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Dagsorden 

1. Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 26. april 2018 
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

2.1. Medlemsliste 
2.2. Internationale forhold 
2.3. Nyt fra Miljøstyrelsen 
2.4. Nyt fra Søfartsstyrelsen 
2.5. Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
2.6. Nye regler og vejledninger på offshoresikkerhedslovens område 

3. Drøftelse af branchens opfølgning på AH-analysen 
4. Årshjul for Offshoresikkerhedsrådet 
5. Udvikling af ”Code of Practice for Well Decommissioning” 
6. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 
7. Regler til behandling 
8. Kommende møder for OSR 
9. Eventuelt. 



 

Mødet 
Arbejdstilsynet indledte mødet med en sikkerhedsbriefing. 
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Ad pkt. 1 - Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 26. april 2018 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 2 - Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 
Arbejdstilsynet præsenterede indledningsvis Torben Krarup som nyt kontorchef i 
Offshore Olie og Gas pr. 15. maj 2018 

Ad pkt. 2.1 - Medlemsliste 
Total E&P Danmark A/S bad om, at de steder, hvor der i medlemslisten stod Mærsk 
Olie og Gas A/S blev ændret til Total E&P Danmark A/S. 

Ad pkt. 2.2 - Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 

NSOAFs årlige plenarmøde (General Meeting) 
Arbejdstilsynet oplyste, at næste møde forventes afholdt i maj 2019. 

NSOAFs EU-netværk (EU Working Network) 
Arbejdstilsynet oplyste, at der ikke har været afholdt møde siden seneste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet, og at næste møde holdes i Stavanger den 3. oktober 2018. 
Dagsordenen var endnu ikke endeligt fastlagt. 

NSOAFs arbejdsgruppe vedrørende brønde (Wells Working Group) 
Arbejdstilsynet oplyste, at seneste Wells Working Group blev afholdt den 25.-26. april 
2018. På mødet præsenterede de enkelte lande deres fokusområder, relevante 
ulykker samt andet relevant information i forhold til sikkerhed på offshore anlæg i 
Nordsøen. 

Det blev på dette møde endvidere aftalt, at landene følger op på papiret om ”Plug and 
Abandonment (P&A)”, som blev sendt til brancheorganisationerne for at kunne drøfte 
eventuelle initiativer i forhold til P&A. Der henvises til dagsordenens pkt. 5 

NSOAFs arbejdsgruppe vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø (Health, Safety and 
Environment Working Group) 
Arbejdstilsynet oplyste, at arbejdsgruppen senest har holdt møde den 15. marts. Der 
blev orienteret herom på rådsmødet den 26. april 2018. 

Arbejdstilsynet oplyste videre, at arbejdsgruppen efterfølgende har færdiggjort 
rapporten om den multinationale audit. Rapporten er sendt til de involverede 
operatører og vil blive lagt på Arbejdstilsynets hjemmeside snarest. Resultatet af 
auditten blev præsenteret på Safety30 konference i Aberdeen i juni og vil blive 
præsenteret igen på WCEAM konferencen, som afholdes i perioden 24.-26. september 
2018 i Stavanger. Næste møde i arbejdsgruppen afholdes i forlængelse af WCEAM 
konferencen den 27. september 2018. 



 

Rapporten vil blive drøftet på et kommende møde i Offshoresikkerhedsrådets 
arbejdsgruppe. 
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Arbejdstilsynet oplyste endelig, at der som følge af rapportens resultater vil være øget 
fokus på operatørernes vedligeholdelse. 

Dansk Metal spurgte, om de omtalte konferencer var åbne for andre end 
myndigheder. Arbejdstilsynet svarede hertil, at konferencerne generelt er åbne for 
alle, og det kun er IRF-konferencerne, hvor der er en del som alene er forbeholdt 
myndigheder. 

EU 
EU-specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold 
Arbejdstilsynet oplyste, at der siden seneste offshoresikkerhedsrådsmøde havde 
været afholdt møde i specialudvalget den 1. juni 2018 forud for rådsmødet for 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 21. juni 2018. 

På dagsordenen for specialudvalgsmødet var bl.a. Kommissionens forslag til nyt 
direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår og om ophævelse af EU’s 
gældende ansættelsesdirektiv. Forslaget var på rådsmødet til generel indstilling. På 
dagsordenen var endvidere Kommissionens forslag til en ny forordning om oprettelse 
af et europæisk arbejdsmarkedsagentur, som var på rådsmødet i form af en 
fremskridtsrapport vedr. oprettelsen af agenturet. 

Der afholdes møde i specialudvalget den 19. september 2018 forud for rådsmødet for 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 11. oktober 2018. Der er udsendt en 
foreløbig dagsorden for rådsmødet, hvori bl.a. indgår forslag til ændring af direktiv 
2004/37 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat 
for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener. 

Kommissionen har den 17. august 2018 offentliggjort sin årsrapport om sikkerheden i 
forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter i EU i 2016. 

Samarbejdsudvalget på arbejdsmiljøområdet vedr. Sø, Luft og Energi 
Arbejdstilsynet oplyste, at der ikke havde været afholdt møde siden seneste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet. 

EUOAG 
Arbejdstilsynet oplyste, at der ikke havde været afholdt møde siden seneste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet. 

IRF 
Arbejdstilsynet oplyste, at IRF AGM var blevet afholdt i Aberdeen i forbindelse med 
sikkerhedskonference med titel ”Safety 30 – Piper Alpha Legacy: Securing a Safer 
Future”. IRF’s meddelelse, der opsummerer drøftelserne var fremsendt med 
mødeindkaldelsen som bilag 4. 



 

Olie Gas Danmark opfordrede til, at holdninger til gennemgang af 
offshoresikkerhedsdirektivet samordnedes mellem myndigheder og industri. 
Arbejdstilsynet svarede, at dette vil blive prioriteret. Side 4/6 

Ad pkt. 2.3 - Nyt fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen oplyste, at man afventer modtagelse af 2. udkast til Draft Guidance 
Document 2 vedrørende Best Available Techniques Guidance Document on upstream 
hydrocarbon exploration and production. Miljøstyrelse oplyste videre, at man ikke har 
været tilfreds med den måde projektet har kørt på i Kommissionen. Her tænkes 
særligt på, at projektet ikke har været styret af såkaldte ”rules of procedure”. 

Olie Gas Danmark oplyste, at deres internationale organisation har bedt en konsulent 
om at gennemgå dokumentet fra et holistisk perspektiv. Resultatet heraf vil blive delt 
med Offshoresikkerhedsrådet. 

Ad pkt. 2.4 - Nyt fra Søfartsstyrelsen 
IAB 

Ad pkt. 2.5 - Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBB) 
TBB oplyste, at Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg (BL 3-5), som blev 
udstedt i 2006, er inspireret af ICAO’s regler. Der er traditionelt en tæt forbindelse 
mellem ICAO’s og UK’s regler. Når der ændres i UK-regler plejer ICAO således at følge 
trop. Når BL 3-5 skal revideres vil Trafikstyrelsen skele til begge regelsæt. Nogle 
ændringer vil ikke komme til at gælde for eksisterende anlæg, mens andre vil gælde 
for alle anlæg, uanset alder. 

Arbejdsgiversiden spurgte, om ændringerne kommer i almindelig proces med høring 
m.v. Det blev bekræftet af TBB. 

Arbejdsgiversiden påpegede, at UK nu har indført krav om CA-EBS (Compressed Air 
Emergency Breathing System), mens der i Danmark fortsat blot var krav om EBS (uden 
flaskeluft), og at denne forskel var uhensigtsmæssig. Arbejdstilsynet oplyste, at man 
vil gå i dialog med TBB om dette. 

Ad pkt. 2.6 - Nye regler og vejledninger på offshoresikkerhedslovens område 
Arbejdstilsynet oplyste, at der siden sidste møde i rådet var blevet udstedt 5 
bekendtgørelser med hjemmel i offshoresikkerhedsloven.  

Arbejdstilsynet oplyste endvidere, at der var blevet udstedt 2 vejledninger, som var 
gjort tilgængelige på Arbejdstilsynets hjemmeside: At-vejledning 65.2.1 - Health and 
safety aspects regarding offshore well operations og At-vejledning 65.2.2 - Verifikation 
i forbindelse med godkendelse af offshore brøndaktiviteter. 65.21 er skrevet på 
engelsk, og er i et andet format, end det det ellers benyttes til At-vejledninger. 
Formatet vil på et tidspunkt blive ændret til det, der i øvrigt benyttes. 

Maskinmestrenes Forening bad om, at Arbejdstilsynet udsender oplysning til rådet, 
når nye regler og vejledninger offentliggøres. 



 

Dansk Metal og CO-Industri henstillede til, at vejledninger konsekvent udstedes på 
dansk. 
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Ad pkt. 3 - Drøftelse af branchens opfølgning på AH-analysen 
Ved drøftelsen af opfølgningen af AH-analysen blev navnlig følgende synspunkter 
fremsat: 
• Det er svært at se, hvad analysens vigtigste konklusioner er. 
• Analysen bør tages i betragtning, når APV skal fornyes. 
• Det er vanskeligt at bruge analysen ved udarbejdelse af APV, da den ikke er 

selskabs- og anlægsspecifik. 
• Analysen er først og fremmest egnet til at vise generelle, overordnede tendenser. 
 

Ad pkt. 4 - Årshjul for Offshoresikkerhedsrådet 
Arbejdstilsynet gennemgik årshjulet og oplyste, at det må forventes, at det bliver 
justeret under hensyn til Havarikommissionens rapport om gasudslippet på Dan F. 

CO-Industri påpegede, at der ikke er langt mellem møderne den 6. dec. 2018 og 
februar 2019, og at det kunne overvejes at nøjes med et enkelt møde, som kunne 
ligge i januar. Maskinmestrenes Forening gav udtryk for, at mødedatoerne burde 
afspejle behovet for godkendelse af nye regler. 

Arbejdstilsynet ville overveje mødeplanen i lyset af de fremkomne bemærkninger. 

Ad pkt. 5 - Udvikling af ”Code of Practice for Well Decommissioning” 
Olie Gas Danmark oplyste, at man er interesserede i at deltage aktivt i det af NSOAF 
initierede arbejde med at udvikle en kode for Well Decommissioning. Olie Gas 
Danmark er med det formål ved at etablere en gruppe af medlemmer, som er 
interesserede i at bidrage til arbejdet. 

Ad pkt. 6 - Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 
Arbejdstilsynet oplyste, at der havde været afholdt ét møde i Arbejdsgruppen siden 
seneste møde i Offshoresikkerhedsrådet; den 26. juni 2018. 

Arbejdsgruppen havde på dette møde bl.a. drøftet årshjul for 
Offshoresikkerhedsrådet, ansøgningsfrist ved ansøgning om kombineret drift, 
sprogkrav ved sikkerhedsinstruktioner og -dokumenter samt status for anvendelse af 
§ 55 i driftsbekendtgørelsen. 

Ad pkt. 7 - Regler til behandling 
Der var ingen nye regeludkast til behandling. 

Ad pkt. 8 - Kommende møder for OSR 
Arbejdstilsynet oplyste, at næste møde efter mødeplanen vil finde sted torsdag den 6. 
december 2018 kl. 13 – 15. Materiale forventes udsendt mandag den 26. november 
2018. Datoen vil blive genovervejet i lyset af bemærkningerne under pkt. 4. 



 

Ad pkt. 9 - Eventuelt 
Total E&P Danmark A/S oplyste, at man arbejder med 21 specifikke tiltag, som 
opfølgning på gasudslippet på Dan F i december 2017. 80 % af tiltagene er nu 
gennemført. Total har valgt at sætte arbejdshastigheden ned, således at der er tid til 
at tjekke og dobbelttjekke alt sikkerhedsmæssigt. Man arbejder med en 
holdningsændring.  
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Arbejdstilsynet oplyste, at man vurderer, at de 21 tiltag er vigtige, og at man følger op 
på Totals gennemførelse af dem. Hændelsen behandles i Havarikommissionen og 
Folketinget er blevet orienteret. 

Dansk Metal oplyste, at man ønskede at fortsætte drøftelserne af opfølgningen i 
arbejdsgruppen, og henviste til, at gasudslip ikke er en problemstilling, der kun 
vedrører Total. Dansk Metal ønsker at se nærmere på, hvordan lignende hændelser 
håndteres i andre lande.  

Arbejdstilsynet oplyste, at der fra 2016 til 2017 er der sket en stigning fra 2 til 10 
gasudslip. 2018 lader til at komme til at ligge på samme niveau som 2017. 
Arbejdstilsynet mener i øvrigt, at baggrunden for udslippene og forbindelsen til 
vedligehold er vigtigere end antallet.  

Ineos E&P A/S mindede om, at antallet af udslip også indeholder helt små udslip, idet 
alle udslip over 1 kg skal anmeldes.  

Total E&P Danmark A/S påpegede, at risikopotentialet er vigtigere end udslippenes 
størrelse. 

CO-Industri gav udtryk for, at udslippet på Dan F var alvorligt, idet man her mødte gas, 
hvor man havde forventet vand, og at det derfor er fint, at Havarikommissionen får 
lejlighed til at se på sagen. 

Miljøstyrelsen gav en status vedr. udflytningen til Odense. Miljøstyrelsen forventer at 
flytte den 1. januar 2019. Ca. 25% af medarbejderne forventes at flytte med. En del 
emneområder er flyttet ind i departementet.  

 

 

 

Jan Gabrielsen 

 
 


	 Referat af møde i Offshoresikkerhedsrådet den 6. september 2018 
	Dagsorden 
	Ad pkt. 1 - Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 26. april 2018 
	Ad pkt. 2 - Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 
	Ad pkt. 2.1 - Medlemsliste 
	Ad pkt. 2.2 - Internationale forhold 
	Ad pkt. 2.3 - Nyt fra Miljøstyrelsen 
	Ad pkt. 2.4 - Nyt fra Søfartsstyrelsen 
	Ad pkt. 2.5 - Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBB) 
	Ad pkt. 2.6 - Nye regler og vejledninger på offshoresikkerhedslovens område 

	Ad pkt. 3 - Drøftelse af branchens opfølgning på AH-analysen 
	Ad pkt. 4 - Årshjul for Offshoresikkerhedsrådet 
	Ad pkt. 5 - Udvikling af ”Code of Practice for Well Decommissioning” 
	Ad pkt. 6 - Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 
	Ad pkt. 7 - Regler til behandling 
	Ad pkt. 8 - Kommende møder for OSR 
	Ad pkt. 9 - Eventuelt 


