
Miljøstyrelsens arbejde med godkendelse af og tilsyn med beredskabet for offshore olie- og 

gasanlæg  

 

Beredskabsplaner for olie- og kemikaliespild godkendes af Miljøstyrelsen (MST) 

Offshore olie- og gasoperatørernes beredskabsplaner, udarbejdes i henhold til kravene i beredskabsbekendtgørelsen1  

 

Beredskabsplanerne godkendes særskilt af MST, da styrelsen som miljømyndighed efter havmiljøloven2 

varetager de opgaver, der har relation til forurening af havet med olie og kemikalier. MST fører også tilsyn 

med, at operatørerne lever op til kravene til beredskabet. Beredskabsplanerne omfatter beredskab til at 

bekæmpe alle spild uanset størrelse. Beredskabsplanerne skal endvidere indeholde en analyse af 

beredskabets effektivitet, som viser i hvor stor en procentdel af de enkelte måneder af et standard kalenderår, 

de forskellige bekæmpelsesteknikker kan anvendes. Arbejdet med godkendelse af beredskabsplanerne sker inden 

for rammerne af den almindelige forvaltningsret. 

 

Arbejdstilsynet (AT) og MST har indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre, at de to myndigheders arbejde 

på offshore området koordineres i nødvendigt omfang. Inden AT godkender en sikkerheds- og 

sundhedsredegørelse sikrer styrelsen sig ved forespørgsel til MST, at operatørens beredskabsplan er 

godkendt af MST. 

  

MST er endvidere ansvarlig for at udarbejde en samlet ekstern beredskabsplan, som beskriver det  etablerede 

beredskab i henhold til hhv. havmiljøloven og offshoresikkerhedsloven3. 

 

Inden Energistyrelsen giver tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og dekommissionering, 

bliver MST hørt om den VVM-redegørelse, som ansøgeren skal udarbejde efter regler i 

undergrundslovgivningen.   

 

Tilsynet  

Tilsynet med beredskabet gennemføres som udgangspunkt i forbindelse med styrelsens øvrige tilsyn med olie- og 

gasanlæg efter havmiljøloven, dvs. særligt tilsynet med operatørernes udledning af olie med produktionsvand til havet 

og deres brug og udledning af offshore kemikalier med produktionsvandet. Hyppigheden af tilsynet fastlægges på 

grundlag af en risikovurdering, idet det dog tilstræbes, at der som minimum udføres tilsyn på de enkelte felter hvert 

tredje år. Desuden gennemføres tilsyn, når der konkret er behov for det. MSTs tilsyn sker indenfor de rammer, der 

gælder efter den almindelige forvaltningsret og loven om tvangsindgreb4. Ved tilsyn med beredskabet vurderer MST 

blandt andet, om der er overensstemmelse mellem beredskabsplanen, og det beredskab operatøren har til rådighed, 

og operatørenes indberetning af spild efter indberetningsbekendtgørelsen5. 

 

Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport. Operatøren får udkastet til tilsynsrapport til høring. Tilsynsrapporten 

offentliggøres på https://mst.dk/erhverv/industri/olie-og-gasproduktion-i-nordsoeen-offshore/offshore-tilsyn/. 

  

Miljøstyrelsens handlingsprioriteter 2020 

MST vil i den resterende del af 2020 fortsætte arbejdet med at godkende offshore operatørernes reviderede 

beredskabsplaner, idet de efter godkendelse vil blive indarbejdet i den samlede eksterne beredskabsplan, 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 909 af 10. juli 2015 om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og 

andre platforme. 
2 Bekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019 af lov om beskyttelse af havmiljøet. 
3 Bekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018 af offshoresikkerhedsloven 
4 Lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 

oplysningspligter 
5 Bekendtgørelse nr. 874 af 11. juli 2016 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 

https://mst.dk/erhverv/industri/olie-og-gasproduktion-i-nordsoeen-offshore/offshore-tilsyn/


som MST ligeledes vil fortsætte udarbejdelsen af i samarbejde med Arbejdstilsynet og Forsvarskommandoen 

(Søværnet). 

 

Desuden vil MST gennemføre tilsyn med beredskabet. Endelig vil MST i det omfang, det er nødvendigt, tage 

skridt til at håndhæve evt. overtrædelser af reglerne om beredskabsskabet. 

 

Baggrund 

Offshoredirektivet6 stiller i art. 8 og 9 krav om, at MST beskriver, hvordan opgaven med godkendelse af og 

tilsynet med operatørernes beredskabsplaner varetages. Beskrivelsen skal gøres tilgængelig for operatørerne 

og i det mindste en sammenfatning af beskrivelsen skal gøres tilgængelig for offentligheden. Bestemmelserne 

er implementeret i tilsynsbekendtgørelsens7   § 2 og bilag 1. Bekendtgørelsen fastlægger, at beskrivelsen skal 

offentliggøres på MST's og AT's hjemmesider.   

 

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen udgør sammen den kompetente myndighed, som varetager de 

myndighedsopgaver, der følger af direktivet. 

 

                                                             
6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 

og om ændring af direktiv 4/35/EF 
7 Bekendtgørelse nr. 908 af 10. juli 2015 om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg 


