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Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 17. november 

2016 

 

Sted: 

Mærsk Olie og Gas A/S, Britanniavej 10, 6700 Esbjerg 

 

Deltagere: 

Christian Kargård Jensen, Mærsk Olie og Gas A/S 

Vagn Allan Rasmussen, Mærsk Olie og Gas A/S 

Esben Mortensen, Olie Gas Danmark 

Jesper Sjørvad, Olie Gas Danmark 

Ida Maria Winther, Maersk Drilling 

Søren Enemark, Danmarks Rederiforening 

Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 

Lene Christiansen, Dansk El-forbund 

Michael Jørgensen, Dansk Industri 

Peter Blach, Maskinmestrenes Forening 

Janni Rose Christensen, Miljøstyrelsen 

Peter Vesterheden, Arbejdstilsynet 

Katrine Krone, Arbejdstilsynet 

Hans Erik Christensen, Arbejdstilsynet 

 

Dagsorden 

1. Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 29. september 2016 

2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

4. Status for ændring af bekendtgørelser 

5. Rullende mødeplan for OSR og OSR-AG 2017 

6. Eventuelt 

 

Mærsk Olie og Gas indledte med en sikkerhedsbriefing, en rundgang i huset 

og et oplæg af Simon Burne om en hændelse på Dan F i november 2015. 

 

Ad pkt. 1 - Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 29. septem-

ber 2016  

Dansk El-forbund gentog deres bekymring for, at Brexit kunne medføre, at 

der bliver flyttet ressourcer fra tilsynet til en eventuel stor opgave med at 

træde i briternes sted efter Brexit. Arbejdstilsynet svarede, at der ikke vil 

blive tale om at flytte ressourcer fra tilsynet, men at Arbejdstilsynet skal ef

fektivisere landtilsynet med 2 % om året. Denne effektivisering omfatter ik

-

-
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ke gebyrfinansierede opgaver. Arbejdstilsynet understregede, at kommer der 

en ekstra stor opgave som følge af Brexit, må dette rejses centralt.  

 

Med de bemærkninger blev referatet godkendt. 

 

Ad pkt. 2 - Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af ud-

valget 

 

Arbejdstilsynet oplyste, at Katrine Krone skifter job pr. 1. marts 2017 in

ternt i Arbejdstilsynet. Der skal derfor findes en ny kontorchef til Offshore 

og Naturgas. Endvidere ansættes der en ny chefkonsulent, Anne Skov 

Strüver, pr. 1. januar 2017.  

-

 

Arbejdstilsynet nævnte, at man venter på finansloven for 2017.  

 

Arbejdstilsynet nævnte den offentlige debat, der har været om trivsel i Ar

bejdstilsynet, specielt hos de tilsynsførende. Der er ændret markant på vilkå

rene hos disse. På offshoreområdet var trivselsundersøgelsen meget positiv. 

-

-

 

Mærsk Olie nævnte pressens omtale af opsplitningen af A.P. Møllerkoncer

nen. Mærsk Olie kunne ikke tilføje yderligere oplysninger i den henseende 

og gentog, at man havde to år til at finde ud af, hvad der konkret skal ske. 

Selskabet ser ikke på nye ting, men maksimerer hvad det allerede har – Pro

duction Excellency. Der er fokus på Tyra Future. Energy-delen flytter til 

Amerika Plads i Nordhavn. Ny direktør for Mærsk Olie i Esbjerg er Patrick 

Gilly. 

-

-

 

Ad 2.2 - Oversatte regler 

Arbejdstilsynet oplyste, at der ud over de i dagsordenen nævnte regler 

kommer yderligere nogle, som har været efterspurgt på arbejdsmiljøkurser

ne. 

-

 

Mærsk Drilling kvitterede for de engelske oversættelser. 

 

Ad 2.3 - Internationale forhold 

Arbejdstilsynet oplyste, at SPE står for Society of Petroleum Engineers og 

at det i dagsordenen omtalte papir endnu mangler at blive tiltrådt af NSOAF 

plenary, hvorefter det så vil blive offentliggjort. 

 

Arbejdstilsynet oplyste, et der er indkaldt til møde i EUOAG den 18.-19. ja

nuar 2017. Der er stor interesse blandt medlemsstaterne for at drøfte BREF.  

-

 

Arbejdstilsynet oplyste, at der snart vil blive udsendt et communique om re

sultatet af IRF-mødet i New Zealand i oktober. 

-
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Ad 2.4 - Nyt fra Miljøstyrelsen 

Dansk Metal spurgte til medlemsstaternes holdning til BREF. 

 

Arbejdstilsynet oplyste, at der er to lejre: Den ene lejr er bl.a. Danmark, UK 

og Norge, der står ret stærkt i at modarbejde BREF’en på olie- og gasområ

det. Den anden lejr er lande med en offshoresektor i udvikling, og som sy

nes, at BREF ser fornuftig ud.  

-

-

 

Miljøstyrelsen oplyste, at der var møde i BREF-arbejdsgruppen i slutningen 

af oktober. Danmark og de øvrige nordsølande gentog deres synspunkt om 

at helt at droppe en BREF, alternativt begrænse den til driftsudledninger. 

Referatet fra mødet i den tekniske arbejdsgruppe i september kunne ikke 

godkendes på mødet i oktober, og det blev i stedet et udtryk for Kommissi-

onens opfattelse af mødet. Der er endnu ikke referat fra mødet i oktober og 

heller intet nyt fra Kommissionen. Der er dog en formodning om, at Kom-

missionen nu mener, at BREF ikke skal omfatte storullykker, da disse er re-

guleret i offshoresikkerhedsdirektivet. Der mangler dog en skriftlig tilken-

degivelse fra Kommissionen herom. 

 

Olie Gas Danmark supplerede med, at der mangler en forretningsorden 

(”Rules of Procedure”) for arbejdsgruppen, og at Kommissionen på mødet i 

oktober resolverede, at man kunne bruge eksisterende rules of procedure. 

Næste skridt er, at Kommissionen reviderer scopet for BREF, hvorefter der 

skal indsamles data fra medlemsstaternes olie-gas aktiviteter for så vidt an

går miljørelevante forhold, som f.eks. udledning af borespåner. Det er vig

tigt med ensartede data og ikke kun data fra de installationer, der yder bedst. 

Data fra alle installationer er vigtige. Frem mod udgangen af 2016 vil man 

lave en strategi for dataindsamlingen. Fra januar 2017 igangsættes en ind

samlingsperiode, på 4-5 måneder, hvor hvert enkelt selskab skal indsende 

data fra hver installation på baggrund af et fælles indberetningsformat. Hå

bet er, at der i oktober 2018 kan holdes et møde i den tekniske arbejdsgrup

pe og at man i december 2018 kan udsende et færdigt dokument/scope.  

-

-

-

-

-

 

Dansk Metal bemærkede, at man kan lade være med at aflevere data, hvis 

man er nervøse for brugen af data. 

 

Olie Gas Danmark bemærkede hertil, at så vil være en risiko for, at det kun 

blive de bedst ydende installationer, der er med. 

 

Dansk Metal spurgte om, hvem af de positive lande der har offshore olie og 

gas. 

 

Olie Gas Danmark svarede hertil, at det er landene omkring Sortehavet, Ita

lien og Malta. 

-
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Dansk Metal spurgte, om de pågældende lande mente, at de at de får gavn af 

BREF, hvilket Olie Gas Danmark mente de gjorde, selv om de er omfattet af 

andre internationale aftaler. 

 

Danmark er stadig ikke positiv, men afventer de nye scope for indsamlingen 

af data. 

 

Miljøstyrelsen gav udtryk for, at resultatet nok bliver et andet end udgangs

punktet og som er mere acceptabelt. 

-

 

Olie Gas Danmark bemærkede, at Arbejdstilsynet og til en vis grad Energi-

styrelsen, i så fald ikke længere får en væsentlig rolle, idet BREF’en så mest 

bliver på miljøområdet. Det er dog stadig spild af ressourcer at have en 

BREF i det hele taget. 

 

Arbejdstilsynet nævnte, at man ikke kan gøre andet end det man gør. Der er 

enighed om holdningen til BREF. BREF-spørgsmålet spiller ind i den gene

relle politiske dagsorden i EU. 

-

 

Miljøstyrelsen oplyste, at man påregner at starte arbejdet med den eksterne 

beredskabsplan efter offshoresikkerhedsdirektivet i 2017. Man regner med 

at bruge det meste af det, man har i forvejen, men der er også noget nyt. Ar

bejdet skal koordineres med Forsvarsministeriet gennem den Værnsfælles 

Kommando (tidl. SOK). 

-

 

 

Ad pkt. 3 - Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

Arbejdstilsynet fandt at arbejdet i arbejdsgruppen kører godt. Der er i alt 21 

vejledninger, hvoraf de syv er udgivet, syv er i proces, tre skal behandles i 

december og de sidste fire i første halvår 2017. 

 

Mærsk Olie kvitterede for, at arbejdet i arbejdsgruppen kørte godt. 

 

Ad pkt. 4 - Status for ændring af bekendtgørelser 

Arbejdstilsynet oplyste, at de to ændringsbekendtgørelser er underskrevet. 

 

Ad pkt. 5 - Rullende mødeplan for OSR og OSR-AG 2017 

Arbejdstilsynet oplyste, at majmødet i Offshoresikkerhedsrådet rykkes et 

par dage.  Nærmere følger. 

 

Ad pkt. 6 - Eventuelt 

Næste møde afholdes den 23. februar 2017. 

 

Olie Gas Danmark oplyste, at der den 5. december 2016 holdes et møde om 

Brexit i Esbjerg. 
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