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Mødet 

Arbejdstilsynet indledte mødet med en sikkerhedsbriefing. 

Ad pkt.1. – Meddelelser 

Olie Gas Danmark oplyste, at organisationen har skiftet navn til Dansk 
Offshore. Det gør Dansk Offshore, fordi industrien udvikler sig, og Dansk 
Offshore følger med udviklingen. 

Maersk Drilling oplyste, at Offshoresikkerhedsrådet vil blive holdt orienteret, 
når der er nyt i forhold til fusionsplanerne med Noble Corporation. 

Ad pkt.2. - Safety Moment v/Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 

Jan Toft Rasmussen præsenterede to korte historier, om hvordan personlige 
oplevelser med dødsulykker kan føre til stort fokus på sikkerhed. Historierne 
ledte bl.a. over i en drøftelse af vigtigheden af at sætte fokus på, hvad der kan gå 
galt, hvis ikke sikkerhedsmæssige regler og anbefalinger følges. 

I forlængelse af drøftelserne blev det foreslået, at Metroselskabet bliver inviteret 
til at give en orientering på et kommende rådsmøde om deres samarbejde med 
Dansk Offshore (det tidligere Olie Gas Danmark). 

Ad pkt. 3. - Referat af Offshoresikkerhedsrådets møde den 20. september 
2021 

Referatet blev vedtaget uden ændringer. 

Ad pkt. 4. - Medlemsliste 
Arbejdstilsynet oplyste, at efter udsendelse af dagsorden har ministeren efter 
indstilling fra Danske Rederier og DA udpeget René Bak Lange, INEOS E&P 
DK A/S, som nyt medlem og Jan Fredborg, TotalEnergies EP Danmark A/S, 
som ny stedfortræder. Samtidig er Lars Roesen og Stefan Reib blevet 
afbeskikkede. Der er ligeledes modtaget en indstilling om ny stedfortræder for 
Michael Jørgensen, CO-Industri.  



 

  

   
   

  

  

    
  

 
  

 

 

  
 

  
  
  

 
  

 

  
   

 
 

 
 

  
   

  
  

  
  

 
  

 
   

   
 

Ad pkt. 5. - Orientering fra formanden 

Arbejdstilsynet orienterede om, at tilsynsindsatsen gennemføres næsten Side  3/7  

uforstyrret til trods for covid-19-situationen, og at antallet af tilsyn er næsten 
svarende til normal drift på de fleste områder. 

Ad pkt. 6. - Orientering fra andre medlemmer af rådet 

Ad pkt. 6.1. - Nyt fra Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen gav følgende orientering om evaluering og revision af direktiv 
om industrielle emissioner (IE) med tilhørende BREF-dokument(er): 

”Miljøministeriet svarede ikke vedrørende den mulige 
inkorporering af upstream olie & gas under IE direktivet under den 
Stakeholder konsultation, som Kommissionen afholdt i foråret 
2021. 

Jeg kan oplyse, at det sidste vi har hørt fra Kommissionen var i 
form af en sidebemærkning under det sidste art. 75 møde d. 25. 
oktober 2021, hvor de oplyste, at de forventer at udsende et udspil 
i første halvdel af 2022. Det forventes, at udspillet vil have form af 
et forslag til et revideret direktiv, hvorefter der følger en længere 
forhandlingsperiode om ændringer i teksten. Vi har ikke modtaget 
informationer om, om et sådant forslag vil indeholde inklusion af 
offshore under direktivet. Men vi kan oplyse, at der for andre 
brancher, hvor dette overvejes, er igangsat konsulentarbejder for at 
forberede en miljømæssig og økonomisk vurdering af 
konsekvenserne heraf. Vi har ikke set eller hørt noget til dette ift. 
upstream olie & gas og der er ikke en TOR på en sådan opgave på 
CIRCA. Det kunne evt. skyldes, at Kommissionen vurderer, at et 
sådant udredningsarbejde blev gennemført i forbindelse med 
udarbejdelsen af Hydrocabon Guidance Document, idet der blev 
henvist til dette i det materiale, der blev udsendt i forbindelse med 
stakeholder-konsultationen.* 

Miljøstyrelsen vurderer, at Kommissionen via drøftelserne i 
forbindelse med udarbejdelse af Hydrocarbon Guidance Document 
er gjort bekendt med Danmarks holdning til reguleringen af 
offshore olie & gas sektoren. Vi tilkendegav under drøftelserne, at 
vi fandt, at OSPAR var rette forum for regulering af offshore olie 
og gas sektoren på dansk område sammen med det gældende 
offshoresikkerhedsdirektiv (OSD) og IE direktivet for så vidt 
angår offshore fyringsanlæggene. Vi tilkendegav også, at en mulig 
udbredelse af OSPARs regulering til andre dele af EU bedst kunne 
ske via et samarbejde med de andre regionale konventioner, hvis 
de ønskede dette. Vi tænker fortsat, at det virker unødigt 
kompliceret at lade O&G sektoren indgå under IED, når der 
allerede er omfattende regulering af sektoren via OSPAR, OSD og 
IE direktivet. 



 

  

   
    

 
  

 
 

  
 

    
 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

    
   

 
    

   
   

  

 
     

 

 
  

   
  

 

 
 

*) I materialet var følgende anført under overskriften "Introducing 
additional (agro-)industrial activities in the scope of the IED" med 
tilføjelsen "As set out in the accompanying inception impact Side 4/7 

assessment, the following (agro-)industrial activities are currently 
outside the scope of the IED and options are under consideration 
to include them": Upstream oil and gas industries (extraction) 
(currently subject of BAT Guidance Document on upstream 
hydrocarbon exploration and production, voluntary).” 

Dansk Offshore oplyste, at de via deres samarbejdspartnere forsøger at holde øje 
med sagens videre udvikling. 

Miljøstyrelsen vil, i det omfang der er nyt, give en mundtlig orientering på 
kommende møder, herunder om status for revision af IE-direktivet. 

Ad pkt. 6.2. - Nyt fra Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen havde ikke nyt at orientere om. 

Ad pkt. 6.3. - Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltog ikke i mødet. 

Ad pkt. 6.4. - Orientering fra andre 

Der var ikke orientering fra andre. 

Ad pkt. 7. - Operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19 

INEOS oplyste, at grundet den kraftig smittestigning i samfundet har selskabet 
optrappet deres tiltag til forebyggelse af smittespredning af covid-19. Rejsende 
til selskabets anlæg testes før afgang og på fjerde dagen offshore. Endvidere har 
selskabet mulighed for at tage PCR-test offshore (testene bliver fløjet i land for 
analyse). Der er videre etableret et beredskab i tilfælde af, at der konstateres 
smittetilfælde med covid-19 offshore. Herudover sprittes der af, og selskabets 
ansatte spiser i hold for at kunne holde afstand ved spisebordene. 

Total oplyste, at selskabet ikke har slækket på indsatsen undervejs, og at 
selskabets set up til forebyggelse af smittespredning af covid-19 meget ligner 
det fra INEOS. 

Dansk Metal spurgte, hvordan selskaberne forholdte sig til smitte med covid-19 
hos nære kontakter til nære kontakter? 

Operatørerne oplyste hertil, at hvis fx ansatte har børn, der er smittet med covid-
19, så skal de pågældende ansatte ikke rejse offshore. Sådan havde det været før 
Sundhedsstyrelsens udmelding om nære kontakter til nære kontakter, og der var 
ikke var planer om at ændre det. 

Maskinmestrenes Forening oplyste, havde haft flere tilfælde af smitte blandt de 
ansatte. 



 

  
  

    
  

  
  

   
 

  

    
 

   
    

  

 
   

   
    

  
  

   
  

  
  

 

   

 

   
     

    
 

  

                                                           
      

 

Dansk Metal orienterede, på vegne af partssamarbejdet1, om drøftelser 
vedrørende problemstillingen om eventuelt krav til vaccination mod covid-19, 
herunder ansættelsesretslige konsekvenser for medarbejdere, der ikke ønsker at Side  5/7  

lade sig vaccinere. Dansk Metal henviste i den forbindelse til, at der på 
Beskæftigelsesministeriets område ikke er lovgivning, der direkte regulerer 
arbejdsgivers adgang til at pålægge ansatte at blive vaccineret mod covid-19, og 
at et pålæg om vaccination mod covid-19 udgør et særdeles betydeligt indgreb i 
den ansattes privatsfære og må antages kun at være retmæssigt efter 
ledelsesretten, hvis overordentligt tungtvejende grunde taler herfor. 

Total oplyste supplerende, at selskabet overvejer indførelse af vaccinationskrav 
for ansatte, der arbejder offshore, og at et sådan krav formentlig ender med at 
skulle prøves i arbejdsretten. 

INEOS oplyste, at selskabet for nærværende ikke havde lignende overvejelser, 
og at der efter INEOS’ opfattelse ikke var hjemmel til sådanne krav i 
epidemiloven. 

Ad pkt. 8. - Årsberetning fra Arbejdstilsynet og opmærksomhedspunkter 
for 2022 

Arbejdstilsynet berettede, at 2021 havde været endnu et udfordrende år med 
rejse- og coronarestriktioner. Der har fra alle sider været en vilje til at få tingene 
til at glide på trods af udfordringerne, og Arbejdstilsynet glædede sig over, at 
det havde været muligt at overholde tilsynsplanen og udføre 21 tilsyn offshore i 
2021 og takkede i den forbindelse alle involverede, såvel operatører, offshore 
medarbejdere som Arbejdstilsynets egne tilsynsførende. 

Arbejdstilsynet havde ved mødet ikke de endelige tal for 2021 til at vurdere 
sikkerhedsstatistikken i sin helhed. Der kunne dog konstateres en trist stigning i 
antallet af arbejdsrelaterede ulykker. Umiddelbart hæftede Arbejdstilsynet sig 
ved, at ulykkerne ligger i klassificeringen af ”slips, trips and falls”, der alene i 
2021 står for samtlige 12 ulykker med personskade. Det drejer sig om fald fra 
samme højde, vred i led m.m. 

Arbejdstilsynet hæftede sig ved, at der ikke i 2021 var registreret større 
processulykker, altså ulykker hvor anlæggenes integritet har været i umiddelbar 
fare. 

I forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn, udstedelse af tilladelser og 
godkendelser lægger Arbejdstilsynet i større grad vægt på gennemgangen af 
anlæggenes sikkerheds- og sundhedsredegørelser og kvaliteten af denne 
dokumentation. Arbejdstilsynet ser på de beskrevne kontrol- og 
forsvarsbarrierer (bow-tie) for anlæggene, og Arbejdstilsynet vurderer på en 
lang række af scenarier som eksempelvis større ulykker, arbejdsulykker og 

1 Partssamarbejdet er et mødeforum i relation til offshore aktiviteter mellem medlemmer af 
Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening. 



 

    
 

 
      

  
 

   
     

    

 

   
   

 

 

  
  

  
 

  
 

  
 

 

   
 

  

 
 
 
  
   

 

    
  

 

ulykker som følge af lang tids eksponering for kemiske og fysiske agenser samt 
fysiske belastninger i arbejdsmiljøet. 
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Arbejdstilsynet ser ind i en spændende fremtid, bl.a. den fulde implementering 
af overdragelsen af Hess til INEOS samt arbejdet omkring genopbygningen af 
Tyra hos TotalEnergies. Det er to projekter, som Arbejdstilsynet med interesse 
vil følge og naturligvis føre tilsyn med. 

Ift. det øgede politiske fokus på udfasning af olie- og gasproduktion samt flere 
tiltag inden for den grønne omstilling ser Arbejdstilsynet nogle spændende 
udfordringer, som Arbejdstilsynet vil medvirke til at løse på en sikkerheds- og 
sundhedsmæssige forsvarlige måde og i overensstemmelse med eksisterende 
lovgivning. 

Arbejdstilsynet takkede afslutningsvis for et godt og konstruktivt samarbejde i 
såvel Offshoresikkerhedsrådet som i rådets arbejdsgruppe, og så frem til nye og 
spændende drøftelser i det nye år. 

Maskinmestrenes Forening spurgte, hvorvidt Arbejdstilsynet havde noget 
statistisk materiale på sygemeldinger i relation til stress. 

Arbejdstilsynet oplyste hertil, at der ikke for nærværende forelå materiale af den 
ønskede karakter, men at Arbejdstilsynet vil undersøge mulighederne nærmere. 
Eventuelt materiale vil kunne indgå i arbejdsgruppens videre arbejde i relation 
til psykisk arbejdsmiljø. 

Ad pkt. 9. - Arbejdsgruppen 
Arbejdstilsynet oplyste, at arbejdsgruppen har holdt et møde den 11. november 
2021. På mødet er bl.a. blevet drøftet status for anvendelse af § 56 (tidl. § 55) i 
driftsbekendtgørelsen, operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19, psykisk 
arbejdsmiljø, opmærksomhedspunkter ved tilsyn i 2021 og internationale 
forhold. 
Arbejdsgruppen vil tage fat i psykisk arbejdsmiljø, når der er noget nyt fra 
partssamarbejde. 

Ad pkt. 10. - Møder i Offshoresikkerhedsrådet i 2022 

Der vil blive afholdt møde i Offshoresikkerhedsrådet på følgende datoer i 2022: 
• Onsdag den 30. marts kl. 13 – 15. 
• Onsdag den 8. juni kl. 13 – 15. 
• Torsdag den 29. september kl. 13 – 15. 
• Torsdag den 15. december kl. 13 – 15. 

Alle møder forventes afholdt i Arbejdstilsynets mødecenter. 

Dansk Metal foreslog, at rådet fik Metroselskabet til at komme på 
førstkommende møde i marts 2022 for at orientere om selskabets arbejde med 
højnelse af sikkerheden og sundheden i selskabet. 
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Ad pkt. 11 - Eventuelt 

Dansk Metal oplyste, at forbundet har ca. 2300 arbejdsulykker på land om året, 
og at en af årsagerne hertil er, at der på land ikke foretages risikovurderingerne, 
inden arbejdet påbegyndes. 

Dansk El-Forbund henviste til, at det altid er arbejdsgiverens ansvar ansvar, at 
arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige, og at 
der udarbejdes en arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene 
på arbejdspladsen. 

Dansk Offshore henledte opmærksomheden på, at næste sikkerhedskonference 
finder sted den 19. maj 2022 i Esbjerg. 
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