
 
 
 

 

 

 

 

 

 

19. december 2013 

J. nr. 1114/1051-0010 

Ref.: hin/hec 

Offshoresikkerhedsenheden 

REFERAT   

Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 12. december 2013 i Energistyrelsen 
 

 

Til stede:   

Christian Kargård Jensen, Maersk Oil  

Vagn Rasmussen, Maersk Oil 

Finn Primdahl Brodersen, DONG E&P 

Peter Hindsberger, DONG E&P 

Martin Næsby, Oil Gas Denmark 

Esben Mortensen, Oil Gas Denmark 

Per Winther Christensen, Danmarks Rederiforening 

Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 

Gert Johansen, FTF 

Lene Christiansen, Dansk El-forbund 

Lotte Knudsen, 3F 

Ole Jespersen, 3F 

Peter Rimfort, CO-industri 

Ole Pedersen, Trafikstyrelsen 

Steen Pedersen, Miljøstyrelsen 

Niels Skriver Nielsen, Søfartsstyrelsen 

Dorte Nøhr Andersen, Energistyrelsen 

Katrine Nissen, Energistyrelsen 

Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 

Henriette Ingvardsen, Energistyrelsen 

 

 

 

1 Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 19. september 2013  

Energistyrelsen bød velkommen efterfulgt af en generel præsentationsrunde. Referatet blev 

godkendt uden bemærkninger. 
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2 Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

2.1. Medlemsliste 

Energistyrelsen orienterede om indstilling af nyt medlem (Gert Johansen, FTF) og nye sted

fortrædere (Jette Leth Djælund, FTF og Niels Skriver Nielsen, Søfartsstyrelsen). Maersk Oil 

oplyste, at Karsten Jensen udtræder af Offshoresikkerhedsrådet. Man har endnu ikke fundet 

en afløser. Energistyrelsen mindede om ligestillingsreglerne, dvs. at man skal huske at indstil-

le både en mand og en kvinde som medlem. 

-

-

-

-

-

-

 

2.2 Internationale forhold 

NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 

DONG Energy henstillede indledningsvis til, at samarbejdet i NSOAF bruges til at skabe en 

ensartet implementering af offshoresikkerhedsdirektivet i nordsølandene. Energistyrelsen be

kræftede, at der er et intenst samarbejde blandt EU-lande, der skal implementere direktivet, 

såvel i EUOAG som i NSOAF. Styrelsen var enig i, at det ville være hensigtsmæssigt med så 

ensartet en implementering som muligt, men påpegede samtidigt, at der kan være nationale 

forskelle, og at processen bevæger sig i forskellige hastigheder i de enkelte lande. 

 

NSOAF’s arbejdsgruppe vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø (Health, Safety and En

vironment Working Group) 

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til, hvad der allerede fremgik af punktet 

på dagsordenen. 

 

NSOAF’s EU-arbejdsgruppe (EU Working Group) 

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til, hvad der allerede fremgik af punktet 

på dagsordenen. 

 

NSOAF’s arbejdsgruppe vedrørende brønde (Wells Working Group) 

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til, hvad der allerede fremgik af punktet 

på dagsordenen. 

 

EU 

EU-specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold 

Energistyrelsen oplyste, at Arbejdstilsynet på mødet den 6. december 2013 orienterede om, at 

der ikke var opnået enighed på Rådets møde den 15. november 2013 om generel indstilling af 

forslag til direktiv om sikring af bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet. Det litauiske 

formandskab forventes ikke at arbejde videre med sagen. 

 

Samarbejdsudvalget vedr. sø, luft og energi (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Søfartssty

relsen, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen) 

Energistyrelsen oplyste videre, at Arbejdstilsynet på mødet den 6. december 2013 orienterede 

om, at Danmark (og de andre EU-medlemsstater) har rapporteret om evaluering af arbejdsmil

jødirektiverne. COWI og to andre konsulentfirmaer er i gang med en analyse af materialet. 

Det Rådgivende Udvalg følger sagen.  

 

EUOAG 

DONG Energy påpegede vigtigheden af trepartssamarbejdet i fastlæggelse af fælles dansk 

holdning i forbindelse med den kommende gennemførelsesretsakt vedrørende det fælles rap
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porteringsformat for større ulykker og hændelser, jf. offshoresikkerhedsdirektivets bilag IX. 

Dansk Metal spurgte, hvorfor den tilhørende gennemførelsesretsakt udarbejdes som en for

ordning, når der er tale om et offshoresikkerhedsdirektiv. Energistyrelsen svarede, at der er 

tale om en gennemførelsesretsakt, hvor Kommissionen selv kan vælge formatet. Kommissio

nen har så valgt at gennemføre rapporteringsforpligtigelserne via en forordning med henblik 

på at skabe grundlag for ensartede data, som er sammenlignelige. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

IRF 

Energistyrelsen nævnte, at det var positivt, at der var opbakning til deltagelse i IRF konferen

cen i oktober i Perth, Australien, fra industriens side. Medlemmerne af arbejdsgruppen fik et 

eksempel af IRF´s ”historiebog”. Mærsk Oil roste desuden konferencen (indlæg og netværk). 

 

OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee) 

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til, hvad der allerede fremgik af punktet 

på dagsordenen. 

 

2.3 Direktiv om offshoresikkerhed 

Energistyrelsen præsenterede tidsplanen for implementeringsarbejdet (trepartssamarbejdet, 

det tværministerielle samarbejde og lovprocessen) og de vigtigste ændringer af den eksiste

rende lovgivning. Energistyrelsen understregede, at der var tale om en løbende proces, hvor 

forslag til ændringer af offshoresikkerhedsloven vil blive lagt til tiltrædelse i Offshoresikker

hedsrådet, mens ændringer af anden lovgivning alene vil blive drøftet. Styrelsen arbejder 

mod, at der kan fremsættes lovforslag i oktober 2014. Tidspunkt for fremsættelse besluttes 

dog af Statsministeren, og den ventede omorganisering af Offshoresikkerhedsenheden som 

led i etablering af den kompetente myndighed kan også influere på processen. Energistyrel

sens præsentation medførte en række bemærkninger. 

 

Dansk Metal opfordrede til, at Offshoresikkerhedsenhedens fremtidige placering afklares hur

tigst muligt af hensyn til, at arbejdet i Offshoresikkerhedsrådet kan fungere optimalt og så 

gerne, at enheden placeres under Beskæftigelsesministeriet og ’i nærheden af’ Arbejdstilsy

net, som har kompetence, når det drejer sig om trepartssamarbejdet i forbindelse med sikker

hed og sundhed på arbejdspladsen. Dansk Metal så dog gerne, at Offshoresikkerhedsrådet 

blev opretholdt i den nye organisation, da man fandt, at denne model var mere optimal end at 

blive integreret i Arbejdsmiljørådet. 

 

DONG Energy henstillede til, at man i implementeringen af krav til rettighedshaver før tilde

ling af koncession (økonomisk og teknisk kapacitet) ikke går videre end andre lande. Dan

marks Rederiforening supplerede med, at man ikke ønsker yderligere økonomiske omkost

ninger for skibe, der har offshoreaktiviteter. Energistyrelsen svarede, at opfyldelse af kravene 

i direktivet vedrørende bl.a. økonomisk kapacitet hos rettighedshaver ventes at blive håndteret 

som led i tilladelser efter undergrundsloven, og at der er ved at blive set på dette. Det var dog 

styrelsens indtryk, at der i dag er strengere krav vedr. finansielle garantier i UK end i Dan

mark, og at man i UK havde strammet op herpå som en udløber af Macondo-ulykken. 
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2.4 Nyt på arbejdsmiljølovens område 

Arbejdstilsynet oplyste, at de får ny direktør.  

 

2.5 Nyt på søfartsområdet  

Intet nyt. 

 

2.6 Nyt på havmiljøområdet 

Miljøstyrelsen oplyste, at de har samlet de medarbejdere, der arbejder med offshore, i én en

hed med Steen Pedersen som chef. 

-

-

-

-

-

-

-

 

2.7 Nyt på luftfartsområdet 

Intet nyt. 

 

2.8 Eventuelle øvrige orienteringspunkter 

Intet yderligere. 

 

3.   Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 
Rapporteringen fra undergruppen vedrørende regulering af specialfartøjer blev tiltrådt. Sø

fartsstyrelsen bemærkede, at styrelsen ser frem til, at emnet bliver behandlet i arbejdsgruppen 

i forbindelse med implementering af offshoresikkerhedsdirektivet. Energistyrelsen oplyste, at 

regulering af specialfartøjer i forbindelse med offshoresikkerhedsdirektivet kort blev drøftet 

på mødet i EUAOG den 21. november 2013 på Danmarks foranledning. Danmark vil som 

opfølgning på drøftelsen sende spørgsmål til Kommissionen herom, som vil danne grundlag 

for en drøftelse på mødet i EUAOG den 27. marts 2014.  

 

Parternes skabelon vedrørende inddragelse af sikkerhedsorganisationen blev tiltrådt uden be

mærkninger.  

 

DONG Energy bemærkede, i forbindelse med status for bekendtgørelser og vejledninger, at 

enighed vedrørende valg af standarder (indgår i drøftelse af ALARP-princippet) udestår i vej

ledningen om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr. Dansk 

Metal efterspurgte en nærmere redegørelse for, hvorfor vejledningen om anerkendelse af er

hvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet ikke er udstedt. Energistyrelsen oplyste, at 

valg af standarder anses for at være en del af ALARP-delen som udestår, og at dette afsnit vil 

blive tilpasset dette. Vejledningen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer afven

ter udstedelse af tilhørende bekendtgørelse, som er udsat, da der udestår en vurdering af de 

ressourcemæssige konsekvenser af det forventede antal af ansøgninger. 

 

4 Regler og bekendtgørelser til behandling 

 

4.1 Udkast til bekendtgørelse om aerosoler på offshoreanlæg 

Udkast til ny bekendtgørelse om aerosoler blev tiltrådt uden bemærkninger. 

 

5 Regelarbejde i 2014 

Energistyrelsen oplyste supplerende, at der, udover hvad der står på arbejdsplanen for 2014, 

forventes drøftet regler for mobile rigge og fortolkning af kravene til genopfriskningskursus i 

lyset af anerkendelsesaftalen mellem Nordsølandene vedrørende den grundlæggende sikker

hedsuddannelse. Drøftelsen i arbejdsgruppen afventer oplæg fra operatørerne. Energistyrelsen 
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bemærkede i den forbindelse, at personer, der har certifikat fra en andet nordsøland, kan få det 

fornyet ved at deltage i et genopfriskningskursus efter reglerne i det pågældende land, f. eks. 

kan et Opito-certifikat fra UK fornys ved at tage Opitos FOET kursus. Vedrørende de danske 

kurser er det den driftsansvarlige virksomheds ansvar, at kurserne lever op til reglerne i bered

skabsbekendtgørelsen.  Søfartsstyrelsen nævnte, at de forventer at være parat til drøftelse af 

ændring af bekendtgørelse om Søfartsstyrelsens opgaver (delegering til private) i første halvår 

af 2014. 

-

-

 

6 Evt. 

OGD nævnte, at ”Task Force Zero Offshore Safety Conference” finder sted den 10. april 2014 

i Esbjerg. 

OGD nævnte også, at Miljøministeren har inviteret OGD til at deltage i regelforenklings ar

bejde inden for miljølovgivningen. 

 

Hans Erik Christensen, Energistyrelsen, oplyste, at han stopper i styrelsen med udgangen af 

februar 2014 for at gå på pension.  

 

Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er aftalt til fredag den 4. april 2014 kl. 10. 

 

Nye mødedatoer for Offshoresikkerhedsrådet i 2014: 

Fredag den 4. april kl. 10-12 

Torsdag den 19. juni kl. 13-15 

Onsdag den 24. september kl. 13-15 

Torsdag den 11. december kl. 10-12 
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