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Lene Dalsgaard, Energistyrelsen (under pkt. 2.2.) 

Steffen Olsen, Energistyrelsen (under pkt. 2.2.) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. december 2015 

2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

4. Regler til behandling 

5. Redegørelse til Arbejdsmiljørådet 

6. Evt. 

 

Arbejdstilsynet indledte mødet med en sikkerhedsbriefing. 

 

Ad pkt. 1 – Godkendelse af referat fra møde den 10. december 2015 

Dansk Metal påpegede, at det ikke fremgik af deltagerlisten, at Dansk Metal havde delta

get på mødet. Arbejdstilsynet retter til. 

-
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Referatet blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 2 – Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

 

2.2 Oplæg om resultatet af 7. udbudsrunde ved Energistyrelsen 

Hovedmålsætningen for 7. udbudsrunde har været at lokalisere mest muligt olie og gas, at 

forlænge perioden hvor Danmark kan være helt eller delvist selvforsynende med kulbrin

ter og derudover at sikre en forlænget anvendelse af de allerede eksisterende koncessioner. 

Energistyrelsen forklarede om opdelingen af det danske område, og hvor der var gjort 

kommercielle fund af kulbrinter.  

-

Energistyrelsen fortalte videre om processen, der blandt andet har indebåret strategiske 

miljøvurderinger, og endelig en tilladelse fra det Energipolitiske Udvalg.  

Derefter forklarede Energistyrelsen om de vilkår, der stilles for at sikre et vist kompeten

ceniveau hos ansøgere.  

-

Der blev modtaget 25 ansøgninger i 2014, der blev færdigbehandlet i februar 2016, hvor

efter der blev sendt en redegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg. Resultatet blev 

16 nye tilladelser fordelt på 12 selskaber, herunder 4 nye operatører. Heri er inkluderet 2 

ubetingede boringer, hvilket er en nedgang i forhold til sidste udbudsrunde, hvor der var 7.  

-

Dansk Metal spurgte ind til, hvordan arealet fastlægges. Energistyrelsen svarede, at det 

kun er de ledige arealer, der udbydes. 

Dansk Metal efterspurgte, om der er nogle områder, der er mere interessante end andre.  

Energistyrelsen henviste til, at styrelsen som myndighed ikke blander sig i hvilke områder, 

ansøgerne byder på. Det anførtes videre af Energistyrelsen, at det afhænger af olieprisen, 

hvor og hvor meget, der bliver ansøgt om.  

Energistyrelsen oplyste om, at man snart går i gang med at planlægge 8. udbudsrunde, da 

der er et ønske om, at der ikke fremover går så længe mellem runderne. Derudover følger 

det af Offshoresikkerhedsdirektivet, at der stilles skærpede krav til selskaberne.  

Afslutningsvis kvitterede Arbejdstilsynet for Energistyrelsens oplæg.  

 

2.1 Medlemsliste 

Arbejdstilsynet har udsendt en opdateret medlemsliste. 

Arbejdstilsynet orienterede om, at tilsynet pr. 1. juli 2016 overtager den politiske del af 

opgaverne fra Arbejdsskadestyrelsen, hvilket muliggør et større samarbejde om arbejds

skader. Det betyder at der oprettes et nyt kontor i det Arbejdsmiljøfaglige Center - Ar

bejdsskadeskontoret. 

-

-

Arbejdsmiljørådet har foreslået Beskæftigelsesministeren, at de nuværende 11 partsam

mensatte Branchearbejdsmiljøråd (BAR), der varetager brancherettet arbejdsmiljørådgiv

ning, reduceres til 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA). BAR’ene finansieres 

via forsikringsbidrag på basis af arbejdsskadeserstatninger (erhvervsevnetabsgodtgørel

ser).  

-

-

-

Arbejdstilsynet orienterede om et spørgeskema vedrørende arbejdsmiljø og helbred (AH), 

der undersøger helbredet og arbejdsmiljøet med fokus på forebyggelse, og som også vil 

blive gennemført offshore. Den lavpraktiske håndtering er ikke besluttet, ligesom det skal 

vurderes, om alle spørgsmål er relevante. Herudover overvejes det, om både faste medar

bejdere og leverandørers medarbejdere skal besvare spørgeskemaet. Arbejdstilsynet un

derstregede, at spørgeskemaet ikke har karakter af en kontrolforanstaltning. Arbejdstilsy

net vender tilbage til OSR-AG. 

-

-

-
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Arbejdstilsynet orienterede om, at mødet i Offshoresikkerhedsrådet den 17. november 

2016 vil blive afholdt i Esbjerg hos Mærsk Olie og Gas. Arbejdstilsynet ændrer placerin

gen i mødeindkaldelsen i Outlook.  

-

 

2.3 Internationale forhold 

NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 

Arbejdstilsynet orienterede om, at der var møde i NSOAF Wells Working Group den 9.-

10. maj, hvor der blev arbejdet på et papir om lukning af brønde. På NSOAF Plenary mø

det den 30. maj 2016 er det tanken at skærpe profilen for NSOAFs arbejde, hvilket er af

spejlet i nye terms of reference. Arbejdstilsynet orienterede endvidere om, at der forventes 

gennemført en multinational audit i 2017 med fokus på vedligeholdelse af aldrende anlæg. 

-

-

 

EU 

Samarbejdsudvalget vedrørende sø, luft og energi (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, 

Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen) 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

EU-specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold 

Ingen bemærkninger til punktet.  

 

EUOAG 

Det næste møde ligger den 29.-30. juni 2016, hvor der er en del lande, der vil diskutere 

EUOAG’s rolle i relation til BREF.  

 

BREF 

Olie Gas Danmark kunne berette, at Danmark havde stemt imod dokumentet, som under

arbejdsgruppen havde udarbejdet, men rapporten blev stemt igennem med 16-14. Forelø

big er BREF’en udskudt et år frem til oktober 2017. Miljøstyrelsen orienterede ligeledes 

om afstemningen, hvor Danmark stemte nej til BREF’ens vedtagelse. Kommissionen ud

arbejder nu et deltaljeret forslag. Dansk Metal henledte opmærksomheden på, at der i UK 

har været protest på minister-niveau, og efterspurgte en lignende proaktivitet i Danmark 

fra den ansvarlige minister. Olie Gas Danmark kunne endvidere berette, at de norske 

myndigheder har sendt en tilsvarende skrivelse til Kommissionen. Det anses som et vigtigt 

værktøj i bestræbelsen på at få offshore skrevet ud af BREF.  

-

-

-

 

Dansk Metal udtrykte ønske om et snarligt møde med Miljøministeren om emnet. 

Miljøstyrelsen tager bemærkningerne med hjem. 

 

2.4 Nyt fra Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen orienterede om, at der arbejdes på en samarbejdsaftale med Arbejdstilsynet, 

idet de to myndigheder tilsammen skal udgøre den kompetente myndighed. Dette indebæ

rer, at Miljøstyrelsen snart skal have udarbejdet en ekstern beredskabsplan. Miljøstyrelsen 

forklarede, at offshore-området har haft en omskiftelig tilværelse pga. organisationsæn

dringer i Miljøstyrelsen. 

-

-
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2.5 Nyt på søfartsområdet 

Ikke til stede. 

 

2.6 Nyt på luftfartsområdet 

Trafikstyrelsen indledte punktet med at orientere om, at de norske myndigheder er kom

met med en foreløbig rapport om helikopterulykken. Trafikstyrelsen ønskede ikke at 

kommentere yderligere på ulykken, førend der foreligger en endelig rapport. 

-

 

Arbejdsgiversiden v/Mærsk Olie og Gas oplyste, at man anvendte tre af den type helikop

ter, som er styrtet ned. Mærsk Olie og Gas har som følge af ulykken valgt at suspendere 

flyvninger med helikoptertypen indtil der er mere klarhed over situationen. Suspendering 

af flyvningerne er logistisk en udfordring.  

-

 

Arbejdstilsynet spurgte ind til tidshorisonten for udarbejdelsen af rapporten, hvortil Tra

fikstyrelsen svarede, at det var svært at sige, men at det nok ville tage nogle måneder. 

-

Arbejdsgiversiden henledte opmærksomheden på, at der er udstedt flyveforbud i Norge og 

UK for helikoptere af denne type. 

 

Arbejdsgiversiden anførte endvidere, at der har været møde i en helikopter-arbejdsgruppe, 

hvor der er fundet frem til, at der er nogle misforståelser omkring de faktiske forhold, der 

har gjort sig gældende. DanCopter har udfærdiget et notat i denne forbindelse.  

 

Dansk Metal glædede sig over, at der gik mindre end 24 timer førend Mærsk havde 

groundet sine helikoptere.   

Dansk El-forbund udtrykte undring over, at den danske ressortmyndighed ikke har været 

mere proaktiv. 

Trafikstyrelsen oplyste, at man ikke havde yderligere kommentarer til ulykken.  

Dansk El-forbund henstillede, at Trafikstyrelsen tog notits af medlemmernes bemærknin

ger. Trafikstyrelsen bekræftede, at man ville tage bemærkningerne med hjem. Herefter 

henledte Trafikstyrelsen opmærksomheden på en intern rokering. Kasper Bruun Andersen 

har overtaget opgaven vedrørende offshore og godkendelser af helidæk. Tom Andersen 

foretager tilsyn på konsulentbasis. 

-

 

3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

Arbejdstilsynet indledte punktet med en orientering om den drøftelse, der har fundet sted i 

arbejdsgruppen om søsætning af redningsmidler.  

 

Arbejdstilsynet henledte derefter opmærksomheden på de vejledninger, der har været til 

behandling i arbejdsgruppen. Det bemærkedes, at det visuelle udtryk af vejledning om 

arbejdstidsregler vil fremstå anderledes end det udkast, medlemmerne af arbejdsgruppen 

har set, da vejledningen skal indpasses i det nye vejledningskoncept, der er kommet i Ar

bejdstilsynet. Arbejdsgiversiden bemærkede, at det har stor værdi, at vejledningerne bliver 

behandlet i arbejdsgruppens regi. Dansk Metal udtrykte, at der er behov for en balance

gang mellem, at vejledningerne skal være letlæselige, men at de samtidig også skal være 

brugbare. Arbejdsgiversiden anførte hertil, at funktionskravene i reglerne er vigtige at få 

gennemgået i vejledningerne, da det er med til at sikre, at eventuelle fortolkningsspørgs

mål kan håndteres hos operatøren. Der var enighed om, at de vejledninger, der er tiltrådt af 

OSR-AG, alene skal til rådets orientering.  

-

-

-

 

Ad pkt. 4 – Regler til behandling 
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4.1 Udkast til bekendtgørelse om beskyttelse mod eksponering for elektromagnetiske 

felter (EMF) i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.   

Arbejdstilsynet orienterede om, at bekendtgørelse om beskyttelse mod eksponering for 

elektromagnetiske felter (EMF) i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. er 

sendt til ministeren med Arbejdsmiljørådets bemærkninger.  

 

Derudover er der foretaget ændringer i 3 bekendtgørelser med ophæng i produktloven med 

høringsfrist den 25. maj 2016. [Der er ikke modtaget indholdsmæssige bemærkninger til 

udkastene fra parterne i Offshoresikkerhedsrådet.] 

 

5. Redegørelse til Arbejdsmiljørådet 

Ingen bemærkninger til oversigten.  

 

Ad pkt. 6 – evt. 

Arbejdstilsynet indledte punktet med at orientere om færdiggørelsen af en OPITO-analyse, 

hvor Arbejdstilsynet har vurderet forskelle mellem OPITO-standarden og kravene til den 

grundlæggende sikkerhedsuddannelse efter dansk ret. Analysen fremsendes til ”training 

committee”.  

 

Formanden takkede for en meget flot sikkerhedskonference. Dansk Metal tilsluttede sig 

dette. Olie Gas Danmark henviste til, at der er en film fra konferencen på deres hjemme

side og orienterede om, at den næste sikkerhedskonference bliver afholdt den 19. april 

2017 i Esbjerg. 

-

 

Repræsentant for Maskinmestrenes Forening, Søren Nim Larsen, meddelte Rådets med

lemmer, at han udtræder, og at Peter Blach indtræder i sit sted. 

-

 

Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er den 8. september 2016 i Arbejdstilsynet.  
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