
 

 

 

Høringsbrev 

 

Arbejdstilsynet fremsender hermed udkast til  

 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for 

Offshoresikkerhedsrådet og  

 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Havarikommissionen for 

større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.  

 

Arbejdstilsynet skal anmode om bemærkninger til de to udkast senest torsdag den 

27. oktober 2016 kl. 12. Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. mail til at@at.dk.  

Arbejdstilsynet gennemførte dele af offshoresikkerhedsdirektivet
1
 i 

offshoresikkerhedsloven i 2014. I 2015 gennemførtes dele af direktivet i 

bekendtgørelser udstedt i medfør af offshoresikkerhedsloven. 

I forlængelse af dette regelarbejde påtænker Arbejdstilsynet at udstede to 

ændringsbekendtgørelser som anført ovenfor. For så vidt angår 

havarikommissionsbekendtgørelsen indebærer de foreslåede ændringer en 

gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivets artikel 26, stk. 2, 1. pkt., der ved en fejl 

ikke blev gennemført i bekendtgørelsen ved seneste revision. For så vidt angår 

offshoresikkerhedsrådsbekendtgørelsen indebærer de foreslåede ændringer primært en 

konsekvenstilføjelse af, at Offshoresikkerhedsrådet i medfør af 

offshoresikkerhedslovens § 58, stk. 1, pålægges at medvirke ved operatørernes og 

ejernes samarbejde med tilsynsmyndigheden om udarbejdelse og revision af standarder 

og retningslinjer for bedste praksis samt eventuelle andre vejledninger. Der er ved 

denne tilføjelse ikke tale om en gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet. 

Det vurderes, at bekendtgørelsesændringerne ikke indebærer nye økonomiske og 

administrative konsekvenser.  

Begge udkast til ændringsbekendtgørelser er tiltrådt af Offshoresikkerhedsrådet, der 

består af Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder samt repræsentanter for 

arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anders Hagen Jørgensen på mail ahj@at.dk eller 

telefon 7220 9223. 

Venlig hilsen 

Anders Hagen Jørgensen 

                                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med 

offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF 
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