2-3 mars 2004

Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte
i Horten 2-3 mars 2004
Deltagare:
Danmark: Carsten Rasmussen (ordförande)
Finland: Tuula Kuusela
Island: Eyjolfur Magnusson
Norge: Björn Bratfoss
Sverige: Ingmar Bergström, Alexander von Buxhoeveden, Jan Fälteke
Sekreterare: Maj Britt Åkesson, Sverige
1.
2.
3.
4.

Carsten som ordförande hälsade välkommen och tackade Norge för sin inbjudan och
informerade om mötesarrangemangen.
Dagordningen godkändes av samtliga
Rapporten från förra mötet godkändes
De olika berörda parterna informerade om arbetsuppgifterna efter förra plenummötet i
Borgå 2003.
Framtidens kommunikationsmedel
Samtliga ändringar rörande kommunikationsvägar i manualen
godkändes och förs härmed in på hemsidan genom sekreterarens
försorg.
Norge som lead country stämde av att alarmeringslistans e-mail
inte skall användas för alarmering.
Sverige arbetar vidare med att rätta till kommunikationsfrekvenserna mellan ledningscentraler och fartyg enligt schemat
kap 4.
Status gällande kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Norge har inte mottagit information från de övriga länder inom
Området.
Danmark informerade om den fortsatta forskningen kring
biologiska bekämpningsmedel med bakterier som fortgår i
Danmark . Finlands forskningsresultat är ännu inte tillräckliga
för att användas.
Sverige använder inte biologiska ämnen till sjöss men försök har
gjorts i hamnar vid kommunal räddningstjänst. Norge efterlyser
någon dokumenterad sammanställning från både Finland och
Danmark om de pågående försöken med biologiska/kemiska
bekämpningsmedel senast 1 maj 2004.
Uppdatering av manualen
Sekreteraren informerade om ändringarna i kapitel 2 och 4,
Danmark informerade om sin organisationsändring och Norge
informerade om ytterligare ändringar som tillkommit dem.
Godkända ändringarna förs in på hemsidan och Island skickar sina
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ändringar till sekreteraren senast 31 maj 2004.
Förbud mot utpumpning av olja i sjön
Samtliga länder enades om att lämna statusrapport, om arbetet
som fortgår om förbud mot utpumpning av olja i sjön, till
sekreteraren eller Sverige som är lead country senast 31 maj för
vidare redovisning på plenum 2004.
Provtagning av olja
Sverige informerade om de oljebojar som släpps från
kustbevakningsflyget och som används för provtagning, ett arbete som
pågår för att få fram en sändare ”transponder” för att kunna
följa bojen från fartygen. Danmark efterlyste en informationsbroschyr om tillvägagångssättet/handhavandet vid upptagning av
bojarna, efter ett tillfälle när Danmark begärde att Sverige skulle
fälla en boj på danskt vatten.
a) Kostnadsfrågan (avseende utgifter för resp. part/boj)
b) Information om handhavande av upphittade bojar,
c) Var och hur man kan göra oljeanalyser
är frågor som bör diskuteras vidare inom en ad hoc grupp eftersom samtliga
inom Kph-avtalet är intresserade av att få möjlighet att nyttja bojarna via
Sverige. Ag tillsätter en ad hoc grupp bestående av Alexander von
Buxhoeveden och Ronnie Willman att hålla kontakt med övriga parter för att
dokumentera ett förslag med synpunkter på ovanstående frågor.
Dokumentationen lämnas till nästa ag möte för att vidare avrapporteras till
plenum 2004.
Regionala planer
Sverige informerade om de övningar som skett sedan aug 2003 till
dagsdato och de planerade övningarna för 2004. Danmark
kompletterade med att informera om sin kommande övning och
att Norge ska få information för ev. deltagande som observatör.
Förslag från Finland att man utarbetar ett nytt avrapporteringsdokument för övningar. Dokumentsförslaget lämnas på nästa ag
möte för att tas upp på nästa plenum för beslut.
Användningen av IT inom Kph-avtalet
Förslag på en engelsk sammanfattning har lämnats av sekreteraren
och förs in på hemsidan snarast.
Skeppsvrak med olja och kemikalier
Norge informerade om vraket Gudrun. Ett fartyg som innehöll
kvicksilver när hon sjönk och där undersökningsarbete pågår.
Mängden kvicksilver handlar om ton, varför Norge kontaktar
Finland för att få en sammanställning över handhavande i ärendet
med tanke på deras kunskap och erfarenhet på området. Finland
informerade om Coolaroo vraket där arbete kommer att pågå
under v 33, 34 och 36/2004. Det finns ännu 100m3 kvar i 2 främre
tankarna. Sverige informerade om Mundogas med ev.
ammoniakutsläpp. KRN har fått i uppdrag att komma med en
handlingsplan för vraket. Från vilken tank läckan kommer har
ännu ej fastställts, arbete pågår. Danmark informerade om Fu Shan
Hai som fortfarande har olja ombord och att det finns 3 alternativ
till förfarande:
a) lasten töms
b) lasten förseglas,
c) lasten bärgas.
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Statusen i dagsläget är att operationen pågår ännu.
Nödlossningsövningar
Norge informerade om det gångna årets övning och de
erfarenhetssynpunkter som kom fram om nödlossningen, detta
kompletterades med oljebekämpning och dess erfarenheter. Skandi
Beta är det senaste tillskottet i nödlossningsflottan i Norge.
Officiell inbjudan kommer till samtliga parter inför övningen 2004,
vecka 37. Övningsplats blir Kristiansand eller Stavanger.
Nordiska kontaktgruppens arbete
Eftersom punkten nu strykits i manualen, tas denna punkt bort
från dagordningen.
Certifiering av oljebekämpningsutrustning
Producenter av oljebekämpningsutrustning har inte visat intresse
för att Det Norske Veritas ska CE-märka deras utrustning, kanske
beroende på att inga köpare ställt krav på denna märkning
tidigare. Därmed har arbetet stannat upp, vilket lett till att
kph-avtalets parter ställer sig frågan om inte DNV skulle kunna
visa på fördelarna med certifiering av oljebekämpningsutrustning,
genom marknadsföring. Norge (Björn Bratfoss) gör en skrivelse till
DNV i ärendet.
Beredskap att bekämpa olja med hög viskositet (ad hoc grupp)
Jan Fälteke, Sverige, rapporterade om uppdraget ”pumpning av
högviskösa oljor” som kommit från plenum 2003. Ad hoc gruppens
beslut om på vilket sätt och hur man skall arbeta vidare med ämnet
”pumpning av högviskösa oljor” informerade han också om.
Beredskap för kemikalieolyckor (ad hoc grupp)
Kap 3, Operativt Samarbete redigeras enligt ad hoc kems önskemål
och förslag lämnas till ag för att tas upp på plenum för beslut.
Beredskapsanalys för Skagerrak (ad hoc grupp)
Björn Bratfoss informerade om ad hoc gruppens arbete. Projektplan
delades ut till ag. NMR ansökan om medel kommer till
sekreteraren senast 30 april ifrån Norge som är lead country för
gruppen.
Statistik från länderna
Danmark redovisade statistiken för år 2003. Dessvärre ökande
siffror i förhållande till 2002 men detta kan bero på att
utsläpp upptäcks lättare genom att t.ex fler satellitbilder tas,
genom det utökade samarbete mellan Sverige, Tyskland och
Danmark
Finland rapporterar ovanligt lite oljeutsläpp trots fler flygtimmar
och massmedias uppmärksamhet anses ha haft positiv effekt i
sammanhanget.
Island hade inga utsläpp att redovisa.
Sverige redovisade en nedgång i antalet utsläpp ute till sjöss.
Norges oljestatistik.
Övningsverksamhet
Alarmeringsövningen som utfördes av Norge 6 februari 2004,
upptäckte brister i form avsaknad av bekräftelse från Sverige.
Danmark skall se över sina rutiner av samma anledning som
Sverige. Se bil 9.1
Denna punkt ska framöver inkluderas under punkten ”regionala
planer”.
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Frågeställning väcktes huruvida Färöarna varit inbjudna att följa
övningar som skett tillsammans med Norge, lämpligtvis sep-okt.
Övningsöversikt
Sekreteraren upplyste om den uppdaterade översikten som nu
gäller fram till år 2006 i manualen enligt plenums beslut.
Information från medlemsländerna
Danmark informerade om sin nya organisation och ändringarna som
lämnats till sekreteraren för vidarebefordran till manualen.
Danmark kommer att ha en kompletterande manual som kommer att
användas för internt bruk liknande Sveriges räddningstjänstplan.
Förslag att ta detta till plenum och diskutera utbyte av beredskapsplaner
kph-avtalets länder emellan.
Norge meddelar när deras plan är klar eftersom organisationsförändringen blivit så omfattande.
Op Rocknes redovisades av Björn Bratfoss (N) och slutrapport kommer
att levereras till plenum.
Sverige informerade om projekt ”001”, 3 nya fartyg till kustbevakningen.
Skrivelse från kbv-flyget i Sverige om synpunkter på avsaknad av fartyg i områden
under flygövningar CEPCO och MINI-CEPCO. Meningen med CEPCO övningar
är att kunna ta fartyg red-handed under det att olagliga utsläpp sker. Norge sätter
samman en skrivelse till sekreteraren för att utarbeta ett förslag till nästa plenum
om det gemensamma samarbetet.
Information om förslaget ”strandsanering” gavs och det informerades
att detta ingår inte i ”ramavtalet” som undertecknats av samtliga kphparter. Frågan kommer ej att drivas vidare.
Finland delade ut information om fartyget ”Seidi” och informerar mera på plenum.
5.

Löpande ärenden
Statusen inom andra avtal
”HELCOM”; Sverige informerade om den nya avtalsskrivningen
som kommer att även innefatta strandsanering.
”EPPR” olja i is seminarie; uppdrag från plenum, efter det att
Finland väckt tanken, att man bör turas om med ansvaret för
anordnande av ”olja i is” seminariet. Inget har tillkommit inom ag,
sekreteraren skickar skrivelse till HELCOM sekretariat om ärendet,
eftersom kph-avtalet anse inte detta berör deras arbetsområde pga
avsaknaden av is för både Island, Norge och Danmark.
BONN Agreement avrapporteras av Norge på plenum
HELCOM avrapporteras av Finland på plenum
EU avrapporteras av Danmark på plenum
Avtalet mellan Danmark-Kanada avrapporteras av Danmark på
plenum
Swedenger-planen redovisas av Danmark på plenum
Avtalet mellan Norge-Ryssland redovisas av Norge på plenum
Avtalet mellan Finland-Ryssland redovisas av Finland på plenum
Offshore verksamheten i Norge redovisas av Norge på plenum
Övningar
Punkten ”Övningar” skall ingå under punkten övningsverksamheten”
Övrigt
- Arbetet med att ställa samman kiterier för utbyta eller
utrangering av oljebekämpningsutrustning redogör
Norge (Kystverket) för på nästa Ag möte.
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- NOSCA: Sekreteraren meddelar AG:s ställningstagande till
NOSCA efter det att ärendet diskuterats med Sverige och
med NMR om möjligheten att få medel till utvecklande och
tryckning av en informationsbroschyr.
- Sverige frågade om intresse finns för ett oljeseminarium.
Seminariet ska fördjupa kunskaper om oljans egenskaper.
Svar lämnas till Alexander von Buxhoeveden, (S) senast
mitten av mars 2004.
- Sekreterare: Förordnandet för dagens sekreterare går ut och
Sverige ställer frågan huruvida någon annan är intresserad
eller om Sverige ska fortsätta. Ag stödjer förslaget att
Maj Britt Åkesson (S) fortsätter, förslaget lämnas till
plenum.
- Nästa möte
Nästa Ag möte är den 24 augusti 2004 i Ebeltoft, Danmark
med början kl. 09.00.
Plenum mötet blir den 25-26 augusti 2004 och ett Ag möte
planeras i direkt anslutning efter plenum den 26 augusti 2004.
Carsten tackade för Norges värdskap och hälsade alla välkomna till Ebeltoft.

ALLA PAPPER SOM SKALL TILL PLENUM SKALL VARA SEKRETARIATET TILLHANDA
SENAST 31.5.2003!
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