ANTECKNINGAR PLENUM
25-26 OKT 2006
STOCKHOLM, SVERIGE
1. Mötets öppnande
Arbetsgruppens ordförande hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till FöD Sofia
Karlsson och därefter följde en presentation av samtliga deltagare. Färöarnas delegater
hälsades speciellt välkomna då deltog för första gången.
2. Val av ordförande för mötet
Ingmar Bergström valdes som mötesordförande.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg att Färöarna informerar under punkt 6.1
”Information från länderna - Danmark”.
Påminnelse om att ny sekreterare skall väljas på plenum 2007. Läggs till under punkt 11
”Övrigt”.
4. Information om mötesarrangemangen
Informationen inleddes med att Ordföranden informerade kort om Köpenhamnsavtalets
upplägg och arbetssätt. Sekreteraren informerade om mötesarrangemangen.
5. Rapporter
5.1. Rapport från arbetsgruppen, uppdragen redovisades enl nedan.
5.1. Framtidens kommunikation
Norge som lead country lämnade över ordet till länderna enligt följande ordning:
Sverige informerade om RAKEL kommunikationssystemet som skall användas
av blåljusmyndigheter (Tetra-baserat standardsystem som används i övriga
Europa)
Finland informerade om arbetet med VIRVE (Tetra-baserat system),
kommunikation med Estland fungerar bra.
Norge informerade om det pågående arbetet med kommunikationssystemet och
nämnde att kommunikationsinformationen bör ingå i Köpenhamnsavtalets
manual när systemen har tagits i full bruk inom Norden.
Praktisk fråga kring VHF kanalernas bruk diskuterades eftersom andra aktörer
till sjöss också använder sig av samma kanaler. Det poängterades inom gruppen
att kanalerna 67, 69 och 73 bör även fortsättningsvis vara avsedda för
oljebekämpning.
Förslag att Norge kontaktar EU radiounionen för att bekräfta att nämnda
kanaler fortfarande är avsedda för oljebekämpning. Inom Kph-avtalet bör
parterna även fortsättningsvis använda dessa kanaler för oljebekämpning.
Övriga internationella avtal informeras om plenums beslut.
Plenum godkände och gav arbetsgruppen i uppdrag att tillse att förslaget
åtgärdas. Arbetsgruppen ombads härutöver fortsätta sitt arbete och rapportera
till plenum.

5.1.2 Status gällande kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Norge som lead country informerade om workshop med tema ”användning av
dispergeringsmedel i Europeiska farvatten”. som genomfördes i HELCOM &
EMSA:s regi och Sverige och Norge deltog. Användning av dispergeringsmedel
på 20 m djup eller lägre kan medföra större naturförändringar i vattnet. Man bör
innan man använder dispergering utrett huruvida det är lämpligt att använda
dispergering eller ej. Dispergering kan ses som ett komplement i vissa områden.
Föreslogs att kph-avtalet inte bör anordna egna workshop inom området
gällande kemiska och biologiska bekämpningsmedel men att man fortsätter följa
arbetet inom de övriga avtalen.
Plenum beslutade att godkänna förslaget och arbetsgruppen fortsätter
informera plenum om arbetet.
Strandrensemidler
Norge informerade om arbetet med ”Beach cleaner”. Arbetsgruppen anser att
kph-avtalet som arbetar med bekämpning till sjöss bör hålla sig informerad om
arbetet med strandbekämpning ”Beach cleaner” och dess nedbrytningsprocess.
Plenum beslutade att Arbetsgruppen fortsätter följa arbetet inom området och
rapporterar till plenum.
5.1.3 & 5.1.4 Förbud mot utpumpning av olja till sjöss & Provtagning av
olja
Arbetsgruppen föreslog att dessa båda punkter sätts samman till en punkt med
benämningen ”Åtgärder mot oljespill”.
Sverige informerade om ”Instruktion för provtagningsboj” som tagits fram på
både svenska och engelska. Information om utvecklingen av pejlingsmöjligheten
till provtagningsbojen lämnades och det betonades att provtagningsbojen
återanvänds inte för provtagning utan som markörboj m.m.
Förslag från arbetsgruppen att instruktionen för Sveriges provtagningsboj
läggs in i manualen och på hemsidan.
Finland informerade att de också har en egen provtagningsboj som används av
deras flyg.
Danmark informerade om en beräkningsgrund som arbetats fram för att beräkna
mängden olja i sloptanken i förhållande till hur mycket fartyget skulle förbrukat
under resans gång. Metoden kan vara ett bra hjälpmedel när tjänstemännen går
ombord fartygen vid misstanke om utsläpp.
Finland informerade om sitt avgiftsbelagda system för olagliga utsläpp och vad
det har medfört i form av böter. Ej kollisionsrelaterade utsläpp.
Åland har egen lagstiftning och följer Finlands regler.

Presentation av inbjuden gäst, Kent Edlund förundersökningsledare från
Kustbevakningen i Sverige. Informationen handlade om olagliga utsläpp från
fartyg och hur arbetet bedrivs med tillämpning av vattenföroreningslagen,
(avseende petroleumprodukter), Kustbevakningens arbete när anmälan om
utsläpp inkommer, och bestämmelser om vattenföroreningsavgiften.
Plenum beslutade att båda nämnda punkter 5.1.3 och 5.1.4 får en gemensam
benämning ”Åtgärder mot oljespill” till nästa plenum. Sekreteraren ombesöjrer
att sveriges instruktion till provtagningsbojen läggs in i manualen och på
hemsida. Danmarks arbete med beräkningsgrunden bör fortsätta följas upp och
rapporteras vidare till plenum.
5.1.5 se punkt 9
5.1.6 Nytt om manualen och hemsidan
Sekreteraren informerade om Sveriges ändringar som inkommit till manualen
för tillståndsrutiner avseende flygningar över territoriella vatten.
Och att information om tillstånd även bör komma in från Danmark och Island.
Plenum beslutade att informationen uppdateras och förs in i manualen och
hemsidan av sekreteraren.
5.1.7 Manualen: Gemensamma flygningar
Sverige informerade om förslag som arbetats fram avseende förändringar av
gemensamma flygningar i Skagerrak under kph-avtalet.
Förslag från Ag att förslaget bör bearbetas vidare för utnyttjande av varandras
flyg-resurser. Sverige utses som lead country och får avrapportering från L-E
Svärd och gruppen skall även bestå av medlemmar från Danmark & Norge.
Plenum beslutade att Ag fortsätter arbetet inom gruppen och arbetar vidare med
att förtydliga förslaget enligt överenskommelse på Ag.
5.1.8 Skeppsvrak med olja och andra skadliga ämnen
Norge som lead country började med att informera om arbetet som pågår med
kartläggningen av Ubåt 864, en last-ubåt med kvicksilver ombord som sänktes
1945 av en engelsk ubåt. Juridiska frågorna angående kostnader för arbetet och
kontakter med ägaren m.m. pågår.
Finland informerade om arbetet som pågår under 2006 med vraket Coolaroo.
Finland håller även på att ordna övriga vrak i prioritetsordning, nämligen ca 50
vrak. Under 2007 påbörjas arbetet med det vrak som prioriteras högst.
Plenum beslutade att Ag fortsätter följa arbetet och rapportera till plenum.
5.1.9.1 Hantering av nödställda fartyg
Norge (Björn Brattfos) presenterade och informerade om arbetet som pågår i
Norge med nödställda fartyg.
Plenum beslutade att Ag fortsätter följa arbetet och rapportera till plenum.

5.1.9.2 Bogserövningar 2006
Norge informerade om bogserövningen som ägde rum vecka 36/2006 i
Boknafjorden. 2 dagar efter övningen avslutades gick ett danskt fartyg på grund
och nödlossningen blev en realitetsfråga.
Plenum beslutade att Ag fortsätter rapportera om övningar till plenum.
5.1.9.3 Inbjudan till bogserövningar
Norge informerade om den kommande bogserövningen som äger rum 5-6 dec
2006.
5.1.10 Certifiering av oljeupptagningssystem
Norge som lead country informerade om behovet av att ha gemensam
standardiseringsmall för certifiering av oljeupptagningsutrustningarna,
bekräftelse att utrustningarna klarar kapaciteten tillverkarna uppger och att de är
fastställda på samma grunder och förutsättningar.
Förslag på skrivelse har arbetats fram av Arbetsgruppen och bör skickas från
Kph-avtalet till HELCOM, BONN och EMSA.
Plenum beslutade att skrivelsen generaliseras och kompletteras för att innefatta
information om vilka parametrar man vill skall ingå i certifieringen och att
genomförandet av testet ej är låst till DNV utan skall uppfylla EU och ISO
standard.
5.2 Rapport från ad hoc pumpning av högviskösa oljor (S)
Sverige avrapporterade från ad hoc gruppens arbete och att
finansieringsmöjligheten för att genomföra test v 45/2006 från HLG ej blev
tillstyrkt. Detta medför att de nordiska länderna delar på kostnaden.
AG föreslår att ad hoc gruppen som arbetar med ”högviskösa oljor” förlängs för
att även arbeta vidare med oljor som sjunker ner i vattenkolumnen efter det att steg
2 har genomförts.
Plenum beslutade att Ag skall ge ad hoc gruppen uppdraget i skriftlig form och
med start och hänvisning till litteratur studier.
5.3 Rapport från ad hoc kemikalieolyckor (N)
Norge avrapporterade om upptaktsmötena till table-top övningen och själva
övningen som ägde rum i Fredrikshamn i Danmark. Övningen var stabsinriktad
med samverkande myndigheter från resp land och scenariot en presumtiv
fartygsolycka med styren ombord i Skagerrak.
Förslag från Ag att en ny 2-dagars kemikalie övning äger rum under 2007 med
liknande utgångsvärden men mer samverkan mellan stab och osc.
Plenum beslutade att godkänna förslaget och Ag arbetar vidare med att
bestämma datum m.m. och avrapporterar till plenum.
5.4 Rapport från ad hoc beredskapsanalys (N)
Norge informerade om behovet av an beredskapsanalys i Skagerraksområdet
med tanke på fartygsrörelserna. Alla upptänkliga risker i samband med fartygens
passager är all anledning till att genomföra analysen.

Förslag från AG att analysen påbörjas och finansiering kan löses genom bidrag
från de enskilda länderna.
Plenum beslutade att Norge som lead country fortsätter arbetet inom ad hoc
gruppen.
5.5.1 Rapport om förvittring av ryska oljor (N)
Alla norska oljor skall analyseras för att ha bättre upptagnings förutsättningar
vid händelse av utsläpp. Transporten av ryska oljor ökar och eftersom de
blandas blir vädringsprocessen väldigt olika beroende på var utsläppet sker och
gör behovet av ”Fingerprinting”-analyserna ännu viktigare. Ansökan om
finansiering har gått till HLG 2 gånger men fått avslag.
Förslag från Ag att överlåta arbetet åt de andra avtalen framöver eftersom
Kph-avtalet inte har ekonomiska möjligheter att genomföra arbetet.
Plenum beslutade att godkänna förslaget och ber Ag följa arbetet och informera
plenum vidare.
5.5.2 Ansökan till EU för analys av ryska oljor
Sverige informerade om ansökan som skickats till EU om analyser av ryska
oljor avseende dispergering och vädring och oljornas fysikaliska egenskaper.
6. Aktuell information från parterna
6.1 Danmark
Information om den nya organisationen i Danmark, deras nationella och
internationella uppdrag. SOK:s nya uppdrag och arbetet med
havsmiljökampanjen.
Information om MAS arbete (helt civilt arbete).
Quickanalysmetoden
Testmetoden går ut på att skilja mineraliska oljor från de vegetabiliska oljorna.
Plenum beslutade att Danmark skall fortsätta avrapportera arbetet till plenum.
Färöarna
Färöarna ingår som en del av det danska styret. 2003 kom färöisk lagstiftning till
för att gälla i havsmiljö och även beredskap 2007. Samarbete med Norge har
inletts och även påbörjats med Grönland.
Informerade om sina vattengränser till sjöss och uppmärksamheten kring worst
case scenarion ”tanker kollisioner med isberg”.
6.2 Finland
Finland informerade om ”tanker transporter av kemikalier i Östersjön”. Kort
information om boken med samma namn, om arbetet med affärsplanen för
Finska vikens oljebekämpningscentral.
Gränsbevakningsväsendet i Finland informerade om arbetet med TURSAS
renovering/modifiering.
Information om Escort Towing regler gällande för transporter till och från
Fortum terminalerna i Borgå och Naantali.

6.3 Norge
Information om bogserbåtsberedskap, en incident ledde till rapporten som
delgavs på plenum. Erfarenheterna visar att bogseringsberedskapen som skall
vara till förfogande för fartyg i storleksklassen (150-160’ tonnare) kräver
professionalism. Bogserbåtarna är statsägda varav 2 tillhör Kystverket.
Information om Kystverkets hemsida med länk till kartinfo som uppdateras
dagligen för att kunna användas i operationer och att denna information finns
tillgänglig för samtliga som kan bli involverade i en operation.
6.4 Sverige
Sverige informerade om pågående arbetet med de nya fartygen kbv 001-002 och
att kbv 003 tillkommer med inriktning kemikaliebekämpning. Projekt pågår även
för en båtserie kbv 031-037. Nya flygplan ”DASH 8-300” planeras att vara
leveransklara juli-okt 2007.
Mundogas, (kemtanker som sjönk utanför Åland) vraket köptes och såldes vidare
vilket lett till en utredning om ägarförhållandena. Frågor kring huruvida
fartygstankarna innehåller ammoniak eller ej är oklart.
Arbetet med Skytteren utanför Göteborgs kusten pågår ännu, oljeläckage pågår
dagligen men inte i några större mängder.
Under åren 1999-2006 har Kustbevakningen varit i Ryssland och genomfört
IMO utbildningar, Level 2-3.
6.5 Island
Ännu oklart vem som kommer 1/10-2006 ingår de under Försvaret 2 nya
helikoptrar till förfogande, ett flyg och ett fartyg planeras. Information om
tankerpassagerna som sker norrut eftersom de anses vara stora riskområden, och
följderna kan bli svåra med tanke på naturskyddsområden som finns.
Senaste året misstänker man att oljeutsläpp skett på Isländska farvatten.
7. Orientering om utsläpp sedan senaste mötet, nationella föroreningsrapporter
samt statistik
7.1 Danmark
7.2 Finland
7.3 Norge
7.4 Sverige
7.5 Island
Samtliga länder redovisade sina rapporter om oljeutsläpp enligt tidigare rutiner.
Möjligheten att få likartad redovisningsgrund är inte möjlig ännu.
8. Statusen inom andra avtal
8.1 Bonn Agreement (N)
Norge informerade om senaste BONN-mötet.
EMSA deltog inte på det mötet i BONN

8.2 HELCOM (S)
Inget att tillägga
8.3 EU/EMSA (S)
Sverige informerade om dispergerings-manualen som arbetats fram. Samtliga
som är intresserade av manualen uppmanas ta direkt kontakt med EMSA för att
erhålla exemplar.
8.4 .1 Arktiskt samarbete
Ingen rapportering från EPPR.
Plenum beslutade att Norge avrapporterar från EPPR nästa gång.
Olja i is
Finland informerade om arbetet och erfarenheterna av olja i is som Finland
deltagit i under det senaste året.
Norge informerade om forskningsarbetet som pågår inom arbetsområdet för olja
i is.
Plenum beslutade att Norge fortsätter rapportera om arbetet till plenum.
8.4.2 Danmark-Kanada (Dk)
Grönland informerade om förändringar vad avser omplacering av fartyg.
Komplettering av kph-avtalets manual kap 3 med Grönlandskommando under
Danmark föreslogs.
Plenum beslutade att manualen och hemsidan kompletteras med ovanstående
uppgifter i kap 3 av sekreteraren.
8.5 Swedenger-planen (Dk)
Inget att informera.
8.6 OPRC/IMO (S)
IMO Manual håller på att tas fram tillsammans med UNEP.
I ”Manual on oil prevention” har en omarbetning av kap 1 påbörjats.
USA är ordförande för kommande period.
8.7 Övriga avtal
8.7.1 Norge-Ryssland (N)
Norge informerade om de praktiska övningarna med Ryssland som
sker tillsammans med MRCC för både räddningstjänst- och
oljeberedskapsövningar.
8.7.2 Finland-Ryssland (F)
Inget att rapportera.
8.7.3 Finland-Estland-Ryssland (F)
Finland informerade om övningssamarbetet, Ryssland kan inte
delta med fartyg.

8.7.4 NORBRIT (N)
Avtalet NORBRIT gäller sedan 1994, men nu pågår en
uppdatering av avtalet. Färöarna har visat intresse att få delta i
avtalet.
8.8 Offshore verksamhet (N)
Norge informerade att de får ytterligare 8 fält framöver. Plan för samarbete
mellan fiske och transport i Barentshav där miljöfaran anses mest bero på
sjötransporterna. Borrning från en oljerigg april-maj 2007 som kan påverka
danska kusten och svenska västkusten kommer att genomföras.
9. Operativa övningar/alarmeringsövningar (S, F, Dk)
Sverige informerade att alarmeringsövningar genomförts under året enligt manualen,
sedan lämnades ordet till Finland för att avrapportera och delge erfarenheterna från den
regionala övningen mellan Finland och Region Nord.
En kort information om POLREP systemet gavs med hänsyn till de nya deltagarna i
plenum.
Danmark redovisade regionala övningen ”Köge” som ägde rum i september 2006 mellan
Danmark och Sverige syd. Rapporten är ej färdigställd men beräknas vara klar till AG
våren 2007.
Norge avrapporterade övningen i Arendal som ägde rum mellan Sverige väst och Norge.
10. Övningsöversikt (sekr)
Föreslagen övningsöversikt godkändes.
Plenum beslutade att övningsöversikten förs in i manualen och hemsidan av sekreteraren.
11. Övrigt
Ag informerade plenum att nyval av sekreterare bör ske. Nuvarande sekreterare (Maj
Britt) har förordnande till okt 2007. Enligt turordningslistan skall Norge utse sekreterare
och de återkommer med namnförslag.
12. Arbetsgruppens uppgifter efter plenum (ordf & sekr)
Den preliminära uppdragslistan som arbetats fram under mötets gång gicks igenom och
inga kommentarer/ändringar framfördes.
13. Följande plenum
Island återkommer om datum för nästa plenum, vecka 43-2007.
14. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och framförde ett tack till alla för det goda samarbetet och ett
väl genomfört möte.

