Arbetsgruppsanteckningar

Datum: 2005-04-06

Sammanträde: 1-2 mars 2005
Plats: Kustbevakningen, Stumholmen, Karlskrona, Sverige
Närvarande:
Ordf: Björn Bratfoss (N),
Representanter: Tom W. Hansen (N), Tuula Kuusela (F) Eyjolfur Magnusson (IS), Carsten
Rasmussen (DK), Thomas Larsson (S), Edvard Molitor (S), Jan Fälteke (S), Ingmar
Bergström (S)
Sekreterare: Maj Britt Åkesson (S)
Ingmar hälsade samtliga välkomna till ett vintrigt Karlskrona och därefter gav han ordet till
Björn Bratfoss, ordförande under mötet. Björn inledde med att låta samtliga presentera sig för
Thomas Larsson (kustbevakningen), som var inbjuden till mötet.

1. Framtidens kommunikations metoder (Norge)
Norge meddelade att pilotprojektet TETRA kommunikationssystem fortsätter.
Sverige informerade om läget för kommunikationssystemet RAKEL och om det
pågående arbetet med att se över samtliga ledningscentraler inom kustbevakningen så
att de har fullt fungerande VHF.
Finland ser över sina VHF kanaler på liknande sätt som Sverige. Finland arbetar
vidare med sina kommunikationssystem. Det understryktes från Ag att VHF bör
fortsätta användas som komplement till de nya kommunikationssystemen.
2. Status gällande kemiska och biologiska bekämpningsmedel (Norge)
Norge började med en kort information från senaste plenum om uppdraget att anordna
ett dispergeringsseminarium. Det har framkommit att HELCOM planerar ett liknande
seminarium och samtliga inom kph-avtalsländer är inbjudna. Kph-ag beslutade att
avvakta med eget seminarium, däremot kanske man får anledning att arbeta vidare
med detta efter HELCOM seminariet. Tester pågår i Norge med att använda
biologiska medel för att bryta ner olja vid utsläpp och de lämnar statusrapport till
plenum i ärendet.
3. Förbud mot pumpning av olja i sjön (Finland)
Samtliga parter informerar Finland för vidare rapportering på plenum. Skriftlig
rapport kommer till plenum. Sverige informerade om vattenföroreningsavgiften och
hur den tillämpas. Carsten lämnar en kort info från Danmark om problemställningen
med oljeutsläppet i Stora Bält där den varierande strömmen försvårar lokalisering av
oljebältet. Samtliga lämnar en sammanställning över det egna landets lagstiftningar
till Carsten.

4. Provtagning av olja (Sverige)
En instruktion för omhändertagande av provtagningbojens provtagningsduk tas fram
av kustbevakningen. Vidare diskuterades huruvida provtagningsbojen skall lämnas till
KBV eller om resp. land som begärt nersläpp av en provtagningsboj också skall
rengöra densamme? Utkastet för instruktionen (lathund) både duk och boj skall föras
in i kph-manualen under lämpligt kapitel. Projektarbetet med att förse bojen med
transponder fortgår.
5. Regionala planer (Sverige)
Enligt senaste plenum mötet ingår Danmark också i bilaterala planen mellan Norge
och Sverige. Den reviderade regionala planen är klar för att läggas ut på hemsidan.
Sverige meddelade att rapporter från de genomförda regionala övningarna kommer
till nästa ag möte innan plenum 2005. Snabbare redovisningar av övningsrapporterna
efterlystes.
Danmark informerade om nästa övnings upplägg och tidpunkten. Datumet är 26-27
april 2005.
Vikten av att hålla varandra (via avtals sekreterarna) underrättade för att inte
övningar/möten skall bli dubbelbokade t.ex. mellan Balex Delta-KPH-Barents Rescue
betonades.
10 maj anordnar Finland en övning inom kph-avtalet bilaterala avtal mellan KROFinland och KRN-Finland.
6. Användning av IT (Sekreteraren)
Uppdatering av Internet (hemsidan) och manualen sker fortlöpande, översättning av
avtalet läggs in. Lösenordsfrågan och möjligheten att hämta dokument på hemsidan
arbetar sekreteraren vidare med. Avrapportering sker på plenum.
7. Skeppsvrak med olja och kemikalier (Norge)
Norges slutrapportering av ”U864” som sjönk på 140 m djup med en last av
kvicksilver kommer att rapporteras till plenum. Det finns ytterligare ubåtar på norskt
vatten som börjat läcka olja och de ligger på ca 80-120 m djup.
Sverige informerade om ”Skytteren” som ligger på 70 m djup och läcker 300 l/dygn.
”Skytteren” är det största vraket Sverige har på västkusten, det är okänt vilken mängd
olja det finns ombord.
8. Nödlossningsövningar (Norge)
Norge informerade om den kommande övningen ”Barents Rescue” som sker 5-9
september 2005 med 6/9 som stora övningsdagen. På nästa kph-plenum skall Barents
Rescue 2005 erfarenheter redovisas av Norge. Från Sveriges sida är det av stort
intresse att få möjlighet att vara med vid övningen och hålla sig uppdaterad om
nödbogseringssituationen. Information och erfarenheten från den senaste
nödlossningsövningen redogjordes av Norge.
9. Certifiering av oljeupptagningssystem (Norge)
Veritas har försökt att söka ekonomiska medel via EU för att ta fram en certifierings
system för utrustningar men inte fått gehör. Kph-ag ser det av stor vikt att
utrustningarna certifieras, man rekommenderar även att samtliga parter vid inköp av
utrustningar i resp. land ställer krav på certifiering.

10. Beredskap att bekämpa olja med högviskositet, ad hoc (Sverige)

Jan Fälteke redovisade det pågående arbetet inom Ad hoc olja gruppen. Test planerat
till 13-14 april i Horten. Samtliga länder inom kph-avtalet bidrar ekonomiskt eftersom
medel inte kunde erhållas från NMR. Resultat kommer att redovisas på plenum.
11. Beredskap för kemikalieolyckor, ad hoc (Norge)
Lead country (N) sammankallar till ett möte för att anordna workshop kring
kemikaliebekämpning till sjöss på stabsnivå. Deltagare från resp. land skall anmäla
sig till Morten Hauge (N) snarast för att mötet skall komma till stånd.
12. Beredskapsanalys för Skagerrak och Kattegattsområdet, ad hoc (Norge)
Redogörelse av ad hoc gruppens arbete och att dennes ansökan om medel uppdateras
på den nya blanketten för att därefter när denne undertecknats, skickas den till
NMR/Hav- och luftgruppen via kph-sekreteraren.
Analysen bör även innefatta nuläget och framtiden (ca 5 år framöver).
13. Statistik från länderna (Samtliga)
Enligt uppdraget från plenum skulle Ag ta fram vilka uppgifter statistiken bör
innehålla som mall för kph-avtalet. Diskussionsämnen blev; Vad skall statistiken
användas till? Vad skall den innefatta? Skall det finnas en gemensam mall?
Till plenum redovisas statistiken enligt tidigare år och plenum får ta ställning till hur
framtidens statistik ska se ut med redovisning av antal utsläpp (från land, till sjöss),
och även att det geografiska läget redovisas.
14. Operativa övningar/alarmeringsövningar (Finland/sekreteraren)
Avrapporteringsblanketten mailas ut till samtliga länder. Övningsöversikten
uppdateras och mailas också ut till samtliga.
15. Övningsöversikt (Sekreteraren)
Ny uppdatering på gång, ytterligare justeringar från Ag läggs in.
16. Ryska oljor (Norge)
Ad hoc gruppen har skrivit ett underlag för att söka ekonomiska medel hos NMR för
att genomföra en analys av ”Ryska oljor” som transporteras inom Norden. Underlaget
har också lämnats till Ag för kännedom. HELCOM avvaktar arbetet som bedrivs med
ryska oljor inom Kph-avtalet. Finland (Tuula) har redan börjat titta på två typer av
ryska dieseloljor (Kartuz och Kattuz ).
17. Gemensamma flygningar (Samtliga)
Inom Norden skall det enskilda landet söka tillstånd enligt kph-manualens kap 3.5,
detta för att underlätta samarbetet vid behov t.ex. utnyttja det flyg som är närmast det
berörda området. Samtliga parter kompletterar sina uppgifter i kap 3.5 till Norge för
komplettering i manualen.
18. Informationsbroschyr (Samtliga & sekreterare)
Sekreteraren förevisade 3 förslag till logotype och kph-ag godkände variant 3 som
logotype för kph-avtalet. Arbetet har påbörjats med att ta fram en broschyr för kphavtalet och avtalets grundtext kommer att ligga till grund för informationen som
kommer att finnas i broschyren. Det beslutades att broschyren trycks med både
engelsk och svensk text. 500 exemplar delas ut till resp. land och samtliga
återkommer med skriftligt besked om godkännande att delfinansiera tryckning och
framtagning av broschyren.

19. Ansökningar till NMR (Sekreteraren)
Ansökan om medel från NMR prioriteras enligt följande ordning som beslutats av
Ag;
a) beredskapsanalysen
b) ryska oljor
Observera att ansökan för 2006 skall vara NMR/Hav- och luftgruppens sekretariat
tillhanda senast 1 juli 2005.
20. Övrigt
Sverige: information om projektarbetet med de nya fartygen, första leverans beräknas
till 2007. Kort redovisning till Ag om olyckorna ”NESTOR”, och ”POLO M”,
ytterligare rapportering kommer till plenum.
V 545-546 grundutbildning för kustbevakningens insatschefer för kembekämpning,
schema skickas ut till Ag om intresse att delta under denna vecka finns. Det
tillkännagavs också att KBV påbörjar utbildning för tungdykare ”welterdykare”
under 2006.
Norge: Information om Op ”Rocknes” januari 2004. Presentation av
oljebekämpningsfartyget ”HARSTAD” och de nya fartygen som planeras med
leverans tidigt 2006.
Danmark: Information om riksrevisionen:s i Danmark syn på beredskapen och tid
som behövs för oljebekämpning ur operativ synpunkt.
Island: Samtliga fartyg som anländer till Island skall meddela i förväg vilken typ av
olja de har ombord.
21. Nästa möte
Norge överlämnar nödvändig information till sekreteraren för att bjuda in till plenum
vecka 43 i Ålesund. Ag blir både före och efter plenum enligt kallelsen som kommer
till samtliga deltagare.

Alla papper som skall till plenum skall vara sekretariatet tillhanda

senast 19 augusti 2005

