Referat af Arbejdsgruppe møde i Københavnsaftalen 5-7 marts 2013
Mødet blev afholdt i København.
Deltager til AG-mødet.
Finland (Fi):
Magnus Nystrøm (Formand)
Kati Tahvonen
Island (Is):
Gottskálk Fridgeirsson
Danmark (Dk):
Frank Kiel Rasmussen
Norge (No):
Per Morten Ellingsen
Hilde Dolva
Sverige (Se):
Alexander Von Buxhoveden
Margaretha Ericsson
Sekretær (Sek):
Brian Aggerholm

Referat af AG-Mødet.
1. Mødet åbner.
Frank Kiel Rasmussen (Dk) byder velkommen til AG- mødet.
Han orienterer kort om de praktiske forhold under mødet.
2. Der bliver valgt en ordfører.
Ordfører bliver Magnus Nystrøm (Fi)
3. Dagsorden for mødet bliver godkent.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Godkännande av dagordningen
4. Information om mötesarrangemang (Sek skriver: Blev afviklet under punkt 1.)
Punkt 11. bliver flyttet her til.

5. Referat från senaste plenum och arbetsgruppmöte
6. Aktuell information från parterna
7. Orientering om utsläpp sedan senaste mötet, nationella föroreningsrapporter samt
statistik
8. Statusen inom andra avtal
8.1 Bonn Agreement
8.2 HELCOM
8.3 EU
8.4 Arktiskt samarbete (EPPR, Danmark-Canada)
8.5 Swedenger planen
8.6 OPRC
8.7 Övriga avtal (Norge-Ryssland, Finland-Ryssland, Finland-Estland, NORBRIT)
8.8 Offshore verksamhet (N)
9. Operativa övningar/alarmeringsövningar
10. Övningsöversikt
11. Arbetsgruppens uppgifter *)
12. Övrigt
13. Följande möte
14. mötets avslutande
4.

Blev afviklet under punkt 1.

5.

Referat fra sidste Plenum og Arbejdsgruppemøde.
Referatet fra mødet i Reykjavik blev kort gennemgået.
Der var nogle få rettelser med deltagere, der manglede under deltagerlisten, samt
ordlyden af nogle enkelte sætninger.
Her efter blev referaterne fra begge møder godkendt.

11. Arbeidsgruppens opgaver efter Plenum 2012
Oppgave
Nr.
5.1

5.2

OPPGAVE

AG:s OPPDRAG

ANSVARLIG
LAND

STATUS

Framtidens
kommunikasjonsmiddel

 Arbeidsgruppen fortsetter å
rapportere om utviklingen på
området til plenum

Norge

Udsat til 2015

Status angående
kjemiske og
biologiske
bekjempningsmiddel

 AG forsetter å følge med hva
som skjer på området og
rapportere til plenum

Norge

NO holder
Plenum
orienteret
Andre nationer
skal sendes
deres input 1
septemper.

5.3

5.4

Preventive og
korrektive tiltak mot
ulovlige utslipp

Manualen

 AG forsetter å følge med hva
som skjer på området og
rapporterer til plenum
 AG lager en samlet oversikt
over partenes opplæring innen
prøvetaking av olje.
 Sekretæren håller AG og
plenum informert
 Forsette arbeidet med
oppdatering av manualen.
 Se til at oppdateringer blir
gjort jevnlig på oppdragslisten

Danmark

Norge og
Sverige

Sekretæren
AG

5.5

Hjemmesiden

 oppdatert struktur på
hjemmesidene til kbh-avtalen
Se til at oppdateringer blir
gjort jevnlig på hjemmesidene.

Island og
sekretæren

5.6

Skipsvrak med olje
og skadelig last

 AG fortsetter å følge
utviklingen på området og
rapporterer videre til plenum.

Norge

5.7

Erfaringer fra
ulykker

 AG holder seg informert og
rapporterer til plenum.

Sverige

5.8

Olje i is

 AG fortsetter å rapporterere
om arbeidet til plenum.

Norge

5.9

Strategi for KBHavtalen
Olje i vannsøylen

 Forslag til strategi for KBHavtalen frem mot 2020
 Fölge med i udvikling og
initere videre tiltag
 Plenum besluttet at AG får i
oppdrag å fortsette arbeidet,
når det er ressurser
tilgjengelig for en table-top
øvelse

Sverige



5.10
5.11

Beredskap mot
kjemikaliulykker

5.12

Fly

5.13

Shiparrestor
(ad hoc)

5.14

SSN/CESIS

Tekstendring til kapittel 3.5
i manualen opdateres
 Samarbejdet udvikles for
fælles anvendelse af
resourcer
 AG sørger for at holde
Plenum opdateret på hvad
der sker inden for
kommunikationssystemer

NO og SW
præsenterer en
oversigt til
plenum

Officielt åbnet.
Arbejdet
fortsættes.

Sverige

Stilles i bero
indtil 2014
Tidligst 2013

Danmark

Er startet op

Sverige

Arbeidet
foregaar

Sverige

FI

5.15

5.2

Udvikling af KBHaftalens
arbejdsrutiner

 AG opgave er at komme med
et forslag til Plenum om
forandringer

FI, NO og
sekretæren

Status angående kjemiske og biologiske bekjempningsmiddel.
No beretter, at de fortsat afholder møder med leverandører omkring bekæmpningsmidler,
men at der ikke er kommet noget nyt omkring dette siden sidste møde. No nævner et
bekæmpningsmiddel der blevet testet i Sverige (Enzymex Solution). No har haft et møde
med leverandøren af dette for at finde ud af, om det er noget der er aktuelt for Norge. No
spørger Sverige om de kender til nogen sikkerhedsforanstaltninger/regler for anvendelse af
dette, da det ikke er et dispergeringsmiddel.
Se svarer, at de ikke umiddelbart kender til nogen sikkerhedsforanstaltninger eller regler
indenfor brugen af Enzymex Solution.
Fi nævner i forbindelse med emnet Enzymex Solution at de i Finland kan anvende
”kemikalier” til bekæmpelse af olieforurening så længe at forureningen er markant mindre
end den forurening man prøver at bekæmpe.
”Sek skriver: Enzymex Solution er et produkt, der kan anvendes til at samle fx.
diesel/benzin op med. Midlet bliver ”drysset” ud over området der er forurenet og
forureningen samler sig nu til en fast masse”.

No beretter om, at man i Norge diskuterer brugen af mikroorganismer til blandt andet at
bekæmpe olie med, i kystnære områder og på land. Men man er kritisk overfor at anvende
dette endnu, da der ikke forligger nogen dokumentation for, hvilken betydning det har for
blandt andet:
- Den kort- og langvarige effekt overfor mennesker og miljø.
- Den faktiske effekt midlerne har på selve forureningen.
- Hvilke metoder der skal/kan anvendes, uden at yde større eller andre skader
på miljøet.
No spørger om der er andre der har nogen erfaring med lignende midler.
Dk svare at det har de ikke i Danmark, men at det kunne være spændende at få nogle
forskere til at undersøge organismernes måde at virke på.
Samtalen ender ud i en diskussion omkring dispergeringspåvirkning af det
omkringliggende miljø, efter at det har været anvendt.
Herunder bliver der kort talt om udslippet i Mexico. (Deep Sea Horizont eller Deepwater
Horizon oil spill - det er kendt under flere navne).
No beretter om, at de fortsat vurderer om de skal implementere dispergering i deres
statslige beredskab.
Andre nationer skal melde tilbage senest d. 1 sep med input til NO.

5.3

Preventive og korrektive tiltak mot ulovlige utslipp
No beretter om, at de anvender en prøvetagningskuffert. De fortæller, at de er ved at
anskaffe nye kufferter med prøvetagningsudstyr og at de har bestilt uddannelse til samtlige
inspektører i marts måned 2013.
Der bliver kort snakket i AG omkring hvad de forskellige nationer anvender.
Se beretter om at de har kigget på hvad HELCOM siger omkring dette emne og at de har
justeret deres metoder efter HELCOMs anvisninger.
Se siger, at BONN også har kigget på dette emne, men at de mere har kigget på
undersøgelsesmetoden.
Dk nævner muligheden for, at de andre aftaler såsom HELCOM og BONN kunne blive
inviteret til at deltage i AG7Plenum møder i fremtiden.
No nævner herunder, at EMSA har forslået at KBH-aftalen (formand samt sekretær)
inviteres til deres møder.
No nævner muligheden for at sammenkøre metoderne, der bliver brugt i de nordiske lande,
inden for olieprøvetagning, således at de bliver ens.
Herunder bliver der diskuteret, om ikke det vil være smart at få ensartet takster og tarifer
inden for de nordiske lande.
Det bliver nævnt, at det kunne være interessant at høre, hvad HELCOM arbejder med på
dette område med hensyn til straf osv.
AG beslutter at lave et udkast til plenum, hvori AG anmoder plenum om at lave et udkast
til AG, således at AG kan udarbejde en fælles metode, hvorpå man i fremtiden kan ensarte
olieprøvetagning i KBH-aftale regi.
No spørger desuden, om nogen i KBH-aftalen har en decideret uddannelse indenfor
olieprøvetagning og om det er muligt, at andre nationer kan deltage i disse uddannelser.
Det bliver vedtaget, at Danmark skriver forslaget til plenum. ”Se forslag nedenfor”
De forskellige nationer sørger for at give input til Sverige omkring, hvad de har af
uddannelser under dette punkt- og Sverige rapportere dette på plenum.
”AG forslår, at plenum pålægger AG at fremkomme med forslag til en sammenstemmende
uddannelse i- og udførelse af olieprøvetagning, der tager højde for/ lever optil de enkelte
landes juridiske krav, for at sikre, at alle forhold er i orden, såfremt et forhold, hvor
olieprøvetagning er involveret, ønskes indbragt for retten i et af medlemslandende.”
5.4 Flyttes til efter punkt 5.15

5.5

Hjemmesiden
Is spørger hvem ejer domænet ”copenhaagenagreement”?
Fi svarer, at det er en tidligere ansat ” Melitsa”, der har oprettet det i sin tid, men at hun
ikke længere arbejder i KBH-aftalen og at hun oprettede dette under sit arbejde for KBHaftalen.
Is vil arbejde videre på at få sikret et domæne til KBH-aftalen.
Is orienterer om den lukkede del af hjemmesiden, der blev aftalt på sidste plenum. Is
arbejder stadig videre med dette punkt, men de kan ikke sige, hvornår den bliver
tilgængelig. Arbejdet forsætter.

Is beretter, at der på plenum blev vedtaget, at der skule anvendes et nordisk sprog på
hjemmesiden og at navnet ”copenhaagenagreement” skulle skiftes ud med et sådant.
AG diskuterer kort, hvad navnet skal være og bliver enige om at fremlægge for næste
plenum at navnet skal være: ”Københavnsavtalet” - en blanding mellem de nordiske sprog.
Is fremlægger forslaget omkring navneændring til næste plenum.
No nævner at de har to kort de ønsker skal være på hjemmesiden.
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://www.barentswatch.no/

”Sek skriver: De blev under AG lagt på hjemmesiden.”
5.6

Skipsvrak med olje og skadelig last
No orienter kort om U-864 og Murmansk. Ud over de to hændelser nævner No, at de har
30 ældre vrag, som de formoder at der bobler olie fra i ny og næ. De har fået olie fra tre af
disse vrag og analyser herfra skal nu fortælle, hvor hurtigt blandt andet tungmetaller
forsvinder og hvilken påvirkning de har for det omkringliggende miljø. De håber på at
finde ud af, hvad man eventuelt kan gøre i fremtiden. Skal det fjernes eller klare naturen
det selv? Og hvor giftigt det er for miljøet omkring vraget?
Is - hertil kan der også skrives at Helcom også har haft nogle arbejdsgrupper. Dette mandat
kan der refereres til i KBH.
Dk orienterer omkring skibet FU SHANG HEI. Danmark regner med at skibet skal
tømmes omkring maj måned.
Dk beretter om tømningen, såfremt at der sket yderligere i denne sag.
Fi orienterer om, at de i nogle år har holdt pause, men at de normalt har haft tradition for at
tømme et vrag om året.
Der bliver i AG spurgt om hvor gamle de vrag, der bliver tømt i Finland, er.
Fi svarer, at det varierer, hvor gamle vragene er.
Fi fortæller, at de har valgt et vrag fra 2013, der måske skal tømmes i 2013 ud for
Helsingfors.
Is har to vrag i nærheden af Reykjavik - begge fra 2. Verdenskrig. Den ene har de tømt,
men der kommer stadig bobler op.
Is siger, at de har fundet et US Coast Guard skib fra 2. Verdenskrig. Grunden til, at de ikke
har fundet det tidligere er, at de har nu bedre udstyr. Dette fartøj er ikke tømt endnu.
No beretter om U-864 og Murmansk, samt Dk om FU SHANG HEI. Præsentationen skal
tage ca. 10-20 min. De andre nationer rapporterer til No, hvis de har noget at tilføje under
dette punkt.

5.7

Erfaringer fra ulykker
Formanden orienterer om, at under dette punkt kommer kun de ulykker, hvorpå man har
erhvervet sig noget erfaring.
Links til Finlands nationale handlingsplan (konsekvenser fra olieskader i Østersøen)
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=428939&lan=fi&clan=en

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=428792&lan=fi&clan=sv

Se nævner at MSB og HaV (Havs- och vattenmyndigheten) har fået en del kritik af deres
håndtering af et stort olieudslip, der ramte Tjörn i september 2011. De arbejder nu med at
se, hvad de kan gøre bedre næste gang det sker.
Link til historien:
https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/MSB-och-HaV-utvarderar-detstora-oljeutslappet-pa-Tjorn-2011/
5.8

Olje i is.
No orienterer om olie i is på plenum.
Fi orienterer om, at der i 2013 skal være en fælles øvelse i is, Sverige og Finland imellem.
To skibe fra Finland og et skib fra Sverige skal deltage. Øvelsen forgår i april. Det er det
finske Environment Institude (SYKE), der står for øvelsen. Finland orienterer om øvelsen
på plenum, samt anvendelsen af en ny type skimmer de har fået.
No og Fi orienterer Plenum til næste møde.

5.10 Olje i vannsøylen
Fi orienterer om, at de forsøger at starte et projekt der omhandlende olie i vandsøjlen. De
er i gang med at skrive på forslaget til projektet. De håber på at kunne præsentere projektet
til næste plenum. Projektet står og falder på, om de kan finde nationale investorer.
Se spørger om de har overvejet, at de kan få finansieret projektet udefra.
Se bliver spurgt om de har tænkt sig at tage emnet op inden for den næste fremtid.
Se svarer, at det har de ikke.
5.11 Beredskap mot kjemikaliulykker
Se orienterer om, at der i uge 12/2013 skal være en TABLETOP øvelse i Frederikshavn.
Alle i KBH-aftalen er inviteret.
Fi og Is fortæller at de desværre ikke kan komme, grundet at det falder sammen med anden
aktivitet, som de ikke kan slippe.
Der blev på AG afgivet tid til at færdiggøre oplægget til TABLETOP øvelsen.
Sekretæren blev af AG bedt om at skrive referat/tage notat af TABLETOP øvelsen.
Se laver rapport og fremviser den ved plenum.

5.13 Shiparrestor
Se orientere at de stadig ikke har fundet helikoptere, der kan løse opgaven.
Finland har en helikopter i Åbo, men det er for langt væk fra Sverige.

Sverige har henvendt sig til Danmark, men har ikke endnu ikke fået noget svar.
AG har en kort samtale omkring emnet.
Formanden siger, at det er et naturligt sted at diskutere i KBH aftalen, om hvorvidt der er
nogen i de nordiske lande der har kapaciteten til at flyve med disse ”shiparrestor”
5.14 SSN/CESIS
Fi kontaktede CESIS Mariene Pollution. Systemet er endnu ikke klart. De forventer, at det
vil være klar til brug ultimo juni 2013. Det er desværre ikke muligt at se en demoversion af
programmet endnu. Når det liver klart vil det være muligt for andre nationer at gå ind og
læse/ bruge data herfra.
Fi orientere ydermere om, at så længe Rusland ikke vil være med i CESIS vil Finland ikke
deltage i informationsudveksling, da Rusland har en stor rolle i Østersøen.
Det vides endnu ikke om Rusland vil deltage i projektet.
Finland ønsker ikke, at der er to forskellige systemer tilstede i Østersøen.
Men mange ting bliver i øjeblikket vanskeliggjort af, at Rusland kun anvender FAX, hvor
andre i dag bruger internettet.
Fi håber, at de inden længe kan sige mere omkring dette.
”Sek skriver: CESIS er et program der blandt andet samler udstyrslister i de forskellige
lande.”

5.15 Udvikling af KBH-aftalens arbejdsrutiner
Formand præsenterer en ny arbejdsgang.
F=Förslag, B=Beslut, G=Genomför, R=Rapporterar, N=noterar

Plenum

AG

Sekr.

Parterna

Samordning av initiativ för andra forum

B

F

F

F, G

Brådskande samordning inför andra forum

N

B, R

F

F, G

Samordning av övervakning

N

B, R

N

F, G, R

Provtagningsrutiner

N

B, R

F

F, G, R

Årskalender för aktiviteter inkl. Mötesaktivitet för Plenum,
AG, övningar
Dagordning PLENUM

B

F

F

F,G,R

B

F

F (+of.), G

Möteskalender AG

N

B, R

F

Indhenetning og klargøring af mødedokumenter.
Annoterad dagordning

B, G

F

B,G (+of)

F

Uppdatering av manual

B

F

F, G

F

Uppdatering av web-hemsidan

N

B, R

F, G(IS)

F

Uppdatering av dokument på hemsidan

N

B, R

F, G

F

AG:s arbetslista

B

F, G

F

F

Grundandet av ad hoc arbetsgrupper

B

F, G, R

F

F

Grundandet av kortvariga (< 1år) ad hoc grupp

N

B, G, R

F, R

F

Ad hoc gruppernas rapporter

N

B,N,R

G, R

Finansiering av ad-hoc arbete

B

F

F

F

Planer för operativa och alarmeringsövningar

B

F

F

G, R, F

Informationsutbyte, (teknik, operationer, statistik, andra
samarbetsforum)

N

R, F

F

B, G, R

Sammanställning av erfarenheter och information

N

R

B, G, R

R, F

Samordning av utbildning

N

B

F

F, G

No vil gerne snakke om antallet af AG møder og nævner, at AG mødet forinden plenum
mødet ikke er nødvendigt, da man på plenum snakker om og behandler de samme ting der
netop lige er blevet behandlet af AG. Norge mener ikke, at mødet før Plenum er
nødvendigt, såfremt man har alle dokumenter 3 uger før AG/Plenum. Det vil sige, at
tidsfristen skal ændres, sådan at de forskellige nationer kan sende deres bidrag til den
ansvarlige af et givet punkt på agendaen.
Formanden er ikke helt enig i, at der ikke behøves et AG møde inden plenum. Han mener,
at det er nødvendigt med et lille kort forberedelsesmøde inden. Formanden ønsker ikke at
have en dobbelt effekt, derfor skal mødet inden kun vare et par timer, for at kunne udrede
de sidste små ændringer osv. til mødet.
”Forslag til ændring i manualen bliver fremlagt til plenum 2013. ”Forslaget er frembragt af
deltagerne fra AG uge 10/2013
No mener ikke, at tidsfristerne hvortil dokumenterne til AG/Plenum skal være sekretæren i
hænde, er lang nok, idet tre uger ikke er nok til at nationerne kan sende indlæg til diverse
dokumenter til hinanden og videre til sekretæren.
Der er blandt deltagerne til AG en enighed omkring vigtigheden af, at det er de samme
personer, der er repræsenteret rundt i de forskellige udvalg (HELCOM; EMSA, BONN
osv).
6.

Aktuell information från parterna
Fi vil orientere om følgende:
- Skibe.
- Border Guards nye fartøjer.
- Finansieringen af en ny isbryder med olieudslipudstyr.
- Statistik fra 2011
- Projekt
o Archoil (Forvaltning af onshore oprydning, operationer efter
olieudslip i Archipelagos) - Forbedring af Archipelago Sea
oliereserver.
o POK – forbedring af olie beredskabet i den Botniske Bugt Finland.
o Rapporten "Økologiske konsekvenser af olieforurening i Østersøen:
Finlands nationale handlingsplan"

-

I fremtiden vil Finland skrive en rapport, der omhandler konsekvenserne af
kemikalieulykker.

Dk orienterer
- Lægtvands kapaciteter.
- Status på miljøskibene i Danmark.
- Konsekvens af det nye forsvarsforligs (2013- 2016) indvirkning på havmiljø
opgaven.
-

No orienterer om:
En ny testhal med indendørsbassin.
Om et stort udslip i nærhenden af Oslo.
Styrkningen af deres små depoter rundt omkring i Norge.
Kort om deres beredskabsanalyse.

Se orienterer om:
- Kustbevakningens organisation.
- Omkring nye fartøjer.
- Flyrapport fra Afrika.
- Olieudledningsrisikovurdering.
Is orienterer om:
- Ændringer i det islanske ministerie.
- Rapporterer om nye love vedrørende olierig og marine Pollution Respons.
7.

Orientering om utsläpp sedan senaste mötet, nationella föroreningsrapporter samt
statistik
De fem nationer orienterer efter følgende rækkefølge:
7.1 Danmark
7.2 Finland
7.3 Norge
7.4 Sverige
7.5 Island

8.

Statusen inom andra avtal
8.1 Bonn Agreement Norge orieneterer fra BONN, herunder orienterer Danmark fra
DENGERNETH.
8.2 HELCOM Sverige orienterer fra HELCOM. Sverige vil blandt andet fortælle om
”Beach Clening” møde i tyskland, der afvikles fredag i uge 10/2013, såfremt det går
igennem. HELCOM arbejder på manualen omkring kemikalier VOL II.
Sverige rapporterer om SWEDENGER planen. Der skal blandt andet være en øvelse i
april.
8.3 EU Sverige orienterer.
8.4 Arktiskt samarbete (EPPR, Danmark-Canada) Fi orienterer omkring en aftale
mellem de arktiske lande.

8.6 OPRC Sverige orienterer omkring OPRC har sit femte møde i maj måned i London
- mere herom til plenum.
8.7 Övriga avtal
- (Norge-Rusland) bliver nævnt under BONN
- (Finland-Rusland)
- (Finland-Estland)
- NORBRIT Norge orienterer om, at man forsøger fra Norsk side at få en øvelse
stablet på benene. Norge nævner at NORBIT er mere en plan, fremfor en aftale.
8.8 Offshore verksamhet Norge orienterer til plenum. Der skrives stadig på dokumentet.
9. Operativa övningar/alarmeringsövningar
Finland og Sverige havde en alarmeringsøvelse, hvor Sverige blev alarmeret.
Dokument er sendt til sekretæren.
Island har holdt en alarmeringsøvelse med Færøerne, der gik efter planen. Dokument
fremsendes til sekretæren.
10. Övningsöversikt
Sekretæren laver forslag til kommende øvelser, samt mødeoversigt til 2015 og fremlægger
dette til plenum.
12. Övrigt
Sekretæren orienterede AG om, at når der sendes mail via pol.con.den@sok.dk vil han gerne
at man i emne/ subjekt skriver ”Københavnsaftalen” da vil det lette arbejdsgangen for ham.
”Referat fra EMSA: EU/EMSA er under deres 9 intersekretærsmøtet mellem regionale avtaler
i uge 9 blevet forslået at invitere københavnsaftalen til mødet. EMSAs formand for mødet
støttede dette og københavnsaftalen vil blive inviteret til næste møde d 27/2-2014 i
Helsingfors”.
AG støtter op omkring dette forslag og det foreslås, at den kommende sekretær fra Finland
deltager i mødet.
13. Följande möte
Næste møde vil være i Finland, nærmere Åbo.
Mødet vil starte med et AG møde ombord på færgen Wiking, der afgår tirsdag d. 15. okt. kl.
0735 fra Stockholm og ankommer Åbo kl. 1950.
Onsdag d. 16. okt. afholdes der plenum møde.
Torsdag d. 17. okt. forsætter plenum. Efter plenum afholdes der et kort AG møde.
For AG vil det kræve en overnatning i Stockholm.
En ombord på Wiking samt en i Åbo.
Fi vil demonstrere LNG ombord på skibet.
14. Mötets avslutande
Mødet sluttede kl. 1045 torsdag. 7 marts 2013.

