i 
Offshoresikkerhedsrådet, udover mødet den 24. september, for at kunne overholde 
implementeringsplanen som lovet. Styrelsen havde foreslået den 28. oktober 2010, men havde 
fået flere tilkendegivelser med ønske om en ændret dato. Arbejdsgruppen har på sit 
efterfølgende møde aftalt, at det ekstraordinære rådsmøde afholdes den 4. november 2010. 
 
4. Sammensætning af Offshoresikkerhedsrådet 2010-2014 
Offshoresikkerhedsrådet skal gennem en nyudnævnelse i november 2010, og på baggrund af 
en tidligere henvendelse fra Søfartens Ledere, har Energistyrelsen taget bekendtgørelsen om 
forretningsordenen op på ny. Der har blandt parterne været et ønske om objektive kriterier 
samt et ønske om, at det skal være hovedorganisationerne, som udpeger medlemmerne. Der 
eksisterer dog allerede én undtagelse herfra (Maskinmestrenes Forening), og for at 
efterkomme ønsket fra Søfartens Ledere, og dermed sikre, at alle medarbejdere på anlæg 
offshore er repræsenteret i Offshoresikkerhedsrådet, har parterne derfor været enige om de 
foreslåede ændringer i bestemmelserne. 
 
Med disse bemærkninger blev bekendtgørelsen tiltrådt. 
 
5. Øvrige regler og vejledninger til behandling 
Arbejdsgruppen havde færdigbehandlet en række bekendtgørelser og vejledninger: 
 

1. Udkast til vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg 
(uddannelse og kompetence). 

2. Udkast til bekendtgørelse om beredskab m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven. 



 

 

3. Udkast til bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning 
og udstyr. 

 
For så vidt angår vejledning om uddannelse og kompetence bemærkede Dansk Industri, at 
Arbejdstilsynet ikke har godkendte uddannelser i forbindelse med arbejde med biologiske 
agenser. I givet fald vil dette skulle fjernes fra vejledningen, og Energistyrelsen undersøger 
dette til det kommende møde i arbejdsgruppen. 
 
Desuden bemærkede Energistyrelsen, at der skal tilføjes et afsnit i vejledningen når 
bekendtgørelsen om erhvervsmæssige kvalifikationer træder i kraft. 
 
Med disse bemærkninger blev vejledningen tiltrådt. 
 
For så vidt angår bekendtgørelsen om beredskab, er afsnittet om sundhedstjenesten blevet 
ændret således, at medic fremover skal være under ansvar af en læge på land, og 
Energistyrelsen skal således ikke længere godkende medics. 
 
Med denne bemærkning blev bekendtgørelsen tiltrådt. 
 
Der var ikke bemærkninger til bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, 
indretning og udstyr, hvorefter bekendtgørelsen blev tiltrådt.. 
 
6. Ændring af undergrundsloven og offshoresikkerhedsloven 
De foreslåede ændringer i offshoresikkerhedsloven har været drøftet i arbejdsgruppen, og 
Energistyrelsen vil arbejde videre med de indkomne bemærkninger. Også andre aktiviteter 
end de, som er omfattet af produktion af kulbrinter skal omfattes af loven. For at undgå 
dublering, lægges der endvidere op til, at de bestemmelser i undergrundsloven, som vedrører 
udbygningsplaner, og som har sikkerhedsmæssig betydning, kun skal godkendes én gang. 
 
Parterne får et nyt udkast til det kommende møde i arbejdsgruppen den 29. juni 2010.  
 
7. Key Performance Indicators (KPI) til styring af storulykkesrisici. 
De driftsansvarlige virksomheder præsenterede forskellige tilgange til og anvendelse af 
indikatorer til styring af storulykkesrisici.  
 
8. Evt.  
Dansk El-forbund oplyste, at forbundet samme dag havde rundsendt en invitation til 
konference om el-ulykker. 
 
Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er planlagt til den 24. september 2010 kl. 9.30 i 
Energistyrelsen, og et efterfølgende ekstraordinært møde den 4. november kl. 13-15.  
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