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1-2 april 2003

Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte
 i Århus 1-2 april 2003

Deltagare:
Tuula Kuusela (FIN), ordförande
Carsten Rasmussen (DK) 
Ingmar Bergström (S)
Björn Looström (S)
Björn Bratfoss (N)
Tom W. Hansen (N)
Johan Marius Ly (N)
Eyjólfur Magnússon (IS) 
Maj Britt Åkesson, sekreterare

1. Carsten Rasmussen hälsade välkommen och informerade om  arrangemangen kring
mötet.

2. Ordförande öppnade mötet och tackade Danmark för inbjudan. 

3. Godkännande av dagordningen
 Dagordningen justerades med anpassning till plenums standard dagordning.

4. Arbetsgruppens uppgifter från plenumsmötet

4.1 Framtidens kommunikationsmedel - Norge
Norge kommer att hålla sig uppdaterade. Sverige informerade kort om
projektet ”RAKEL”, ett radiosystem. Projektet tillkom på uppdrag från
regeringen. Mera information kommer att lämnas på plenum, skriftlig rapport
kommer att skickas till Norge.
Björn Bratfoss får i uppdrag av AG att utarbeta ett förslag på gemensamt
kommunikationssystem för alarmering inom Kph-avtalet t.ex. e-mail som i
framtiden likställs med fax (och med hänsyn tagen till avtalen inom BONN och
HELCOM). Ärendet bör behandlas av AG innan nästa plenumsmöte i Finland
2003.
Finland informerade om ”Virve”, radiosystem som på grund av antennbrist inte
har någon större räckvidd.
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4.2 Seminariet Olja i Is – Finland
Finland har utarbetat en broschyr som skall delas ut till samtliga länder inom avtalet.
AG lämnar förslag till plenum att uppdraget bör anses som avslutad efter det att Finland
avrapporterat till densamme.

4.3 Beredskap att bekämpa olja med högviskositet – Norge
Johan Marius Ly, Norge, avlämnade rapport om arbetet inom tekniska projektgruppens 
workshop i Horten, Norge, februari 2003. Rapporten skall även lämnas till NMR och plenum 
efter AG:s godkännande.

4.4 Status gällande kemiska- och biologiska bekämpningsmedel – Norge
Norge rapporterade att  någon utveckling ej skett inom området och det har heller inte
framkommit annat från övriga länder. Dispergeringsmedel används ej i Sverige. 
Danmark rapporterade att de informerar fartygen om att dispergeringsmedel inte 
bör användas av miljöskäl. Finland informerade om symposium som pågår om 
provtagnings/testmetod för att identifiera de olika bakterier som är närvarande vid 
olika typer av oljeutsläpp.

4.5 Uppdatering av manualen – Sekreteraren
Alla ändringar inte inkommit ännu, avvaktar ännu ändringar från samtliga 
länder. 
Nordiska kontaktgruppen ingår inte medlem i Köpenhamnsavtalet och har 
därför inte återrapporteringskrav till AG.Nordiska kontaktgruppen kemikalie 
upphör att vara expertgrupp åt Köpenhamnsavtalet enligt brev från plenummötet 
Island 2002 som kommer att skickas vidare till Nordiska kontaktgruppen för 
information.
Köpenhamnsavtalets ad hoc grupp kemikalier skall även fortsättningsvis 
återrapportera till AG.Inom kph-avtalets ad hoc grupp kemikalier kommer avtalets 
länder att ha följande representanter: 

Danmark: Carsten Rasmussen
Finland : Tuula Kuusela
Island: Eyjólfur Magnússon
Sverige: Ingmar Bergström
Norge: Morten Hauge (kontaktperson)

Förslag att under kapitel 2.3 i KPH-manualen ska hela inledningen strykas.

4.6 Förbud mot utpumpning av olja i sjön – Sverige
Sverige informerade om nyanställda förundersökningsledare. Detta har även lett till en positiv
utveckling mot oljeutsläpp. 

4.7 Provtagning av olja – Sverige
Danmark ställde förfrågan om snabbanalysmetoder för att urskilja mineraloljor från 
vegetabiliska och animaliska oljor. 
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Sverige informerade om oljeprovtagningskursen som hölls i Estland 
senast, där SIDA har varit stödjande. Uppdatering om oljeprovtagnings 
bojarna som används inom svenska kustbevakningen. Norge påtalade 
problemet med rutiner/system för hantering av oljeprovtagning. På 
förslag av Norge vore det svenska systemet med miljöåklagare att föredra 
för samtliga nordiska länder för att få gemensamma rutiner. Statusrapport 
bör lämnas till plenum, alla KPH-länder avrapporterar till Sverige som 
sammanställer. 

4.8 Utveckling av övervakningsmetoder – Samtliga
Ärendet bör tas upp på plenum eftersom AG inte har fått uppdrag av plenum. Copenhagen 
Declaration innebär att fartyg kommer att utrustas med AIS övervakningssystem framöver.

4.9 Regionala planer – Sverige
Sverige redovisade sina övningar med de nordiska länderna inom KPH- avtalet. 

4.10 Användningen av IT inom Köpenhamnavtalet – AG
Ytterligare länkar till hemsidorna hos respektive land inom KPH-avtalet ordnas genom 
sekreteraren. 

4.11 Skeppsvrak med olja och kemikalier – Norge
Statusen är oförändrad för avtalsländerna utom Norge som rapporterade om det isländska 
fartyget med fiskfångst som sjönk vid Lofoten. Den orsakade förorening i havet pga fiskoljan 
(animaliska oljor). Finland fortsätter arbetet med Coolaroo, ca 100m3 olja finns kvar som ska 
tas omhand under sommaren 2003. 

4.12 Nödlossningsövningar – Samtliga
Norge redogjorde för erfarenheterna från övningen i Ålesund 2002, rapporten är ej klar. I 
övningen pågick oljebekämpning till sjöss samtidigt som nödlossning av råolja från fartyg 
skedde.
Sverige informerade om regeringsuppdraget som framkom efter analys om bogserbåts-, 
nödlossnings- och brandsläckningskapaciteten i Östersjön. Sverige har bildat en arbetsgrupp 
för framtagning av nya fartyg för detta ändamål.

4.13 Ramar för samarbete – Sekreterare
Punkten behandlades under punkten ”e:uppdatering av manualen”.

4.14 Övningsverksamhet – Sverige
Redogjordes för under punkten ”regionala övningar”.

4.15 Statistik från länderna – Samtliga
Island och Norge redovisar sin statistik till plenum 2003. Danmark, Finland och Sverige 
redogjorde för år 2002 statistik på AG-mötet.

4.16 Övningsöversikt – Sekreteraren
Förslag till övningar fram till år 2006 delgavs mötesdeltagarna. Brist på alarmeringsövning 
vissa länder emellan.  Sekreteraren gör ny övningsöversikt fr.o.m. med tillägg S/Dk, S/N, 
Dk/Is som lämnas till plenum som förslag.  Sverige tar fram mall för regionala övningsplanen 
till nästa AG-möte.
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4.17 EU:s community information system – Sverige
Sverige informerade om den officiella hemsidans funktion med resursuppgifter, 
överenskommelser m.m. Finns en land och en sjösida. EU (Bryssel)  har gett ut mall på CD. 

4.18 Beredskap för kemikalieolyckor – Samtliga
Ärendet behandlades under punkten ”e:uppdatering av manualen”.

5. Rapport från Nordiska kontaktgruppen för kemikalieolyckor
Gruppen har ej längre återrapporteringskrav till AG. Ärendet har även behandlats tidigare
i protokollet under punkten ”e:uppdatering av manualen”.

6. Aktuell information från parterna
Sverige informerade om volym 2, HELCOM manualen.
Norge informerade om omorganisationen mellan SFT och Kystdirektoratet.

7. Nästa möte
Nästa AG-möte planerad till vecka 35/2003, 25 augusti före plenum och efter plenum 27
augusti 2003. 

Ordförande avslutade mötet och tackade Danmark för det fina värdskapet! 

Alla papper som skall till plenum skall vara sekretariatet tillhanda senast 31.5.2003!
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