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Dorte Nøhr Andersen, Energistyrelsen 
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1 Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 21. juni 2012  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2 Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

2.1. Medlemsliste 
Nyt medlem og stedfortræder fra Oil Gas Denmark, præsenterede sig. Oil Gas Denmark har 
overtaget de ledige pladser som medlem og stedfortræder hos DA og Danmarks Rederifor
ening, der hidtil har været besat af DI. Oil Gas Denmark er en ny, selvstændig organisation, 
som består af hhv. Danish Operators og Danish Offshore Industry. Baggrunden for organisa
tionen er at etablere en brancheorganisation der omfatter alle operatører, serviceindustrien 
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samt leverandører og underleverandører til olie- og gasindustrien på linje med de øvrige EU 
lande og Norge. 
 
2.2 Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 
NSOAF’s arbejdsgruppe vedr. sikkerhed, sundhed og miljø (Health, Safety and Environment 
Working Group) 
Energistyrelsen oplyste, at den fælles rapport fra landene om resultaterne af den multinationa
le audit, formentlig først foreligger senere på året.  

-

 
NSOAF’s arbejdsgruppe vedr. offshoreuddannelser (Training Working Group) 
Energistyrelsen bemærkede, at man er opmærksom på nogle problemstillinger omkring aner
kendelsesmatricen, herunder genopfriskning af den grundlæggende sikkerhedsuddannelse, 
hvor der i de danske bestemmelser stilles krav til indholdet af genopfriskningskurset. Desuden 
er det uklart af hvilken årsag MIST (Minimum Industry Safety Training) optræder som et 
supplerende træningselement når danske medarbejdere skal arbejde i den engelske sektor. Det 
videre arbejde med dette ligger foreløbig hos Oil Gas Denmark. 

-

 
EU 
Samarbejdsudvalget vedr. sø, luft og energi (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Søfartssty
relsen, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen) 

-

Energistyrelsen oplyste, at styrelsen fredag den 15. marts 2013 havde anmodet parterne i OSR 
om bidrag til arbejdet med evaluering af arbejdsmiljødirektiverne, som Kommissionen har 
igangsat. Arbejdstilsynet rapporterer samlet for Danmark, og rapporteringen skal ske senest 
den 6. juni 2013. Danmarks Rederiforening bad om, at det koordineres landene imellem, hvor 
detaljeret rapporteringen skal være, og evt. med en prioriteringsliste over direktiverne, idet 
materialet som parterne skal forholde sig til er ganske omfattende. Energistyrelsen tilbød at 
udarbejde og fremsende en liste over relevante bekendtgørelser for at lette arbejdet for parter
ne.  

-

 
2.3 Status for forordningsforslaget om offshoresikkerhed 
Energistyrelsen oplyste, at der er politisk enighed omkring teksten i direktivet, men at en for
mel vedtagelse af Ministerrådet og Europa-Parlamentet fortsat udestår. Kompromisteksten er 
offentliggjort på Rådets hjemmeside. Direktivet forventes vedtaget inden sommerferien. Det 
skal implementeres i løbet af 2 år, og der vil herudover være nogle overgangsbestemmelser.  

-

 
Maersk Oil udtrykte bekymring i forhold til afgrænsningen af den enkelte myndigheds res
sortområde, idet der kan opstå tvivl om hvilken myndighed, der tager sig af en given pro
blemstilling, og hvilket ressortområde der skal varetage reguleringen. Energistyrelsen var enig 
i det uhensigtsmæssige i dobbelt regulering, og bemærkede, at der vil blive nedsat et udvalg 
på tværs af de relevante myndigheder, når selve implementeringsarbejdet skal påbegyndes. 
DONG E&P opfordrede til, at også Offshoresikkerhedsrådet inddrages. Selskabet nævnte, at 
nogle af de tekniske bilag vil kunne ændres ved delegerede retsakter, og at det kan være rele
vant for alle myndighedsrepræsentanter i Offshoresikkerhedsrådet, at dele oplysninger om
kring disse i rådet. Dansk Metal havde samme ønske om inddragelse. Energistyrelsen lovede 
at inddrage rådet så meget som muligt.  

-
-

-
-
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Energistyrelsen gav en præsentation af direktivet, og de konsekvenser direktivet forventes at 
få på den danske lovgivning.   
 

./. Præsentationen er vedlagt dette referat. 
 
2.4 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Energistyrelsen oplyste, at arbejdsgruppen havde drøftet definitionerne i anmeldebekendtgø
relsen dels på baggrund af Beskæftigelsesministeriets høringssvar, og dels på baggrund af et 
ønske fra arbejdsgruppen.  Ændringerne havde dermed et sådant omfang, at bekendtgørelsen 
forelagdes OSR på ny. Det samme gjorde sig gældende for konstruktionsbekendtgørelsen, 
som også var tiltrådt af rådet på et tidligere møde. For så vidt angik de 7 nye bekendtgørelser 
om indretning af visse produkter, har arbejdet fulgt samme proces som på land. Energistyrel
sen havde dog forsøgt at indarbejde teksten i konstruktionsbekendtgørelsen, men dette gav 
ikke de ønskede fordele, hvorfor de 7 separate bekendtgørelser var bibeholdt.  

-

-

 
For så vidt angår vejledning om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indret
ning og udstyr, er der fortsat drøftelser i arbejdsgruppen, specielt angående afsnit 6 om nor
mer og standarder. Arbejdsgruppen vil drøfte ALARP-princippet først, og forhåbentlig vil det 
afklare nogle af de udestående problemstillinger i afsnit 6.  

-
-

 
2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet orienterede om, at arbejdet med evaluering af arbejdsmiljødirektiverne, som 
Kommissionen har igangsat, pågår. Arbejdstilsynet oplyste, at man forsøger at holde besva
relsen til Kommissionen så kort som muligt. 

-

 
2.6 Nyt på søfartsområdet  
Søfartsstyrelsen var ikke til stede ved mødet.   
 
2.7 Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen oplyste, at man også er involveret i evalueringen af arbejdsmiljødirektiverne, 
og vil samarbejde med Energistyrelsen om dette.  
 
Miljøstyrelsen har givet udledningstilladelser til de tre operatører. Ingen af operatørerne har 
ansøgt om udledning af røde kemikalier, hvilket betyder, at Danmark allerede fra 2013 opfyl
der OSPAR’s anbefaling om udfasning af røde kemikalier fra og med 2017.  

-

 
2.8 Nyt på luftfartsområdet 
Trafikstyrelsen orienterede om situationen vedr. indstilling af flyvning med helikoptertypen 
EC225 som følge af nødlandingen på havet på britisk sektor. Producenten (Eurocopter) har 
konstateret, at hovedakslen til rotoren på den nødlandede helikopter var knækket i nederste 
del, hvilket afbryder smøringen til gearkassen. Hvis dette sker, kan helikopteren fortsætte 
flyvningen i 30 min.  Eurocopter arbejder på en løsning, som formentlig er et nyt design af 
akslen, hvilket betyder at der vil gå en længere periode førend udskiftningen i alle helikoptere 
er gennemført. Mærsk Olie og Gas oplyste supplerende, at Dancopter fortsat har indstillet 
flyvningerne med denne type helikopter til offshoreanlæg i den danske del af Nordsøen. De to 
andre operatører flyver med en anden type helikopter.  
 
2.9 Øvrige orienteringspunkter 
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Der var ikke bemærkninger til dette punkt. 
 
3 Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 
Maersk Oil oplyste, at der bliver arbejdet på et papir vedr. markedssituationen omkring bore
rigge, som drøftet ved det seneste møde i Offshoresikkerhedsrådet. 

-

 
 
4 Regler og bekendtgørelser til behandling 
4.1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af off
shoresikkerhedsloven. 

-

På baggrund af Beskæftigelsesministeriets høringssvar er der udarbejdet forslag til ændringer 
i bl.a. definitionerne. Ikrafttrædelsesdatoen vil formentlig blive 15. april 2013.  
 
Bekendtgørelsen blev tiltrådt af rådet. 
 
4.2 Vejledning om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshore
sikkerhedsloven. 

-

Vejledningen er revideret pga. ændringer i anmeldebekendtgørelsen. Desuden fokuseres der 
mere på psykisk arbejdsmiljø end tidligere, hvilket nu afspejles i vejledningen, således at der 
ikke er tvivl om, at dette er omfattet.   
 
Vejledningen blev tiltrådt af rådet. 
 
4.3 Ændringer i bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, 
indretning og udstyr. 
Ændringer er foretaget som konsekvens af lov om indretning m.v. af visse produkter. 
 
Bekendtgørelsen blev tiltrådt af rådet. 
 
4.4 Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr. 
Også disse ændringer er foretaget som konsekvens af lov om indretning m.v. af visse produk
ter. 

-

 
Bekendtgørelsen blev tiltrådt af rådet. 
 
4.5 Udkast til nye bekendtgørelser til implementering af maskindirektivet, ATEX-direktivet, 
trykudstyrsdirektivet, direktivet om aerosoler, direktivet om simple trykbeholdere, direktivet 
om transportable trykbeholdere og elevatordirektivet. 
Bekendtgørelser om indretning af visse produkter er 7 nye bekendtgørelser med hjemmel i 
offshoresikkerhedsloven som følge af lov om indretning m.v. af visse produkter. Dog mangler 
der fortsat en afklaring af, hvilke regler, der gælder ved anvendelse af produkterne, herunder 
om lagerbeholdninger af produkter, som er produceret forinden bestemmelsernes ikrafttræden, 
kan anvendes efter bekendtgørelsernes ikrafttræden. Desuden skal nødvendigheden af, om et 
bemyndiget organ skal være en juridisk person etableret i Danmark, opklares. Energistyrelsen 
har spurgt Arbejdstilsynet hvorledes disse to punkter håndteres på land, og styrelsen afventer 
en besvarelse. For så vidt angår ATEX-bekendtgørelsen afventes Sikkerhedsstyrelsens udta
lelse vedrørende bekendtgørelsen om brug af elektrisk materiel i ATEX. 

-
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Bekendtgørelserne blev tiltrådt af rådet, herunder at de udestående spørgsmål afklares i Off
shoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe. 

-

 
 
5 Sikkerhedsprogrammer for 2013 
De tre operatørselskaber præsenterede deres sikkerhedsprogrammer for indeværende år.  
 

./. Præsentationerne er medsendt dette referat. 
 

 
6 Evt. 
Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet var aftalt til den 20. juni 2013 kl. 13, men da det falder 
sammen med Oil&Gas UK’s konference Piper25 den 18.-20. juni 2013, foreslog Energistyrel
sen mødet flyttet til:  

-

 
Mandag den 24. juni 2013 kl. 13, hvilket blev vedtaget. 
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