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RAPPORT      
 
Til:   Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, delegasjonen og adressatene på 

BLG’s sirkulasjonsliste. 
Kopi til:  NHD og MD 
Fra:   Delegasjonen v/Jens Henning Koefoed 
Dato:   5. mai 1999.  
Emne:  Rapport fra BLG 4 (12. – 16. april 1999) 
 
 
 

Innledning: 
 
Den norske delegasjonen besto av følgende:    Funksjon: 
 Seniorrådgiver Jens Henning Koefoed (delegasjonsleder) Plenum 
 Overingeniør Jarl Henriksen     Plenum, WG1 
 Førstekonsulent Bente Michaelsen    Plenum, WG2 
 Sjefsingeniør Jens Riksheim, Det norske Veritas  Plenum 
 Sjefsingeniør Otto Nyquist, Det norske Veritas   Plenum, WG2 
 Seksjonsleder Arne P. Blix, Norges Rederiforbund  Plenum, WG1 og 2 
 Kaptein Frank Høgelid, Odfjell Tankers    Plenum, WG3 
 FoU sjef Jan Soleng, Stolt Parcel Tankers Inc.   Plenum, WG3 
 
WG 1: Safety measures for tankers 
WG 2: Review of Annex I of MARPOL 73/78 and Review of specifications for crude oil washing systems 
WG 3: Evaluation of safety pollution hazards of chemicals and Review of Annex II of MARPOL 73/78  
DG 1: Review of existing ships’ standards and Alignment of cargo hose requirements 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 23. mars 1999 i Sjøfartsdirektoratet, samt 
et internt formøte 22. mars 1999. Oppfølgende møte ble holdt i Sjøfartsdirektoratet 5. mai 
1999.  
 
Offisiell rapport fra møtet vil bli distribuert så snart denne foreligger fra IMO. Ytterligere 
informasjon eller dokumentasjon kan fås ved henvendelse til Bente Michaelsen (22 45 44 09). 

 
 

Generelt:  
 

Generelt var BLG litt preget av at revisjonene av Vedlegg I og II til MARPOL er strukket ut i 
tid. Dette gjorde at plenum gikk litt på tomgang. Fordi revisjonen av Vedlegg II til MARPOL 
er avhengig av GESAMP’s progresjon mht rekategorisering av stoffer, og de har et stort 
budsjettproblem, ble det foreslått å utsette BLG 5 til 2001 og dermed stille de frigjorte 
midlene til disposisjon for GESAMP. Likevel er det behov for mer ressurser, og sekretariatet 
ba landene vurdere å gi ekstraordinære bidrag til arbeidet. 
 
Delegasjonen fungerte godt sammen og det var ikke intern uenighet om arbeidet. 
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Agendapunktene: 
 
3. ADDITIONAL SAFETY MEASURES FOR TANKERS 
 
Generelt: 
Dette agendapunkt ble behandlet i WG 1.  
Kravet til dobbel tank ventilasjon for skip har medført en del etterarbeid man kanskje ikke 
forestilte seg. 
 
Saker som var oppe var en mulig revisjon av Standard for inert gas system 
(MSC/Circ.353/387) som en følge av ovennevnte.  
MSC 70/INF.23 som inneholder en fortolkning fra IACS om inert gass line som annet 
alternativ til tank venting (sto ikke på agendaen, ble tatt opp av DK i plenum) ble gjennomgått 
med kommentarer fra USA og Danmark. Danskenes innvendinger var noe uklare, men 
motivene er nok rent kommersielle (PresVac). 
Etter en lengre diskusjon i WG 1 og da det ikke var sendt inn noen dokumenter de seneste tre 
sesjoner fant arbeidsgruppen med underkomiteens støtte at det ikke var nødvendig med noen 
tiltak i sakens anledning. 
 
Norge har ønsket en avklaring om kombinert olje/kjemikalieskipene skal tilfredsstille SOLAS 
eller kjemikalieskipskodene når det gjelder dobbel tank venting. Det er vedtatt i MEPC at IBC  
koden skal gjelde for disse skipene og arbeidsgruppen overveiet dette og utarbeidet en 
fortolkning i så henseende.      
 
Som en følge av at ISO standard for P/V ventiler (ISO 15364) er under utarbeidelse, var det 
forventet at MSC/Circ 677 Revised standard for the design, testing and locating of devices to 
prevent the passage of flame into cargo tankers muligens skulle revideres. Da den nevnte ISO 
standard ikke har nådd Final Draft Int. Standard (FDIS), var det enighet om å utsette saken til  
endelig standard foreligger. Det forventes å komme opp på BLG 5. 
 
Norsk posisjon:  
Norge var opptatt av at BCH skipene ikke måtte være uteglemt for kombinert tankskipene 
angående dobbel tank venting. 
DnV har også noen kommentarer til ovennevnte ISO standard og MSC/Circ. 677. 
 
Konklusjon:.  
Norge har fått avklart at IBC og BCH kodene skal gjelde for kombinertskipene.  
Man kan anta at Danmark vil konkretisere deres innvendinger til IACS’s fortolkning i et 
mulig MSC eller MEPC dok.      
 
Oppfølging: 
Det bør påses at kommentarer fra DnV blir tatt til følge ved en fremtidig revisjon av 
MSC/Circ. 677. 
Man avventer eventuelle nye utspill fra Danmark ang. dobbel tank venting.    
      
 
4. TANKER PUMP-ROOM SAFETY 
 
Generelt: 
Behandlet i WG 1. 
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MSC 69 har allerede vedtatt visse sikkerhets tiltak i pumperom som skal tre i kraft for nye 
skip.  
I den forbindelse ble OCIMF av BLG 3 bedt om å utrede hvor vidt og i hvilken grad dette bør 
gjelde for eksisterende skip (BLG 4/4). 
Det er tidligere blitt diskutert tilleggs krav for pumperom utover det som allerede er vedtatt 
for nye skip av MSC 69. I den forbindelse ble OCIMF (BLG 4/4/1) også bedt av BLG 3 om å 
utrede dette for nye og eksisterende skip.  
 
Norsk posisjon: 
Norges posisjon er i prinsippet nærliggende konklusjonen i OCIMF’s utredninger, med noen 
forenklinger/begrensninger for eksisterende skip. 
 
Konklusjon: 
Det var flertall for at de allerede vedtatte tiltak for nye skip, med noen enkelte unntak også 
skal komme til å gjelde for eksisterende skip, hvilket var nesten på linje med OCIMF.  
I den forbindelse ble det påpekt noen uklare formuleringer, samt en setning  i de allerede 
vedtatt regler som bør revideres/strykes. Dette vil bli sendt over til MSC 72 for godkjennelse.  
  
Når det gjelder videre tiltak utover det som allerede er vedtatt for nye skip var flertallet 
prinsipielt for disse når det gjelder nye skip, men mente at tiltakene som nevnt i første avsnitt 
over er tilstrekkelig for eksisterende. Det var enighet om at disse tilleggs kravene (BLG 4/4/1) 
skal bli vurdert i en fremtidig sesjon. 
Konklusjonen er i det store og hele sammenfallende med Norges syn. 
 
Oppfølging: 
Når en eventuell behandling av ytterligere tiltak/krav i pumperom skal behandles i IMO, bør 
vi avklare næringens syn bedre. 
Disse kravene er ment som en utvidelse av SOLAS reg.63. Det bør avklares på 
oppfølgingsmøtet om det vil være noen kjemikalieskip med tradisjonelt pumperom i 
2002/2006? Og om det eventuelt bør skje noe med disse?  
 
 
5. MATTERS RELATED TO THE PROBABILISTIC METHODOLOGY FOR OIL 
OUT FLOW ANALYSIS.  
 
Generelt: 
Arbeidet med å utvikle probabilistiske isteden for deterministiske metoder for vurdering av 
tankskipskonstruksjon. 
 
Norsk holdning: 
Den norske holdningen har vært avventende til dette arbeidet. 
 
Konklusjon: 
Korrespondansegruppen arbeider videre under tysk ledelse. Norge er medlem av 
korrespondansegruppen. 
 
Forslag til oppfølging: 
Korrespondansegruppens arbeid sjekkes ut av DNV etter behov. 
To observasjonspunkt:  
1. Obo-skip kan falle fra med disse reglene (ikke godkjente uten senterskott) 
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2. Vi støtter Japans forslag med nedre grense på 5000 tonn.  
 
 
6. REVIEW OF ANNEXES I AND II OF MARPOL 73/78  
 
Generelt: 
Revisjon av Annex I og II til MARPOL 73/78. 
 

Annex I 
1. 1988 SOLAS- og Lastelinje-Protokollene vil tre i kraft 3. februar 2000 slik at Harmonized 

System of Survey and Certification (HSSC) vil være effektivt fra denne dato. For å oppnå 
et ensartet system vedrørende inspeksjon og utstedelse av sertifikater bør statene anvende 
HSSC selv om de ikke er parter til de relevante konvensjonene. Det ble utarbeidet et 
utkast til en Assembly resolusjon som oppfordrer alle stater til å gjennomføre HSSC.  
Det ble stilt spørsmål om prosedyrene for bytte til HSSC fra det eksisterende systemet.  
 

2. Endringer i Supplement Form B til IOPP-sertifikatet som følge av endringer i MARPOL 
I/13G og ny I/25A samt endringer foreslått av IACS for å kunne identifisere 
lensevannstanker ble gjort. Oversendes til MEPC 43 for vedtakelse. 

 
3. Forslag til endringer i selve IOPP-sertifikatet som følge av nytt Annex I blir utsatt til 

Annexet er ferdig revidert.  
 
4. Det var enighet i forslaget fra Norge om å inkludere en fritaksbestemmelse i Reg. 13 hva 

gjelder kravet om å installere oljefiltreringsutstyr på stasjonære skip (eks. hotellskip) og 
på high-speed crafts. Når det gjelder unntaket for high-speed crafts gjenstår det foreslåtte 
tidsrommet på 24 timer å bestemme. Vi påpekte at 24 timer begrensningen kun var et løst 
forslag og ba om kommentarer til dette til BLG 5. 

 
5. Norsk forslag om å endre Reg. 15 (kombinerte brennolje- / ballasttanker) ble godtatt.  
 
6. Forslaget fra Norge om å utvide anvendelsen av SBT prinsippet til også å omfatte 

tankskip under 20 000 – 30 000 DWT ble ansett unødvendig og fikk ikke støtte.  Vårt 
forslag inkluderte også fjerning av kravet om at av overflaten av segregert ballast må 
inspiseres visuelt før utpumping under vannlinjen.  Dette ble ikke akseptert.  Det ble 
hevdet at dette kravet var av vesentlig betydning for miljøsikringen, i tilfelle lekkasjer.  Vi 
påpekte at kravet, slik det er skrevet, ikke er gjennomførbart.  Dette ble ikke motsagt, men 
ingen kunne foreslå noen alternativ løsning.  Saken bør kunne diskuteres videre før og på 
BLG 5 i sammenheng med diskusjonen av ”clean ballast”, (se pkt.10 nedenfor).  

 
7. Norges forslag om omfattende forenkling av COW kravene fikk bred generell støtte i 

plenum, men møtte meget stor motstand i arbeidsgruppen.  Regeltekstene angående COW 
(Reg. 27 og 29) ble ikke endret nå.  Det var enighet om endringer av COW 
spesifikasjonen: 1. for å ta ut kravet om inspeksjon inne i tankene etter COW ved initiell 
inspeksjon (forslag fra IACS) og 2. vedrørende råoljer som er uegnet for COW (forslag fra 
INTERTANKO).  Norge foreslo å tillate utprøving av COW installasjonen med vann slik 
at skipene kan leveres uten pålegg fra byggeverkstedet.  Vi fikk betydelig støtte for dette, 
men nådde ikke helt frem slik at det ble et forslag fra underkomiteen.   
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8. I sammenheng med informasjon fra Barbados om ombygging av et bulkskip for å føre 
oljelast i ett av rommene påpekte vi behovet for å begrense bruken av Reg. 2.2 (oljelast på 
”non-tankers”) i fremtiden.  Det ble bedt om kommentarer til dette til BLG 5. 

 
9. Språkkravene i oljedagboken ble modifisert slik at skip i internasjonal fart tillates å 

anvende kun engelsk eller fransk. Kravet til føring på flaggstatens språk faller dermed 
bort. Diskusjonen om spansk som tillatt språk ble henvist til MEPC.  

 
10. Uoverensstemmelsen hva gjelder ”clean ballast” diskuteres videre på BLG 5.  Vi vil være 

med i en eventuell uformell korrespondansegruppe.   
 
Oppfølgning:  
1. MSC og MEPC inviteres til å vurdere og godkjenne utkastet til Assembly resolusjon for 

videre oversendelse til 21. Assembly.  
MSC og MEPC bes ta stilling til problemene vedrørende bytte fra eksisterende system til 
HSSC. 
 

2. Endringer i Supplement Form B til IOPP-sertifikatet oversendes til MEPC 43 for 
vedtakelse.  

 
3. Endringene av COW spesifikasjonen ble sendt til MEPC 43 for vedtakelse.  Vi bør da 

gjøre et nytt forsøk på å få aksept initiell prøving av COW installasjonen med vann. 
 
 

Annex II/Arbeidsgruppens rapport (ESPH) 
Generelt: 
BLG 4/6/2 Nederland, i scenario 1, reg. 14.1 side 44. 
Gruppen ble enig om å forandre “all applicable tanks” til “the applicable tank” 
 
Fotnote 4 side 44. 
Gruppen ble enig om å stryke frasen “or these provisionally assessed as such” 
i hele annex II siden det er en del av definisjonen av “Noxious liquid substance” 
 
Gruppen ble enig om at for å unngå uklarhet bør det være et generelt forbud mot å føre noen 
“unassessed substanses” istedet for den eksisterende regel om utslippsforbud i Annex II. 
 
Norsk posisjon:  
Regelen om forbud i siste avsnitt bør inn i IBC koden. 
 
Angående henvisning til skipets P&A Manual istedet for Annex II i forbindelse med 
stripping, skulle Formannen undersøke om dette var mulig rent juridisk. 
 
Norsk posisjon:  
Hvis dette er juridisk mulig, bør alle henvisninger til forvask, stripping etc. henvise til P&A 
Manualen. 
 
 
8. REVISION OF CARRIAGE REQUIREMENTS FOR CARBON DISULPHIDE IN 
THE IBC CODE 
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Dokument fra Intertanko (BLG 4/8) om føring av Carbon Disulphide under bare Inert Gas 
blanket ble anbefalt i tillegg til waterpad/inertføring. 
 
BLG gjorde ferdig forslag til endrede regler for føring av Carbon Disulphide.  
 
Norsk posisjon: 
Norge slutter seg til endringene. 
 
Oppfølgning:  
Forslaget blir fremmet for MSC og MEPC. De nevnte delegasjoner må informeres.  
 
 
9. REQUIREMENTS FOR PERSONNEL PROTECTION INVOLVED IN 
TRANSPORTATION OF CARGOES CONTAINING TOXIC SUBSTANCES IN OIL 
TANKERS 
 
Generelt: 
Saken gjelder hvordan IMO skal håndtere personlig beskyttelsesutstyr for sjøfolk på skip som 
frakter stoffer som kan gi løsemiddelskader under Annex I. Kjemikalieskip som frakter slike 
stoffer skal ha personlig verneutstyr om bord, mens det ikke er slike krav til oljetankskip, selv 
om konsentrasjonene av gasser kan være sammenlignbare.  
 
Norsk holdning: 
Norge har hele tiden vært tilhenger av at det utvikles regler for personlig verneutstyr på 
oljetankskip som frakter stoffer som avgir flyktige stoffer som kan gi løsemiddelskader. 
 
Konklusjon: 
Saken er foreslått overført den felles arbeidsgruppen mellom MSC og MEPC på human 
element, med følge av et Australsk dokument som beskriver problemet noe bredere. 
 
Forslag til oppfølging: 
Saken foreslås fulgt opp i MSC-arbeidsgruppen.  
 
 
10. REVIEW OF EXISTING SHIPS’ SAFETY STANDARDS 
 
Generelt: 
Hvorvidt gasskoden skal gjøres bindende under SOLAS. 
 
Norsk holdning: 
Gasskoden er implementert i Norge, og forslaget unntar eksisterende skip slik at dette ikke 
ville få materiell betydning (ingen faktisk endring på noe gass skip). Alle nye gass skip 
bygges etter koden.  
 
Konklusjon: 
Det ble overveldende flertall mot å gjøre gasskoden bindende. 
 
Forslag til oppfølging: 
Ingen oppfølging foreslås. 
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11. EVALUATION OF SAFETY AND POLLUTION HAZARDS OF CHEMICALS 
AND PREPARATION OF CONSEQUENTIAL AMENDMENTS 
 
ESPH-arbeidsgruppen evaluerte innkomne stoffer. Resultatet er vedlagt den offisielle 
rapporten.  
 
Oppfølgning: 
Intersessional møte i oktober.  
 
 
12. ALIGNMENT OF THE CARGO HOSE REQUIREMENT IN THE BCH, IBC, IGC 
AND GC CODES 
 
Generelt: 
UK  foreslo for MSC 68 å gjøre kravene til flyttbare laste/losseslanger like i BCH, IBC, GC 
og IGC-kodene, samt å innføre en sekundær test av slangene.  
 
Norsk holdning: 
Norge støttet forslaget, men med en forenklet utforming av testkriteriene (som gir samme 
resultat). 
 
Konklusjon: 
Saken ble vedtatt med den forenklede testbeskrivelsen. 
 
Forslag til oppfølging: 
MSC og MEPC delegasjonene informeres. 
 
 
13. DEVELOPMENT OF A CODE ON POLAR NAVIGATION 
 
Generelt: 
Utvikling av en kode for sikker navigasjon i polare farvann. 
 
Norsk holdning: 
Norge har hele tiden støttet det tekniske innholdet i koden, som i tillegg har en del miljø- og 
utenrikspolitiske aspekter Sjøfartsdirektoratet ikke har vurdert. Møtet ble gjort kjent med til 
dels folkerettslige innsigelser både fra USA og Russland, som var fremført i andre 
underkomiteer og for BLG, og besluttet seg for ikke å realitetsdrøfte koden før relevante råd 
var gitt av MSC og MEPC. 
 
Konklusjon: 
Saken utsettes til BLG 5 
 
Forslag til oppfølging: 
Vi følger saken også i lys av Antarktistraktatmøtet i Lima, Peru i juni. 
 
 
14. APPLICATION OF MARPOL REQUIREMENTS TO FPSOs AND FSUs 
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Generelt: 
Saken gjelder et spørsmål fra MEPC om hvilke deler av Annex  I til MARPOL som gjelder 
for flytende produksjons, lagrings- og losseenheter (FPSOer) og flytende lagringsenheter 
(FSUer). 
 
Norsk holdning: 
Det forelå to dokumenter til møtet, et fra E&P forum og et fra Frankrike. Vi var instruert om å 
støtte det franske dokumentet.  
 
Konklusjon: 
E&P forum’s dokument fikk en del kritikk fordi det helt så bort fra muligheten av at lagring 
av olje på et de facto tankskip skulle være bundet opp til MARPOL Annex I på noe vis.  Bl.a. 
USA sa at de i sin interne lovgivning ville se på disse innretningene som tankskip. De 
indikerte dog at de ikke ville støtte en IMO-lovgivning på området men mente at dette ville 
være sokkelstatens ansvar.  
 
Møtet konkluderte med at mer tid trengtes før en endelig innstilling kunne avgis og at saken 
skulle behandles ferdig på neste møte.  
 
Forslag til oppfølging: 
Offshoreavdelingen og Oljedirektoratet gjøres kjent med utviklingen og bringes med i 
forberedelsene til neste møte. 
 
 
15. WORK PROGRAMME AND AGENDA FOR BLG 5 
 
Generelt: 
Arbeidsprogrammet og tidspunktet for BLG 5 
Det diskuteres å utsette BLG 5 i 1 år, og stille ressurser til disposisjon for å få fortgang i 
reklassifisering av stoffene i stofflista i MARPOL Vedlegg II som gjøres av GESAMP for 
IMO.  
 
Norsk holdning: 
Norge har hele tiden vært for å oppgradere MARPOL Annex I og II både redaksjonelt og 
saklig, i tråd med MEPC’s retningslinjer. Det ser nå ut til at dette vil ta svært lang tid, dersom 
man ikke får reklassifisert stoffene etter GESAMP’s nye mal. Forslaget om å utsette BLG 5 et 
år ble både formulert av Bahamas og Nederland. Dersom det ikke åpnes for andre ressurser 
var  Norge under møtet innstilt på å utsette BLG 4 for å gi ressursene til rekategorisering av 
stoffer i Annex II. 
 
Konklusjon: 
Dersom ikke ressurser kan fremskaffes på annen måte, bør vi kunne gå for å utsette BLG 5 til 
år 2001. 
 
Forslag til oppfølging: 
Våre delegasjoner til MSC, MEPC og Council gjøres oppmerksom på denne holdningen.  
 
 
17. ANY OTHER BUSINESS  
Ekvivalensen gitt til Malaysia for to oljetankskip mht kjemikalietransport. 
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Generelt: 
De prinsipielle sidene rundt en ekvivalens gitt til to malaysiske oljetankskip som har fått 
anledning til å frakte kjemikalier under Annex I konfigurasjon (Dobbeltbunnshøyde B/5 max 
2 meter). 
 
Norsk holdning: 
Norge ønsket de prinsipielle sidene rundt denne ekvivalensen diskutert, selv om vi uttrykkelig 
har godtatt Malaysias rett til  og i det konkrete tilfelle gi slik ekvivalens. I vårt dokument dro 
vi opp noen generelle retningslinjer for policyen på dette feltet. 
 
Konklusjon: 
Møtet tok ikke stilling til  det konkrete tilfellet og ”took note” of det norske dokumentet. Noe 
annet ville ha vært å innrømme at ekvivalensen ikke skulle ha vært innvilget. Vi tok saken 
opp for å unngå at denne ekvivalensen skulle kunne bli en fortolkning. Dette synes å ha vært 
oppnådd.  
 
Forslag til oppfølging: 
Denne saken trenger nå ikke videre oppfølging dersom det ikke dukker opp flere 
ekvivalenser. 
 
 
 
 
Oslo, 5. mai 1999  
 
 
 
 
Jens Henning Koefoed 
 


