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1 Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 15. december 2011  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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2 Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

2.1. Medlemsliste 
Søren Tegen Pedersen, Energistyrelsen, er ny formand for Offshoresikkerhedsrådet. Dette er 
sket som en konsekvens af den strukturændring Energistyrelsen gennemførte pr. 1. januar 
2012.  
 
2.2 Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 
Plenarmøde 

Dagsorden til plenarmøde den 23.-25. maj 2012 i Aberdeen er endnu ikke udsendt. 
Sædvanligvis bliver status for de forskellige arbejdsgrupper drøftet, ligesom 
forordningsforslaget formentlig vil være på dagsordenen.  
 
Arbejdsgruppen vedr. sikkerhed, sundhed og miljø (HS&E Working Group) 

Energistyrelsen oplyste, at hovedpunktet på mødet i arbejdsgruppen den 15. december 2011 
var kommissoriet for en kommende NSOAF-audit om supervision i forbindelse med 
brøndkontrol. Auditten vil berøre både operatører og boreselskaber. HSE i UK og Ptil i Norge 
er i gang med en pilot-audit, og ud fra resultaterne af denne, vil oplægget til den endelige 
audit blive udarbejdet. Auditten vil formentlig blive gennemført i 2. halvår af 2012.  
 
Arbejdsgruppen vedr. offshoreuddannelser (Training Working Group, TWG) 

Energistyrelsen arbejder i øjeblikket på en revision af den gensidige anerkendelsesmatrix 
under arbejdsgruppen, hvor Danmark har formandskabet. Arbejdet sker bl.a. på baggrund af 
en evt. ændring i forhold til HUET, hvor praksis i de enkelte lande i forhold til 
genopfriskningskurser vil blive vurderet. Matricen skal tilpasses de faktiske forhold, og dette 
vil blive gjort i et samarbejde med de operatørforeninger, som har indgået aftalen. 
 
EU arbejdsgruppen (EU Working Group) 

Final Position Paper for så vidt angår rækkevidden af direktiver vedr. produktsikkerhed 
(maskindirektivet, trykudstyrsdirektivet og ATEX-direktivet), skal kommenteres af 
medlemslandene. Brøndkontroludstyr er undtaget i direktiverne, og Kommissionen overvejer 
i øjeblikket at udvide direktiverne til at omfatte mobile borerigge med harmoniserede 
standarder for boreudstyr. Desuden skal DNV gennemgå borehulsdirektivet, idet direktivet 
skal ændres i 2013. Operatørerne har fået mulighed for at kommentere udkastet, og DNV vil 
give øvrige interessenter samme mulighed.  
 
På forespørgsel fra Mearsk Drilling lovede Energistyrelsen at orientere om arbejdet for så vidt 
angår produktsikkerhedsdirektiver i det omfang styrelsen har mulighed for dette. Maersk Oil 
spurgte, om arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet vil blive involveret i processen 
omkring opdatering af borehulsdirektivet. Energistyrelsen oplyste, at Arbejdstilsynet er 
ressortområdet for dette arbejde, men at der vil være et naturligt samarbejde mellem de to 
myndigheder. I det omfang Energistyrelsen er informeret vil disse informationer blive 
videregivet til arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen vedr. brønde (Wells Working Group) 

Arbejdet i denne arbejdsgruppe består i øjeblikket hovedsaligt i at bistå i arbejdet omkring 
audit vedr. brøndkontrol. 
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EU-specialudvalg vedr. arbejdsmarkedet og sociale forhold 
På mødet var forslaget til direktivet om elektromagnetiske felter på dagsordenen. Det er 
foreslået, at implementeringsfristen forlænges med to år, idet der endnu ikke er enighed om  
grænseværdierne.   
 
Samarbejdet vedr. Sø, luft og energi 
På seneste møde i arbejdsgruppen blev en ændring af anerkendelsesdirektivet omtalt. Maersk 
Oil spurgte om Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe vil blive inddraget i arbejdsprocessen 
omkring direktivændringerne. Energistyrelsen oplyste, at det arbejde, som i øjeblikket pågår i 
arbejdsgruppen omkring bekendtgørelse om anerkendelse vil fortsætte, idet 
direktivændringerne ligger et stykke ude i fremtiden. Konsekvenserne for 
sikkerhedsuddannelserne ved en direktivændring skal også klarlægges.  
 
IRF (International Regulators Forum) 
Konferencen 4.-5. oktober 2011 

På konferencen i Stavanger var fokus bl.a. på respons ved Deepwater Horizon ulykken. 
Konklusioner fra rundbordsdiskussionerne kan nu findes på IRF’s hjemmeside: 
http://www.irfoffshoresafety.com/conferences/2011Summit.   
 
Arbejdsgruppen vedr. standarder 

Denne arbejdsgruppe er den eneste, som Danmark deltager i. I arbejdet med standarder er det 
vedtaget, at der primært arbejdes med ISO-standarder. 
 
OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee)  
Næste møde afholdes den 23. april 2012. 
 
2.3 Status for forordningsforslaget om offshoresikkerhed 
Energistyrelsen redegjorde for status for rådsbehandlingen af forslaget. Det seneste møde i 
Rådets energiarbejdsgruppe foregik den 21. marts 2012, hvor gennemgang af de enkelte 
bestemmelser til forslagets revision 1 blev afsluttet. Herefter har medlemslandene frist til den 
4. april 2012 for skriftlige bemærkninger til udkastet. Revision 2 forventes derefter udsendt 
ca. 10. april 2012. Diskussionen om forordning kontra direktiv fortsætter. UK har gjort en stor 
indsats for at forklare Kommissionen hvilke ulemper en forordning vil medføre. Det vil bl.a. 
være et enormt arbejde at tilpasse lovgivningen, og der vil være behov for en lang 
overgangsperiode. På mødet svarede Kommissionen ikke konkret på nogle af de rejste 
spørgsmål, hvorfor det var vanskeligt for det danske formandskab at drage konklusioner. 
Kommissionen har dog planlagt bilaterale møder med bl.a. UK. Der er fortsat et klart flertal af 
medlemslande, som foretrækker et direktiv, det er blot Tyskland og Grækenland som 
udtrykker ønske om en forordning.  
 
DONG E&P efterlyste feed-back på de skriftlige input, som er givet til Kommissionen fra 
industrien og fagforeningerne i forbindelse med det afholdte stake-holder møde i januar 2012. 
Energistyrelsen oplyste, at der er aftalt et ’drafting’-møde mellem Rådssekretariatet, 
Kommissionen og Danmarks energi-attache (formandskabet) den 26. marts 2012,hvor 
Energistyrelsen bistår formandskabet og at en opfølgning evt. kan ske her. En afrapportering 

http://www.irfoffshoresafety.com/conferences/2011Summit
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fra dette møde vil ske i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe, som holder møde den 28. 
marts 2012. 
Danmarks Rederiforening spurgte hvilken rolle EMSA vil få ifølge forordningsforslaget. 
Energistyrelsen forklarede, at EMSA kan bidrage i forhold til oprydning efter oliespild, men 
ikke vil få nogen rolle i forhold til sikkerhed. 
 
2.4 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Energistyrelsen redegjorde for status. På forespørgsel fra Hess Denmark om hvordan 
uddannelser og kompetencer skal håndteres i en globaliseret verden, svarede Energistyrelsen, 
at der er opmærksomhed omkring dette. Arbejdstilsynet har netop udgivet en vejledning til 
deres bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i 
udlandet, som muligvis kan anvendes som paradigme. 
  
2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet oplyste, at Kommisionen og EU-Parlamentet var nået til enighed om en 
implementeringsfrist på 18 måneder for direktivet om elektromagnetiske felter jf. det under 
pkt. 2.2 anførte angående EU-specialudvalg vedr. arbejdsmarkedet og sociale forhold. 
 
2.6 Nyt på søfartsområdet  
Søfartsstyrelsen oplyste, at der vil ske organisatoriske ændringer i styrelsen, og at der vil blive 
indstillet et nyt medlem til Offshoresikkerhedsrådet og arbejdsgruppen i stedet for Jeppe 
Skovbakke Juhl. 
 
Søfartsstyrelsen oplyste desuden, at samarbejdsaftalen mellem Søfartsstyrelsen og 
Energistyrelsen nu er underskrevet af begge parter. 
 
Søfartsstyrelsen udgiver medio april en revideret udgave af Meddelelser B, som træder i kraft 
1. juli 2012. Desuden oplyste styrelsen, at personvægten ifølge den seneste LSA kode fra 
2010 skal beregnes til minimum 82,5 kg i de enkelte redningsbåde. Tidligere var 
minimumskravet 75 kg. Søfartsstyrelsen understregede, at det skal fremgå af 
evakueringsanalysen, hvor mange personer der er plads til i de enkelte redningsbåde, således 
at redningsmidlerne altid afspejler den aktuelle situation på anlægget. UK har foreslået, at 
kravene til personvægten i redningsbådene fastsættes til 98 kg. 
 
Maersk Oil gjorde opmærksom på, at selskabet fra den 1. januar 2012 havde ændret vægten 
pr. person i nedfirbare redningsbåde til 98 kg.  
 

2.7 Nyt på havmiljøområdet 
Der var ikke nyt på havmiljøområdet, idet Miljøstyrelsen havde meldt afbud til mødet. 
 

2.8 Nyt på luftfartsområdet 
Trafikstyrelsen orienterede om, at udgivelsen af BL 3-5 er blevet forsinket, men at arbejdet 
pågår, og udgivelsen formentlig vil ske medio 2012. Forinden afholdes en hørings runde, hvor 
interessenter vil blive hørt.  
 
2.9 Øvrige orienteringspunkter 
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Operatørforeningen v. Maersk Oil oplyste, at man har besluttet at udvide medlemskredsen til 
også at omfatte licensholdere. Desuden vil foreningen omfatte både on- og offshoreoperatører 
og licensholdere.  
 
Derudover oplyste Operatørforeningen, at der den 9. marts 2012 var etableret en ny 
organisation kaldet Oil/Gas Denmark. Organisationens medlemmer er Danish Offshore 
Industry og Operatørforeningen. Målet er at højne kendskabet til den samlede olie/gas industri 
i Danmark samt at være sparringspartner for myndighederne. 
 

3 Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

Energistyrelsen havde udsendt en arbejdsplan for arbejdet i arbejdsgruppen, og indstillede til, 
at den endelige plan fastsættes i arbejdsgruppen. Indstillingen blev tiltrådt.  
 
4 Regler og bekendtgørelser til behandling 
Der var ingen bekendtgørelser eller vejledninger til behandling.  
 
5 Orientering om tematilsynet forebyggelse af muskel- og skeletbesvær 
Energistyrelsen uddybede det fremsendte notat. Dansk El-Forbund bemærkede, at i 
forbindelse med forebyggelse af muskel- og skeletbesvær var fokus på installation af 
vareelevator af stor værdi. Desuden lagde forbundet vægt på, at det vil være en fordel at 
inddrage medarbejderne i designfasen både i forhold til nye anlæg men også i forhold til 
ændringsprojekter for at opnå størst værdi bl.a. med henblik på forebyggelse af muskel- og 
skeletbesvær men også for selskabet. 
 
6 Statistik over ulykker og kulbrinteudslip for 2011. 
Energistyrelsen præsenterede grafer og statistikker for ulykker i 2011. Disse vil indgå i 
styrelsens årsrapport. 
 
Dansk El-Forbund spurgte hvorledes erhvervssygdomme, som formodes sket offshore bliver 
indberettet. Energistyrelsen kan oplyse, at udtrækket foretages af Arbejdstilsynet ved 
angivelse af CVR nummer på selskaber med medarbejdere offshore. Herefter foretages en 
sortering af udtrækket for at fjerne anmeldelser, som er sket hos disse selskaber, for 
medarbejdere, som arbejder på land.  
 
7 Evt  
Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er aftalt til den 21. juni 2012, kl. 13 i Energistyrelsen. 
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