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Forord	  

Den arktiske, herunder den grønlandske, natur og unikke dyreliv er sårbar. Det 
skyldes de lave temperaturer og de meget langsomme livsprocesser ikke mindst 
vækst og reproduktion, samt den langsomme omsætning af 
forureningskomponenter. Med de stigende globale temperaturer er der konstateret 
stadig større isfrie havområder i sommerperioderne, og dermed en stigende 
skibstrafik i områder, der tidligere ikke kunne besejles. Der kan derfor forudses et 
stadig større pres på de arktiske marine økosystemer og den sårbare biodiversitet. 
Også i grønlandske kyst- og havområder vil der opstå nye muligheder for 
udnyttelse af mineralressourcer (minedrift og offshore-virksomhed), fiskeri, 
turisme mv. med den deraf stigende risiko for forurening og uheld.  
 
Der er forventninger om, at reduktionen af havis i Arktis vil påvirke skibsfartens 
aktiviteter og ruter i fremtiden. Allerede nu er der planer for nord-øst og nord-vest 
trans-arktiske sejlruter og de første fragtskibe er sejlet igennem Nordvestpassagen 
til Asien. Oliespild rummer den væsentligste risiko for påvirkning af miljøet fra 
skibsfarten, men herudover sker der påvirkning af havmiljøet i forbindelse med 
driftmæssig udledning af olieholdigt vand, spildevand og affald, samt emissioner til 
luft. Der kan dog også være andre konsekvenser af øget skibsfart som f.eks. skibes 
sammenstød med havpattedyr, udledning af invasive arter, forstyrrelse af 
migrerende arter ved fysisk påvirkning og støj  
 
Potentialet for miljøpåvirkning fra skibsfart kan være større i Arktis end på lavere 
breddegrader på grund af arternes tilpasning til de lave temperaturer og 
tilstedeværelsen af is, der hæmmer nedbrydningen og fjernelse af forurenende 
stoffer og genopretning af habitater. 
 
Miljøministeren afholdt i juni 2010 et Arktisk miljøministermøde, hvis formål var 
at se på muligheder for at beskytte det aktiske havmiljø. Udkommet af mødet blev 
et ”Chair’s Statement”.  
 
“Chair´s Statement“ opfordrer de arktiske lande til at gennemføre en identifikation 
af områder med øget økologisk og kulturel værdi, som kræver beskyttelse mod 
skibsfarten under hensynstagen til de økonomiske effekter heraf.  
 
Miljøministeren har efterfølgende orienteret sine arktiske ministerkollegaer om, at 
Danmark arbejder videre med anbefalingerne fra Arktisk Råd og ”Chair´s 
Statement”, herunder identifikation af sårbare marine områder. I forlængelse heraf 
er der nedsat en styregruppe og to arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe I skal identificere 
sårbare marine områder og foretage en prioritering af disse. Arbejdsgruppe II skal 
beskrive mulige forvaltningstiltag under Den Internationale Maritime Organisation 
(IMO) i forbindelse med etablering af Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) og 
foretage vurderinger af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved 
forvaltningen af områderne.  
 
Arbejdsgruppe II blev nedsat den 25. oktober 2010 med repræsentanter fra 
følgende institutioner: Miljøministeriets Departement, Søfartsstyrelsen, 
Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Råstofdirektoratet for Grønlands Selvstyre, 
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Grønlands Selvstyre; 
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Kort- og Matrikelstyrelsen, Forsvarskommandoen, Farvandsvæsenet, 
Finansministeriet og LITEHAUZ (konsulent). 
 
Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder: den 30. november 2010, den 5.januar samt 
den 1. og 25. februar 2011. Gruppen holdt sit sidste møde den 21. marts 2011. 
 
Arbejdsgruppen har på møderne drøftet forskellige scenarier og 
konsekvensvurderinger af mulige forvaltningstiltag under IMO baseret på oplæg 
fra LITEHAUZ.  
 
Nærværende rapport er udført af LITEHAUZ ApS af Frank Stuer-Lauridsen og 
Svend Overgaard. Rapportens indhold er et udtryk for konsulentens vurdering og 
ikke de involverede myndigheders.  
 
En egentlig konsekvensvurdering af tiltag til beskyttelse af miljøet mod effekter fra 
international skibsfart afventer udpegningen af følsomme områder. I nærværende 
rapport er derfor fokuseret på, at identificere et katalog af mulige relevante tiltag i 
dansk-grønlandsk farvand og afklare umiddelbare praktiske og økonomiske 
konsekvenser heraf. Der er dog også givet økonomiske overslag for eksempler på 
konsekvenser, hvis eksisterende eller forventet ressourceudnyttelse bliver 
begrænset. Rapporten er struktureret som følger: 
 

• Kapitel 1 er en introduktion til de særlige klimatiske og geografiske 
forhold i Grønland. 

• Kapitel 2 omhandler beskyttede PSSA områder og de tiltag som anvendes i 
områderne.  

• Kapitel 3 omhandler anvendte tiltag og erfaringer og peger på teknisk 
relevante tiltag i dansk-grønlandsk farvand.  

• Kapitel 4 er en gennemgang af de enkelte tiltag og en vurdering af 
omkostningerne forbundet med dem. 

• Konsekvensvurderingen for udgifterne ved tiltagene er præsenteret i 
kapitel 5 for Grønland og Danmark. 

• Konklusioner beskrives i kapitel 6. 
 
Hertil kommer en række appendikser med detailinformation og basisdata til 
beregninger. Der gøres opmærksom på, at datamateriale og statistik i visse tilfælde 
er meget begrænset, herunder data for skibstrafikken, og der derfor er en vis 
usikkerhed forbundet med omkostningsfastsættelsen.    
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Sammenfatning	  

Projektet omhandler mulighederne for at beskytte havmiljøet i det dansk-
grønlandske havområde omkring Grønland overfor skibstrafik, og de er blevet 
vurderet i forhold de tiltag, som kan anvendes under FNs Internationale Maritime 
Organisation IMO. Da der endnu ikke foreligger udpegede områder, er der 
udarbejdet et idékatalog med generelle konsekvensvurderinger af relevante måder, 
hvorpå skibstrafikken kan reguleres.  
 
Havet omkring Grønland 
Der er i havet omkring Grønland ikke på nuværende tidspunkt den samme 
intensitet af skibe som eksempelvis i europæiske havområder, dels fordi der ikke 
lever så mange mennesker og fordi ingen internationale transitruter passerer 
gennem dansk-grønlandsk farvand1. Til gengæld er det et særligt naturområde med 
ekstreme vejrbetingelser, isbjerge, søkort baseret på ældre data, begrænset 
infrastruktur og derfor meget langt til hjælp. Skibstrafikken forventes forøget i 
forbindelse med klimaforandringerne og den forventede reduktion af havis i 
området. 
 
Der er ikke nogen permanent overvågning af skibstrafikken i Grønland, men i 
dansk-grønlandsk farvand er der i disse år ca. 50-70 skibe til enhver tid, hvoraf 60-
80% er fiskefartøjer, og en stor del af de øvrige skibe er i rutefart f.eks. fra Royal 
Arctic Line. Trafikintensiteten ved Grønland er i dag lav og fordelt over et stort 
område og selv med en fordobling eller tredobling i fremtiden vil den stadig være 
lav. Imidlertid kan der, af hensyn til følsomme naturområder, alligevel være 
anledning til at regulere skibstrafikken f.eks. for at begrænse risikoen for oliespild. 
 
Der er dog tegn på stigende trafikintensitet ved Grønland, på grund af øget lokal 
aktivitet, gennem: 
 

• efterforskning og udnyttelse af offshore olie- og gasressourcer med 
boreskibe, forsyningsskibe og slæbebåde; 

• transport af olie, malm, mineraler og forsyninger øges også forventeligt 
såfremt udnyttelsen af mineralske ressourcer stiger;  

• øget krydstogttrafik, som fremskrevet til 2040, vil være 135 krydstogtskibe 
per år i Grønland; og 

• Nordvestpassagens isfri sommerperiode.  
 
Det skal bemærkes, at der i Grønlands søterritorium er særlige krav om 
isforstærkning og lokalkendskab. Sådanne regler ikke gælder i den grønlandske 
eksklusive økonomiske zone (EEZ).   
 

                                                        
 
1	  Der er delt myndighedsområde for så vidt angår miljølovgivning: Grønland har ansvaret ud til 3 
sømile-grænsen. Danmark er myndighed i resten af Grønlands eksklusive økonomiske zone (EEZ). 
Myndighedsbeføjelserne og -opgaverne i henhold til havmiljølovgivningen vedrørende virksomhed 
omfattet af tilladelser til råstofefterforskning og -udnyttelse varetages af Grønland i hele EEZ.  Dansk 
Lov om sikkerhed til søs er gældende i hele det grønlandske farvandsområde.	  
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Miljøbeskyttelse og regulering af skibstrafik 
Der er overordnet både mulighed for at  udpege særlige områder under 
Konventionen om beskyttelse af havmiljøet mod forurening fra skibe (såkaldte 
MARPOL Special Areas) og/eller at udpege havområder efter retningslinjerne om 
beskyttelse af havområder, som er særligt følsomme overfor international 
skibstrafik (Particularly Sensitive Sea Areas – PSSA). 
 
Der er forskel på udpegningsgrundlaget for de to typer områder, men der er især en 
markant forskel mellem Special Areas under MARPOL og de særligt følsomme 
havområder under PSSA retningslinjerne: I MARPOL Special Areas tillades 
obligatoriske tiltag, mens tiltag under PSSA, som ikke er MARPOL tiltag, stort set 
alle er anbefalinger.  
 
Havområder, som udpeges under PSSA bestemmelserne, kan omfattes af både 
MARPOL Special Areas, som kan opfattes som ”stærke” tiltag, og ”blødere” tiltag 
som påvirker skibes oplysningspligt og rutevalg. MARPOL har seks annekser, 
hvoraf de mest relevante for Grønland skønnes at være anneks I om olieforurening 
og anneks V om affald. MARPOLs anneks om spildevand (IV) og annekset om 
luftforurening (VI) er ikke gældende i Grønland og anneks II om flydende farlige 
stoffer i bulk og III om emballeret farligt gods vurderes som ikke relevante.  
 
I et PSSA vil der ofte være en pligt til at rapportere sit skib til en myndighed ved 
navigation i udvalgte delområder eller i hele området (skibsmeldesystem), og i 
sjældne tilfælde en anbefaling af lods. Dertil kan der være flere anbefalede tiltag, 
som påvirker skibstrafikken gennem rutebegrænsninger:  
 

• “Områder, der bør undgås” (Areas to be avoided, ATBA) som anbefaler 
alle skibe, eller særlige skibe, som for eksempel transporterer farlige laster 
mod at sejle i disse områder. 

• For trafikerede farvande, hvor risikoen for kollisioner eller 
grundstødninger er til stede, kan anvendes to-vejs ruter, anbefalede ruter og 
spor, som kan adskille skibe med modsatte eller krydsende kurser. I 
farvande der er tæt trafikerede og vanskeligt navigable,  anvendes 
trafiksepareringssystemer og kystzoner.  

	  
I vurderingen af PSSA APM’er bør det inddrages at rute- og skibsmeldetiltag kan 
sættes i kraft efter godkendelse i IMO, uden at der foreligger et PSSA. En del af de 
rutetiltag, som kan overvejes, vil have deres primære virkeområde i Grønlands 
indre farvande, og kan sættes i værk nationalt (såfremt der ikke er tale om et 
strædeområde). Danmark og Grønland, alt efter ressortområde, kan gennemføre 
obligatoriske tiltag indenfor basislinjen, hvor fjorde, havne og øer befinder sig. 
Man kan altså for eksempel godt ”lukke” en fjord for sejlads med krydstogtskibe 
uden at have et PSSA.  
 
Overvågning og håndhævelse 
MARPOL tiltag er forbundet med en overvågningsforpligtelse, som primært 
udmønter sig i inspektioner i havne af skibenes oliemålingsudstyr m.m. Det er dog 
også mulighed for inspektion til søs, typisk i forbindelse med en mistanke om, at 
skibet er en kilde til oliespild. Håndhævelsen sker via kyststaten (i dette særlige 
tilfælde udenfor 3 sømilegrænsen Danmark).  
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Tabel	  0-‐1	   Relevante	  reguleringer	  og	  tiltag	  i	  brug	  i	  PSSA’er	  verden	  over.	  Åbent	  symbol	  
relaterer	  til	  et	  tiltag	  rettet	  mod	  farlig	  eller	  forurenende	  last.	  
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Sabana Camaguey, Cuba  �  �      �   
Malpelo Island, Columbia  ●        
Florida Keys, US  ● �        
Vadehavet, Internationalt  �  �  �  �      
Paracas, Peru  �     �  �   
Western European Waters, Int. � �� �  �   �     
Canary Islands, Spain � � �  �       
Baltic Sea, Internationalt  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Galapagos, Ecuador �  �        
Papahanumokuakea, US �  �         
GBR og Torres Strait, Australien �    �  �      
 
 
En række af de tiltag, som kan bringes i spil i dansk-grønlandsk farvand, vil kunne 
påvirke skibes sejlads og kræver derfor offentliggørelse. Der er ikke knyttet en 
overvågningsforpligtelse til de nævnte rutetiltag. Det skal også nævnes, at der er 
tale om navigationsanbefalinger (anbefalede rute og spor, områder som bør 
undgås), ikke påbud eller forbud.  
 
Anvendelse af tiltag og omkostninger 
Hvis der ses på hvilke grønlandske forhold der generelt vil påvirke valget af tiltag i 
et PSSA, uden at anlægge lokale betragtninger, kan følgende scenarier tænkes, om 
end trafikintense områder (scenarie 1 og 2) endnu ikke findes i Grønland. Af 
samme grund er tiltag som trafikseparation og kystzone heller ikke relevante med 
den nuværende trafikintensitet, men vist i scenarie 1, hvor de kunne blive 
relevante.  
 
Tabel	  0-‐2	   Eksempler	  på	  valg	  af	  mulige	  tiltag	  i	  Grønland.	  	  
 

 Indenskærs beskyttet område 
(indenfor 3 sømilegrænse) 

Udenskærs beskyttet område 
(udenfor 3 sømilegrænse) 

Trafikintenst område 

1 
MARPOL Olie og Affald; 
skibsmeldesystem, ATBA, 

anbefalede spor, trafikseparation, 
kystzone, ikke-ankringsområde 

2 
MARPOL Olie og Affald; 

skibsmeldesystem, ATBA, ikke-
ankringsområde 

Trafiksvagt område 

3 
MARPOL Olie og Affald; 
skibsmeldesystem, ATBA, 

anbefalede spor, ikke-
ankringsområde 

 

4 
MARPOL Olie og Affald; 

skibsmeldesystem, ATBA, ikke-
ankringsområde 

 
Der er i Grønland meget store fangst- og fiskeri-interesser, som er økonomisk 
betydende nationalt. Der vil der være områder med mindre fangst og fiskeri-
ressourcer, som lokaløkonomisk, socialt og kulturelt kan være meget betydende.  
Påvirkningen i samfundet af en given beskyttelseszone og tilhørende tiltag kan 
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først vurderes, når et aktuelt udpeget område er kendt. Dette gælder i særdeleshed 
også for adgangen til udnyttelse af olie- og gasressourcer.  
 
I analysen over mulige tiltag og deres eventuelle omkostninger for Grønland og for 
Danmark er derfor ikke regnet på aktuelle områder, men herunder er der givet en 
række eksempler på skøn over afledte omkostninger ved blokering af 
ressourceudnyttelse. 
	  
Tabel	  0-‐3	   Eksempler	  på	  årlige	  omkostninger	  hvis	  et	  tiltag	  blokerer	  for	  adgang	  til	  
ressourceudnyttelse	  og	  andre	  generelle	  omkostninger	  ved	  tiltag.	  Tal	  i	  kursiv	  gælder	  en	  periode	  
eller	  begivenhed.	  
 
Omkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Skibsmeldesystem	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  
Rutetiltag:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Opmåling:	   	   	   	   	   	  
Nyopmåling	  10	  dage	  -‐	  
udenskærs	  

-‐	   -‐	   -‐	   3.000.000	   3.000.000	  

Kortarbejde	  inkl.	  
dybdeinformation	  per	  kort	  

-‐	   -‐	   -‐	   490.000	   490.000	  

Fangst	  og	  fiskeri:	   	   	   	   	   	  
10%	  af	  fiskeri	  af	  hellefisk	  
ved	  Vestgrønland	  

11.700.000	   -‐	   -‐	   -‐	   11.700.000	  

10%	  af	  fiskeri	  af	  rejer	  ved	  
Vestgrønland	  

56.100.000	   -‐	   -‐	   -‐	   56.100.000	  

Olie	  og	  gas:	   	   	   	   	   	  
Tab	  på	  licenser	  (værdi	  af	  1	  
efterforskningsboring)*	  

-‐	   500.000.000	   -‐	   -‐	   500.000.000	  

Tabte	  afgifter	  ved	  
manglende	  udvinding	  	  

-‐	   1.700.000.000	   -‐	   -‐	   1.700.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
udbygningsperiode	  (i	  2-‐4	  
år)	  

31.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   31.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
driftsperiode	  (i	  50	  år)	  

22.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   22.000.000	  

MARPOL:	   	   	   	   	   	  
Annex	  I	  (+II)	   2.200.000	   -‐	   -‐	   -‐	   2.200.000	  
Annex	  V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Annex	  VI	  SOx	  ECA	   12.800.000	   -‐	   -‐	   -‐	   12.800.000	  
Annex	  VI	  NOx	  ECA	  (Tier	  III)	  
per	  motor	  

3.500.000	   -‐	   -‐	   -‐	   3.500.000	  

*	  Den	  samlede	  udgift	  per	  brønd.	  Der	  kan	  være	  behov	  for	  flere	  boringer.	  
**	  en	  ikke	  estimeret	  sum	  til	  offentlige	  fartøjer	  i	  forbindelse	  med	  myndighedsudøvelse	  
	  
Vurdering af relevans 
I tabel 0-4 vises vurdering af direkte konsekvenser ved indførsel af et antal tiltag i 
forbindelse med et PSSA eller Special Areas under MARPOL.  
 
MARPOL Special Area under anneks I om forebyggelse af olieforurening og 
anneks V om forebyggelse af forurening med affald fra skibe vurderes generelt at 
give en økonomisk effektiv beskyttelse af miljøet for relativt begrænsede udgifter.  
 
Det vurderes ikke at være relevant at indføre Special Areas under Anneks II 
(bekæmpelse af forurening med skadelige flydende stoffer) og Anneks VI 
(forebyggelse af luftforurening). Årsagen er, at der er relativt få skibe i dansk-
grønlandsk farvand og derfor en ringe belastning af miljøet fra disse kilder og til 
gengæld betragtelige omkostninger for erhvervet ved indførsel af tiltagene.  
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For Anneks IV om spildevand skønnes det, at et forbud mod udledning i Grønlands 
EEZ enten vil være vanskeligt at få accepteret i IMO, da der er helt utilstrækkelige 
modtageanlæg, eller meget dyrt for havnene at gennemføre. Udledninger fra 
skibsfart i følsomme områder indenfor basislinjen, f.eks. i fjorde med ringe 
vandudskiftning, kan reguleres med national grønlandsk lovgivning uden at 
involvere IMO. 
 
Rutetiltag kan generelt anbefales, hvis de i den aktuelle situation vurderes som 
relevante, da de er relativt billige at oprette i sig selv, men her kan de samlede 
omkostning for samfundet være ganske betragtelige. Afhængig af, hvor tiltagene 
indføres, kan en blokering for adgang til udnyttelse af fiske- eller olieressourcer 
være helt afgørende for de samlede omkostninger. Ligeledes vil omkostningerne til 
nye søkort, som kan være fundamentet for tiltagene, være betydelige, hvis der ikke 
eksisterer kortmateriale af tilstrækkelig kvalitet. To tiltag er vurderet som ikke 
umiddelbart relevante i PSSA sammenhæng: brug af lods (meget få skibe, vil kun 
gælde inden for 3 sømilegrænsen og ingen eksisterende lodsinstitution) og brug af 
trafikseparering ved kystzoner (endnu for få skibe). 
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Tabel	  0-‐4	   Tiltags	  relevans	  og	  direkte	  (ikke-‐lokale)	  konsekvenser	  i	  Grønland	  	  
 

 Vurdering Praktisk konsekvens Omkostning ved drift 
MARPOL Anneks I Olie I: Udledning af olieholdigt vand  

kan forbydes gennem vedtagelse 
af et Special Area  
 
 
SKØNNES RELEVANT 

Ved et forbud mod al udledning 
kræves modtagefaciliteter i 
grønlandske havne og 
bortskaffelse med nye eller 
eksisterende ordninger. 

Der vil være en engangsinvestering 
på ca. 2,2 mio. kr. og 
driftsomkostninger som forventes 
dækket af afgifter (ca. 0,5 mio. kr 
per år) 
 

MARPOL II Flydende 
farlig last  

II: Udledning af kemikalieholdigt 
vand forbydes gennem 
vedtagelse af et Special Area  
 
SKØNNES IKKE RELEVANT 

Der skal opbygges 
modtagefaciliteter i Grønland til 
at flydende farlige substanser i 
bulk, dvs. fra kemikalietankere.   
 

Der skønnes ikke at være nogen 
væsentlig transport af kemikalier i 
bulk til Grønland og derfor relativt 
store etableringsomkostninger for 
en ringe gevinst. 

MARPOL IV 
Spildevand 
(Grønland er i dag 
undtaget)  

Et forbud mod udledning af 
skibsgeneret spildevand kan 
vedtages i et  (udlednings-
begrænset område) 
 
SKØNNES IKKE RELEVANT 

Der er ikke renseanlæg til 
spildevand i Grønland og derfor 
er det vanskeligt at leve op til 
IMOs krav om 
modtagefaciliteter 
 

Rensning af spildevand er teknisk 
vanskeligt i Grønland og der er 
derfor store omkostninger for en 
ringe gevinst.  
 

MARPOL V Affald Et forbud mod bortkastning af 
skibsgeneret affald kan vedtages i 
et Special Area 
 
SKØNNES RELEVANT 

Der er modtagefaciliteter og 
transport til lokale deponier i 
eksisterende ordninger  

Det er driftsomkostninger som 
forventes dækket af afgifter  

MARPOL SOx og NOx 
ECA 
(Grønland er i dag 
undtaget fra anneks VI)  

Strammere udfasning af 
svovlholdigt brændstof: 1,0 nu og 
0,1% S i 2015 
 
SKØNNES IKKE RELEVANT 

Overgang til lav svovl 
brændstof eller installation af 
røgrensning på skibe 

Der er meromkostninger på 0,1% 
svovlholdige olier anslået til 33 
mio. kr. per år. 
Udgifter til røgrensning kan ikke 
opgøres pga teknologistade. 

 Indførsel af Tier III NOx niveau 
for nye skibe i 2016  
 
SKØNNES IKKE RELEVANT 

80 % reduktion af NOx 
udledning på nye motorer 

Ekstraudgiften til en ny Tier III 
motor kan ikke opgøres præcist pga 
teknologistade. Der forventes 
ekstra 1,5 – 5,6 mio. kr. til Tier III 
per motor. 

MELDESYSTEM FOR 
SKIBE 

Et meldesystem giver viden om, 
hvor meget trafik der er i hvilke 
områder. 
 
SKØNNES RELEVANT 

Der eksisterer allerede 
meldesystemerne i Grønland, 
men der kan være et antal 
transatlantiske skibe som ikke 
før skulle registreres 

<0,2 mio. kr per år. 

MELDESYSTEM FOR 
SKIBE MED FARLIG 
ELLER 
FORURENENDE LAST  

Oplysninger om farlig last kan  
bruges i olie- og 
kemikaliespildberedskab. 
 
SKØNNES IKKE RELEVANT 

Eksisterende meldesystem skal 
ændres.   
 
 

<0,1 mio. kr. per år 

OMRÅDER DER BØR 
UNDGÅS  (ATBA) 

ATBA kan udpeges, hvor der er 
områder som er særlig sensitive 
for trafik og/eller meget 
følsomme miljøværdier. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Ingen særlige forudsætninger 
for indførelse ud over kendte 
positioner. 
 
 

Ved et standard 10.000 km2 ATBA 
og en årlig 1.000 km omvej er der 
ca. 0,5 mio. kr. i ekstra 
brændstofomkostninger 

OMRÅDER DER BØR 
UNDGÅS FOR SKIBE 
MED FARLIG ELLER 
FORURENENDE LAST  

ATBA kan udpeges i områder, 
hvor risiko for miljøskader ved 
uheld med farlige laster er særlig 
høj. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Relevant beredskabsindsats 
forudsætter kendskab til skibets 
last, dvs. meldesystem 

Samme omvejsvurdering som 
ovenfor 

IKKE-
ANKRINGSOMRÅDE 

Et område hvor ankring er farligt 
eller skadeligt for havmiljøet. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Kræver ikke godkendelse i IMO 
ved oprettelse i indre farvand. 
 

Indgår i eksisterende arbejdsplaner, 
hvis ikke nyopmåling er nødvendig 

ANBEFALEDE SPOR,  
DYBVANDSRUTER 

En rute som er blevet særligt 
undersøgt for at sikre, at den så 
vidt muligt er fri for fare og som 
skibe er anbefalet at følge. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Kræver ikke godkendelse i IMO 
ved oprettelse indre farvand, 
f.eks. i fjorde. 

Indgår i eksisterende arbejdsplaner, 
hvis ikke nyopmåling er nødvendig 
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Eqikkaaneq	  

Allaaserisap imaraa qallunaat-kalaallillu imartaani Kalaallit Nunaata eqqaaniittuni 
umiarsuarnik angallannermut tunngatillugu avatagiisinik illersuinissamut 
periarfissat naliliiffigineqarnerat, FN-ip Internationale Maritime Organisation 
IMO-llu ataani atorsinnaasunik. Piffinnik aalajangersimasunik suli 
toqqaasoqarsimanngimmat, isumassarsiorfissamik katalogiliortoqarsimavoq, 
umiarsuarmik angallannerup kingunerisinnaasaannik naliginnaasunik 
aaqqiissutissanik imalimmik.  
 
Kalaallit Nunaata avataani imaq 
Kalaallit Nunaata avataani imaq manna tikillugu suli europamiut imaatut 
angallaffiutiginngilaq, inuit amerlanngitsuinnaat inuuffigimmassuk, kiisalu 
internationalimik angallannerni qallunaat-kalaallit imartaatigut angallatit 
aqqutiginngimmassuk2. Tassanili silap pissusaa akuttunngitsumik 
imaannaangitsuusinnaammat, iluliarsuit, imaata assigi qanganisaavallaartut, 
angallannermullu aaqqissuussinerit killillit tunngavigalugit ajutuulernermi 
ikiortissaasinnaasut ungasippallaarsinnaapput. Umiarsuartigut angallannerit 
annertunerulernissaat naatsorsuutigineqarpoq silap pissusaata allanngoriartornerata 
piffimmilu sikup annikillinerata kinguneranik.   
 
Kalaallit Nunaanni umiarsuartigut angallannerit aalajangersimasumik 
nakkutigineqanngillat, qallunaat-kalaallilli imartaani maannakkut umiarsuit 50-70-
it missaaniittuarput, 60-80%-ii aalisariutaallutik, sinnerisalu amerlanersaat 
ilaasortaatitut angallatuullutik soorlu Royal Arctic Line-mit. Kalaallit Nunaanni 
angallannerit ullumikkut annertunngillat, piffimmilu annertuumi siaruarsimallutik, 
marloriaammillu imaluunniit pingasoriaammik annertusigaluarunik suli 
annertussanngillat. Pinngortitalli mianernartut tunngavigalugit umiarsuartigut 
angallannerit aaqqissuussiffigisariaqarput soorlu uuliaarluartoqarsinnaanera 
annikillisarniarlugu.  
 
Kalaallilli Nunaanni angallannerit annertusinerannik takussutissaqarpoq, piffinni 
suliaqarnerit annertusinerisigut makkunannga:  
 

• avataani uuliamik gassimillu misissuinerit atuinerillu umiarsuarnit 
qillerutilinnit, assartuutinit, kalittaatinit siunissamilu umiarsuit tankillit 
utertaqattaartut; 

• saviminissat, aatsitassat pilersuinerillu assartorneri aamma 
naatsorsuutigineqarsinnaapput, aatitassanik atuineq annertusissappat;  

• umiarsuarsuit takornariutit amerlineri, 2040-mi naatsorsuutigineqartut 
ukiumut takornariussuit 135-it Kalaallit Nunaaliartassasut; kiisalu  

• Nordvestpassagep aasaanerani imarortarnera.  
 

                                                        
 
2	  Avatagiisinut inatsisit malillugit oqartussaaffeqatigiitoqarpoq: Kalaallit Nunaata 3 sømilip killinga 
akisussaaffigaa. Danmarkip tassanngaanniit Kalaallit Nunaanni aningaasarsiorfiup killigata 
(Grønlands økonomiske zone (EEZ)) sinnera akisussaaffigaa. Oqartussaaffeqarfiit nakkutigisassallu 
imaani inatsisit ingerlatsinermut tunngasut, aatsitassanik misissuinissamut atuinissamullu 
akuersissutit tunngavigalugit Kalaallit Nunaannit ingerlanneqarput EEZ-p nalaani tamarmi. Qallunaat 
imaani upalugaarsimanissamut inatsisit kalaallit nunaata avataata imartaani tamarmi atuupput. 	  
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Oqaatigineqassaaq Kalaallit Nunaata imartaani sikusiutissatut 
qajannaallisaanissamut, piffimmillu ilisimasaqarnissamik piumasaqaateqarmat. 
Piumasaqaatit taamaattut kalaallit nunaanni aningaasarsiorfiup killigititaata 
avataani atunngillat.  
 
Avatagiisinik illersuineq umiarsuillu angallannerinik aaqqissuussineq 
Toqqaanissamut periarfissat pingaarnerit marluupput, imaani avatagiisit 
umiarsuarnit migutsitsivigineqarnissaannut Isumaqatigiissut (taaneqartartoq 
MARPOL Special Areas) aqqutigalugu piffinnik toqqaasinnaanerup saniatigut 
toqqaasoqarsinnaavoq imaani immikkut mianernartunik illersuinissami 
maleruagassat (Particularly Sensitive Sea Areas – PSSA) tunngavigalugit.  
 
Toqqaanermi tunngaviusut taakku marluk  assigiinngillat, kisianni 
annertunerusumik Piffinni Immikkoortuni (Special Areas) MARPOL-ip 
ataaniittumi kiisalu PSSA-p ataani imaani piffiit immikkut ittumik mianernartut 
assigiinngissutaat immikkoorluinnarpoq. MARPOL Special Areas-mi suliniutit 
pinngitsooratik suliassat akuerineqartarput, PSSA-lli ataani, suliniutit MARPOL-
imiinngitsut, tamangajammik innersuutigineqartarput.  
 
Imaqarfiit, immikkut internationalimik umiartornermut mianernartut, PSSA-mi 
akuerisat ataanni toqqarneqarsinnaapput, taakkulu MARPOL-mi Piffiit 
Immikkoortut, suliniutitut 'pimoorussatut' isigineqarsinnaasut, kiisalu suliniutitut 
'pimoorussaannginnerusut' umiarsuit nalunaarnissaminnut pisussaaffiinut 
ingerlavissamillu nalunaaruteqarnissamut tunngasuullutik.   MARPOL 
immikkoortoqarpoq (anneksit) arfinillinik, taakkunanngalu Kalaallit Nunaannut 
attuumassuteqarnerit naatsorsuutigineqarlutik anneks I uuliamik migutsitsinermut 
tunngasut kiisalu anneks V eqqagassanut tunngasoq.  MARPOL-ip immikkoortua 
imermut atornikumut tunngasoq (VI) anneksilu (VI) silaannarmik migutsitsineq 
pillugu Kalaallit Nunaannut atortinneqanngillat, kiisalu anneks II atortussiat 
imerpalasut ulorianartut pillugit, kiisalu III usit poortukkat ulorianartut pillugit 
nalilerneqarput naleqqutinngitsut.  
 
PSSA-mi amerlanertigut pisussaaffigineqarpoq umiarsuit piffiit ilaanni 
aalajangersimasuni imaluunniit piffimmi tamarmi ingerlasut naalakkersuisunut 
imminnut nalunaarutigisassasut (umiarsuit imminnut nalunaarutigisarnerat), 
akuttusuumillu ilisimasortaqarnissamut innersuuneqartarlutik. Taakkununnga 
tunngasut suliniutit innersuutigineqartut arlaliusinnaapput, angalaffiit killilernerani 
umiarsuit angallannerannut sunniuteqartut:  
 

• “Piffiit, tikittariaqanngitsut” (Areas to be avoided, ATBA) umiarsuit 
tamarmik, imaluunniit umiarsuit immikkut usisut, soorlu ulorianartunik 
usillit, tassuuna ingerlannginnissaannik innersuisut.  

• Immani angallaffiusuni, imminnut apornissamut imaluunniit 
ikkarlunnissamut navianaatilinni, aqqutit marluk atorneqarsinnaapput, 
aqqutit ingerlaffissallu innersuutigineqartut, umiarsuarnik akuleriillutik 
imaluunniit akulloqquttussanik  avissaartitsisut. Imaani annertuumik 
angallaffiusuni angallavigiuminaatsunilu ingerlaarnermik 
avissartitsinermut periaatsit sineriannilu ingerlaarfiit atorneqassapput.  

 
PSSA APM-it nalilernerini ilannguttariaqarpoq umiarsuit aqqutissaannut 
nalunaarnissaannullu suliniutit atuutilissammata IMO-mit akuerineqareerunik, 
PSSA ilaanngikkaluartoq. Aqqutissat suliniutit arlallit isumaliutigineqarsinnaasut, 
annertunerusumik Kalaallit Nunaata imartaasa killigisa iluaniissapput, 
naalagaaffimmilu tamarmi aamma atuutilersinnaallutik, (ikerasattaqanngikkunik). 
Danmarki Kalaallillu Nunaat, naalakkersuisoqarfik apeqqutaalluni, killeqarfiup 
iluani, kangerlulinni, umiarsualivilinni qeqertalinnilu  namminneq pinngitsooratik 
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suliassanik   suliniuteqarsinnaapput. Assersuutigalugu kangerluk umiarsuarsuarnit 
takornariutinit angallaviussanngitsutut 'matuneqarsinnaavoq', PSSA-mit 
akuerisaanngikkaluarni.  
 
Nakkutilliineq maleruaatitsinerlu 
MARPOL-mi suliniutit nakkutilliinissamik pisussaatitsipput, annertunerusumik 
umiarsualivinni umiarsuit uuliamik uuttuutaannik nakkutilliinerullutik il.il. 
Aammali imaani nakkutilliinissamik periarfissaqarpoq, amerlanertigut umiarsuup 
uuliaarluarsimanerinik pasisaqarnermi. Atuutitsineq sineriammi naalagaaffimmit 
pissaaq (matumani Danmarkip 3 sømiilit killeqarfiata avataani.).  
 
Tabel	  0-‐1	   PSSA-‐mi	  suliniutit	  naleqquttut	  silarsuarmi	  tamarmi	  atortut.	  Nalunaarutit	  qaqortut	  
ulorianartumik	  imalt.	  migutsitanik	  usilinnut	  suliniutinut	  tunngasuupput.	  
 

 U
m

ia
rs

ui
t n

al
un

aa
- 

ru
te

qa
rta

rn
er

a 

Pi
ff

iit
 ti

ke
qq

us
aa

sa
-

ria
qa

nn
gi

ts
ut

  (
A

TB
A

) 

A
qq

ut
it 

 a
vi

ss
aa

rti
ta

t 

A
qq

ut
it 

in
ne

rs
uu

tig
is

at
 

iti
su

uk
ku

t a
qq

ut
it 

ila
nn

gu
llu

gi
t 

Ili
si

m
as

or
ta

m
ik

 
in

ne
rs

uu
ss

iv
ik

  

M
A

R
PO

L 
I 

M
A

R
PO

L 
IV

 

M
A

R
PO

L 
V

 

M
A

R
PO

L 
SO

x 
EC

A
 

Sabana Camaguey, Cuba  �  �      �   
Malpelo Island, Columbia  ●        
Florida Keys, USA  ● �        
Vadehavet, Internationalimik  �  �  �  �      
Paracas, Peru  �     �  �   
Europap kitaani immat, Int. � �� �  �   �     
Canary Islands, Spania � � �  �       
Baltic Sea, Internationalimik �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Galapagos, Ecuador �  �        
Papahanumokuakea, USA �  �         
GBR aamma Torres Strait, 
Australia 

�    �  �      

 
Suliniutit arlallit qallunaat-kalaallillu imartaani atortussat, umiarsuit 
angallannerinut sunniuteqarsinnaassapput, taamaammallu saqqummiuttariaqarlutik. 
Aqqutinut suliniutit nakkutilliinissamik pisussaatitaanermik ilaqanngillat. Aamma 
oqaatigineqassaaq umiarsuit ingerlaarnissaannut innersuutaammata, (aqqutit 
innersuussat, piffiit tikeqqusaasariaqanngitsut), naalakkiutaanngitsut 
inerteqqutaanngitsullu.  
 
Suliniutinik atuineq aningaasartuutillu  
Kalaallit Nunaani sorpiaat PSSA-mi suliniutinit sunnerneqassanersut 
qimerluussagaanni, piffimmi pissutsit naatsorsuutiginagit, imatut pisut 
takorloorneqarsinnaapput, annertuumik ingerlaarfiusut (pisut 1 aamma 2) suli 
Kalaallit Nunaanniinngikkaluartut. Tamanna peqqutigalugu suliniutit angallattunik 
avissaartitsinerit sinerissamilu illersuinerit maannakkut angallannerit annikinnerat 
peqqutigalugu naleqqutinngillat, kisianni pisut 1-mi takutinneqarlutik, 
naleqqukkaangata.  
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Tabel	  0-‐2	   Kalaallit	  Nunaanni	  suliniutaasinnaasunik	  toqqaanermi	  assersuutit	  	  
 

 Nunap iluani imaqarfimmi piffiit 
illersukkat  

(3 sømiilip killingata iluani) 

Avataani  
piffiit illersukkat  

(3 sømiilip killingata avataani) 

Piffimmi angallattut 
akulikinnerat  

1 
MARPOL Uulia Eqqakkallu; 
Umiarsuit nalunaartarnerat, 
ATBA, aqqutit innersuussat, 
angallattunik avissaartitsineq, 

sineriak illersugaq, 
kisaffigeqqusaanngitsut  

2 
MARPOL Uulia Eqqakkallu; 
Umiarsuit nalunaartarnerat, 

ATBA, kisaffigeqqusaanngitsut 

Piffiit angallattunik 
nakkutilliiffiit  

3 
MARPOL Uulia Eqqakkallu; 
Umiarsuit nalunaartarnerat, 
ATBA, aqqutit innersuussat, 

kisaffigeqqusaanngitsut 
 

4 
MARPOL Uulia Eqqakkallu; 
Umiarsuit nalunaartarnerat, 

ATBA, kisaffigeqqusaanngitsut 

 
Kalaallit Nunaanni piniarneq aalisarnerlu pingaaruteqaqaat, aningaasarsiornermullu 
nuna tamakkerlugu pingaaruteqarlutik. Piffinni annikinnerusunik piniarneq 
aalisarnerlu ingerlanneqarput, aningaasarsiornermili inuiaqatigiit akornanni 
kultoreqarnermilu piffinni ataasiakkaani pingaaruteqartarput. Piffinnik 
illersuiniarnerit inuiaqatigiinnut sunniutigisinnaasaat aatsaat paasineqassapput 
piffiit toqqarneqarlutik aalajagiunneqarpata. Tamassuma aamma pingaartumik 
uuliami gassimillu atuinissamut periarfissaqarneq eqqussavaa.  
 
Taamaammat suliniutaasinnaasut taakkulu Kalaallit Nunaannut Danmarkimullu 
aningaasartuutaasinnaanerisa misissornerini piffinni pineqartuni aningaasartuutit 
suli kisinneqanngillat, kisiannili pisuussutit matusaanerisa kinguneranit 
aningaasartuutissat missiliorneri naatsorsuutigissassatut assersuutit ataani 
takutinneqarlutik.  
 
Naleqqussinnaasunik naliliineq  
Tabel 0-4-mi takutinneqarput PSSA-mut imaluunnit Piffiit Immikkoortut 
MARPOL-p ataaniittumut atatillugu suliniutip ataatsip atuutilernerani 
toqqaannartumik kingunerineqarsinnaasut.  
 
MARPOL Piffiit Immikkoortut anneks I-p ataani uuliamik migutitsinissamik 
pitsaaliuineq, kiisalu anneks V-mi umiarsuarnit eqqakkanik pitsaaliuineq 
nalilerneqarput naliginnaasumik aningaasatigut avatagiisinik illersuinertut 
pitsaasutut, killilimmik aningaarsartuuteqarluni.  
 
Nalilerneqarpoq Piffiit Immikkoortut Anneks II-p ataani (imerpalasunik 
ulorianartunik migutsitsinissamik illersuineq) aamma Anneks VI-mi (silaannarmik 
migutsitsinissamik pitsaaliuineq) naleqqutinngitsut. Tamatumunnga pissutaavoq 
qallunaat-kalaallit imartaani umiarsuit angallattut amerlanngitsuinnaammata, 
avatagiisinullu taakkunannga migutsitsinerit annikillutik, akerlianilli suliniutit 
taakku atuutilissappata aningaasartuutit annertussallutik.  



 
 

21 

 
	  
Tabel	  0-‐3	   Ukiumut	  aningaasartuutissatut	  assersuutit	  pisuussutit	  mattunnerini	  suliniutinilu	  
naliginnaasuni	  allani.	  Kisitsisut	  uingasut	  piffissamik	  pisumilluunniit	  aalajangersimasumik	  
takutitsipput.	  
 
Aningaasartuutit	  	   Kalaallit	  Nunaat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Danmark	   Katillugit	  	  
(kronit/ukiumut)	   Suliffeqarn

eq	  
Tamanut	  	  	  	  	  
aamasoq	  	  

Suliffeqarne
q	  

Tamanut	  
aamasoq	  	  

	  

Umiarsuit 
nalunaartarnerat	  

-‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  

Aqqut	  suliniut:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Uuttuineq:	   	   	   	   	   	  
Uuttuinerit	  nutaat	  
ullut	  10-‐it	  –	  avataani	  

-‐	   -‐	   -‐	   3.000.00
0	  

3.000.000	  

Immap	  assiganik	  
sulineq	  ilanng.	  
Itissutsimut	  
paasissutissat	  
assimik	  ataatsimik	  
sulinermi	  

-‐	   -‐	   -‐	   490.000	   490.000	  

Piniarneq	  
aalisarnerlu:	  

	   	   	   	   	  

Kalaallit	  Nunaata	  
kitaani	  qalerallinik	  
aalisarnerup	  10%-‐a	  	  

11.700.000	   -‐	   -‐	   -‐	   11.700.000	  

Kalaallit	  Nunaata	  
kitaani	  raajanik	  
aalisarnerup	  10%-‐a	  	  

56.100.000	   -‐	   -‐	   -‐	   56.100.000	  

Ullia	  gassi:	   	   	   	   	   	  
Akuersissutit	  
maangaannarnerani	  
nakkartoorutit	  
(misissuinerup	  1-‐p	  
naliga)*	  

-‐	   500.000.000	   -‐	   -‐	   500.000.000	  

Akileraarutit	  
piianerup	  
maangaannarnerani	  
annaasat	  	  

-‐	   1.700.000.000	   -‐	   -‐	   1.700.000.00
0	  

Iluanaarutissaagalui
t	  ineriartortitsinermi	  
(ukiuni	  2-‐4)	  

31.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   31.000.000	  

Iluanaarutissaagaluit	  
ingerlatsinermi	  
(ukiuni	  50	  -‐ni)	  

22.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   22.000.000	  

MARPOL:	   	   	   	   	   	  
Annex	  I(+II)	   2.200.000	   -‐	   -‐	   -‐	   2.200.000	  
Annex	  V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Annex	  VI	  SOx	  ECA	   12.800.000	   -‐	   -‐	   -‐	   12.800.000	  
Annex	  VI	  NOx	  ECA	  
(Tier	  III)	  
Mutoori	  ataatsip	  
naliga	  	  

3.500.000	   -‐	   -‐	   -‐	   3.500.000	  
	  

*	  Qillerinermi	  ataatsimi	  aningaasartuutit	  ataatsimut.	  Arlalinnik	  qillerinissami	  
pisariaqartitsisoqarsinnaavoq.	  	  
**	  Nakkutilliinermi	  naalagaaffiup	  angallataanik	  atuinermi	  aningaasat	  nalilerneqanngitsut	  	  
	  
 
Anneks IV-mi errortuutikut pillugit naatsorsuutigineqarpoq, Kalaallit Nunaata 
EEZ-iani kuutsitsinissaq IMO-mi akueriuminaatsinneqassasoq, tigusisinnaasunik 
periarfissaqanngimmat, imaluunniit atuutissappat umiarsualivinnut annertuumik 
aningaasartuutaassammat. Umiarsuit aniatitsinerat piffinni mianernartuni 
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killigititaasup naliginnaasup iluani soorlu kangerlunni immap annikitsumik 
taarserartumi kalaallit inatsisaat malillugit killiliiffigineqarsinnaasoq IMO 
akuliutinnagu.  
 
Naliginnaasumik aqqutissatut suliniutit innersuutigineqarsinnaapput, pisut 
tunngavigalugit nalilerneqarpat naleqqututut, atuutsilernissaat akikitsuinnaammat, 
uanili inuiaqatigiinni akiliutissat annertusinnaassapput. Sumi suliniutit 
atuutilernersut apeqqutaalluni, piniarnissamut imaluunniit uuliasiornissamut 
matusinerni aningaasartuutit katinneri pingaaruteqarluinnassapput. Aammattaaq 
immap assiginik nutaanik sanaartornissamut, suliniutit atuutilernissaannut 
tunngaviusussanut aningaasartuutit annertussapput, assit pigineqartut 
pitsaanngippata. Suliniutit marluk PSSA-mut tunngatillugu naleqqutinngitsutut 
nalilerneqarput: ilisimasortanik atuineq (3 sømiilip killeqarfiani  umiarsuit 
arlaqanngitsuinnaassapput, ilisimasortatullu ingerlatsisoqarani) kiisalu 
angallaffinnik avissaartitsineq sinerissanik illersuinermi (umiarsuit suli 
ikittuinnaapput). 
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Tabel	  0-‐4	   Suliniutit	  Kalaallit	  Nunaannut	  (piffinniinngitsoq)	  naleqqutuuneri	  
toqqaannartumillu	  kingunerisinnaasai	  	  
 

 Naliliineq Kingunerisinnaasaa  Ingerlannerani aningaasartuutit 
MARPOL Anneks I 
UULIA 

I: Uuliamik akulimmik imermik 
aniatitsinerit 
inerteqqutaasinnaapput 
Immikkut Piffimmik (Special 
Area) toqqaanermi  
 
 
NALEQQUTUTUT 
NALILERNEQARPOQ  

Aniatitsinissamik 
inerteqquteqarnermi 
pisariaqarpoq kalaallit 
umiarsualiviini tamakkuninnga 
tigusisinnaasunik peqarnissaq, 
aniatitamillu eqqaavimmik 
periutsit piureersut imaluunniit 
nutaat malillugit. 

Ataasiaannartumik akiliutit 2,2 mio. 
kr.-ussapput ingerlanneranullu 
aningaasartuutit 
naatsorsuutigineqarput 
akileraarnikkut akilerneqartassasut 
(0,5 mio. kr. ukiumut).  

MARPOL II Usit 
imerpalasut 
ulorianartut  

II: Kemikalianik akulinnik 
aniatitsineq inerteqqutaassaaq 
Immikkut Piffimmik 
aalajagiinermi.  
 
NALEQQUTINNGITSUTUT 
NALILERNEQARPOQ 

Kalaallit Nunaanni imerpalasunik 
uloriarnartunut tigusiffissanik 
bulkinik sanaartotoqassaaq, tassa 
umiarsuarnit tankinik usisartunit.   
 

Naatsorsuutigineqanngilaq Kalaallit 
Nunaannut kemikalianik 
bulkiniittunik annertuumik 
ingerlassisoqarnissaa taamaalillunilu 
sanaartornermi aningaasartuutinik 
annertuunik atuisoqassasoq  
annikitsuinnarmik sunniutilimmik.  

MARPOL IV 
Errortuutikut 
(Kalaallit Nunaat 
ullumikkut 
ilaanngilaq)  

Umiarsuit errortuutikuinik 
aniatitsinissaq inerteqqutaasoq 
aalajagiunneqarsinnaavoq 
piffimmi (aniatitsivinni 
killilikkani)  
NALEQQUTINNGITSUTUT 
NALILERNEQARPOQ 

Kalaallit Nunaanni 
errortuutikunik saligutinik 
peqanngilaq, taamaammat IMO-p 
piumasaanut tigusisinnaanermut 
periarfissaqanngilaq.  
 

Kalaallit Nunaanni errortuutikunik 
saliineq teknikikkut 
ajornakusoorpoq, taamaammat 
aningaasartuutit annertupput 
iluanaarutinut naleqqiullugit.  
 

MARPOL V 
Eqqakkat 

Umiarsuarni eqqakkanik 
pilersitanik 
igitseqqusaannginneq Immikkut 
Piffimmi 
aalajangerneqarsinnaavoq 
NALEQQUTUTUT 
NALILERNEQARPOQ 

Tigusiffissaqarpoq, piffinnilu 
aqqissuussinerni atuuttuni 
eqqakkanik angallassinernik 
toqqorsivinnillu peqarpoq.  

Akileraarutinit ingerlatsinermut 
aningaasartuutit matuneqartussatut 
naatsorsuutigineqarput  

MARPOL SOx og 
NOx ECA 
(Kalaallit Nunaat 
ullumikkut anneks 
VI-mi ilaanngilaq)  

Ikummatissanut svovlimik 
akulinnut sukanganerusumik 
piumasaqaateqalerneq: 1,0 
massakkut kiisalu 0,1% S 2015-
mi 
 
NALEQQUTINNGITSUTUT 
NALILERNEQARPOQ 

Ikummatissamut svovlikitsumut 
ikaarsaarneq imalt. umiarsuarni 
pujumik saliissutinik ikkussuineq  

Uulia 0,1%-mik svovlilik 
naatsorsuutigineqarpoq 33 mio.kr.-
nik ukiumut akeqassasoq  pujumik 
saligutinut aningaasartuutit 
naatsorsorneqarsinnaanngillat 
teknikkikkut killiffik peqqutigalugu. 

 Tier III NOx-p naliganut 2016-
mi umiarsuit nutaat tamarmik 
pilersorneqassapput  
 
NALEQQUTINNGITSUTUT 
NALILERNEQARPOQ 

NOx 80 %-mik mutoorinit 
aniatitsineq  millilerneqassaaq   

Tier III mutoorinut akiliutit allinerat 
eqqortumik 
naatsorsorneqarsinnaanngilaq 
teknikikkut killiffik peqqutigalugu. 
Taamaammat 1,5-mit - 5,6-t 
angullugit qaavatigut akiliinissaq 
naatsorsuutigineqarpoq Tier III 
mutoorimut ataatsimut.  

UMIARSUIT 
NALUNAARNISSAA
T 

Nalunaarnissamut 
aaqqissuussinerup paasitissavaa 
angallanneq sumi qanoq 
annertuginersoq.  
NALEQQUTUTUT 
NALILERNEQARPOQ 
 

Kalaallit Nunaanni maanna 
nalunaarnissamik 
aaqqissuussaqareerpoq, kisianni 
umiarsuit ilaat atlantikumik 
ikaartut arlallit siornatigut 
nalunaarneq ajorput.  

<0,2 mio. kr ukiumut. 

NALUNAARNISSAT 
UMIARSUARNUT 
ULORIANARTUMI
K IMALT. 
MIGUTSITANIK 
USILINNUT  

Ulorianartumik useqarneq 
uuliamik kemikalianillu 
ajutoornissamik 
upalugaarsimanermi 
atorsinnaapput.  
NALEQQUTINNGITSUTUT 
NALILERNEQARPOQ 

Nalunaarnissamut aaqqissuussatf 
allanngortinneqassapput.  
 

<0,1 mio. kr. ukiumut.  

	  
	  
 



 
 

24 

 
 



 
 

25 

Summary	  and	  conclusions	  

The opportunities for protecting the environment in the Danish-Greenlandic sea 
area around Greenland against increasing sea traffic has been assessed with a view 
to the measures that in general can be applied under the auspicies of the UN 
International Maritime Organization (IMO). Currently, sensitive areas are yet to be 
designated and the present report compiles a catalogue of general impact 
assessments of relevant measures to regulate vessel traffic. 
 
The sea around Greenland 
The sea around Greenland does not at this stage display the intensity of vessels as 
eg European seas, partly because only few people live in the region and because no 
international transit routes pass through Danish-Greenlandic waters. However, 
instead there is extreme weather conditions, icebergs, sea charts often based on 
older data, limited infrastructure and therefore  help can be a very long way off. 
Shipping traffic is expected to increase due to changing climate and the expected 
reduction of sea ice in the area. 
 
There is no permanent monitoring of maritime traffic in Greenland, but in the 
Danish-Greenlandic waters one currently finds approx. 50-70 ships at any time, of 
which 60-80% are fishing vessels and a large part of the other ships are in line 
traffic, e.g. from Royal Arctic Line. The traffic intensity in Greenland’s exclusive 
economic zone is low and spread over a large area today and even with a doubling 
or tripling in the future it will still be low. However, for the protection of sensitive 
nature, it may be prudent to regulate the traffic in order to reduce the risk of oil 
spills. 
 
There are signs of increasing traffic intensity at Greenland EEZ because of 
increased local activity due to: 
 

• exploration and exploitation of offshore oil and gas resources with drilling 
vessels, supply vessels, tugs and in the future potentially shuttle tankers; 

• transportation of ore, minerals and supplies are also expected to increase 
with the exploitation of mineral resources; 

• Increased cruise ship traffic, which will be 135 cruise ships per year in 
Greenland if projected to 2040, and 

• the Northwest Passage’s longer ice-free summer period. 
 

It should be noted that in Greenland's territorial waters specific requirements are in 
effect regarding ice-strengthening, local knowledge and specific routes, but also 
and that such rules do not apply across the Greenland exclusive economic zone. 
 
Environmental protection and regulation of international shipping 
There are two ways of designating protected areas: areas of the Convention on the 
Protection of Marine Environment against Pollution from Ships (so-called 
MARPOL Special Areas) and to identify marine areas under the guidelines on the 
protection of particularly sensitive sea areas (Particularly Sensitive Sea Areas - 
PSSA). 
 
There are differences in the designation basis for the two types of areas, but 
especially an important difference between special areas under MARPOL and the 
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particularly sensitive sea areas under the PSSA Guidelines: In MARPOL Special 
Areas the measures are obligatory, while in the PSSA, the measures that are not 
MARPOL measures are virtually all recommendations. 
 
Sea areas that are particularly sensitive to international shipping, may be 
designated under PSSA provisions and may include both MARPOL special areas, 
which may be perceived as "strong" actions and "softer" measures affecting ships 
reporting systems and routeing. MARPOL has six annexes, where those most 
relevant to Greenland are assessed to be annex I on oil pollution and annex V on 
waste. MARPOL annex IV on sewage and the annex on air pollution (VI) does not 
have legal effect in Greenland and annex II on noxious liquid substances in bulk 
and annex III on packaged dangerous goods are assessed as not relevant. 
 
In a PSSA, ships are often obliged to report to an authority when navigating in 
selected sub-regions or when entering the PSSA area (a ship reporting system), and 
also in rare cases there is a recommendation to use a pilot. In addition, there may 
be several associated protective measures (APMs)that affect ship traffic through 
route limitations: 
 

• Areas to be avoided (ATBA), which recommend that all ships or special 
types of ships carrying hazardous cargo from sailing in these areas.  

• In congested waters, where the risk of collisions or groundings are present, 
APMs include two-way routes, recommended routes and tracks that can 
separate ships with opposing or crossing courses. In waters that are very 
busy and difficult to navigate,  traffic separation and coastal zones may be 
used.  

 
In assessing the possible PSSA APMs it should be taken into account that route and 
ship reporting measures can be instigated after approval by the IMO, also in 
absence of a PSSA. Some of the scheduled actions that can be considered, will 
have their operational area in the territorial waters, and can be implemented 
nationally, if not in a strait area. Denmark and Greenland, depending of the judicial 
resort area, can implement their own mandatory measures within the baseline, 
where inlets, harbors and islands are located. One may, for example, "close" a fjord 
for navigation of cruise ships without a PSSA. 
 
Monitoring and enforcement 
MARPOL measures are required to be monitored, which primarily is carried out as 
inspections at ports of ships' oil in water metering equipment etc. However, there 
are also opportunities for inspection at sea, typically in connection with a suspicion 
that the ship is a source of an oil spill. Enforcement is through the coastal state (in 
this particular case outside the 3-nautical mile limit it is Denmark). 
 
A number of actions that can be brought into play in Danish-Greenlandic waters 
that could affect ships routeing, and therefore requires public accouncements. For 
the said routeing measures there are no monitoring obligation. It should be 
mentioned that the APMs on navigation are recommendations (recommended route 
and track areas should be avoided), no injunction or prohibition.  
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Table	  0-‐1	   Relevant	  regulation	  and	  associated	  protective	  measures	  in	  PSSAs.	  Open	  symbol	  
relates	  to	  an	  APM	  on	  hazardous	  cargo.	  
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Sabana Camaguey, Cuba  �  �      �   
Malpelo Island, Columbia  ●        
Florida Keys, US  ● �        
Wadden Sea, International  �  �  �  �      
Paracas, Peru  �     �  �   
Western European Waters, Int. � �� �  �   �     
Canary Islands, Spain � � �  �       
Baltic Sea, International �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Galapagos, Ecuador �  �        
Papahanumokuakea, US �  �         
GBR and Torres Strait, Australia �    �  �      
 
 
Use of APMs and costs 
The conditions in Greenland will affect the choice of APMs in a PSSA, and 
without specifying local characteristics, the following general scenarios are 
considered, although traffic intensive areas (scenario 1 and 2) do not really exist 
yet in Greenland. By the same token APMs, such as traffic separation and coastal 
zone, are not relevant to the current traffic intensity, but shown in scenario 1, 
where they would be relevant. 
 
Table	  0-‐2	   Examples	  of	  APM	  options	  in	  Greenland.	  	  
 

 Coastal protected area 
(within 3 nautical miles) 

Open sea protected area 
(outside 3 nautical miles) 

Area with intensive 
traffic  

1 
MARPOL oil and waste; reporting 

system, ATBA, recommended 
tracks, traffic separation and 

coastal zone, no-anchoring zone 

2 
MARPOL oil and waste; 

reporting system, ATBA, no-
anchoring zone 

Area without intensive 
traffic  

3 
MARPOL oil and waste; reporting 

system, ATBA, recommended 
track, no-anchoring zone 

 

4 
MARPOL oil and waste; 

reporting system, ATBA, no-
anchoring zone 

	  
In Greenland, large hunting and fishing interests exists, which are economically 
significant on a national scale, but on local scale even minor fishing and hunting 
interests may be very significant economically, socially and culturally. The actual 
impact of a given protected zone and the APMs can only be assessed when a 
designated area is fully  known. This applies in particular to the impact of loss of 
access to the exploitation of oil and gas resources, where very high potential values 
may be in play. 
 
Designation of sensitive marine areas is not yet completed. In the analysis of APMs 
and their potential costs for Greenland and Denmark, the impacts are therefore not 
estimated for actual areas, but in general and a number of examples of related costs 
by blocking the use of resources are shown below. 
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Table	  0-‐3	   Examples	  of	  annual	  costs	  if	  APMs	  lead	  to	  loss	  of	  access	  to	  resources	  and	  other	  costs	  
of	  APM.	  Numbers	  in	  italics	  relate	  to	  a	  time	  interval	  or	  an	  event.	  
 
Costs	  
(Dkr/year)	  

Greenland	   Denmark	   Total	  

	   Business	   Public	   Business	   Public	   	  
Ship	  reporting	  
system	  

-‐	   -‐	   -‐	   170,000	   170,000	  

Routing	  
measures:	  

	   	   	   	   	  

ATBA	  	   450,000	   -‐	   -‐	   **	   450,000	  
Surveying:	   	   	   	   	   	  
New	  surveying	  
10	  days	  –	  open	  
sea	  

-‐	   -‐	   -‐	   3,000,000	   3,000,000	  

Charting	  incl,	  
depth	  
information	  
per	  chart	  

-‐	   -‐	   -‐	   490,000	   490,000	  

Hunting	  and	  
fishing:	  

	   	   	   	   	  

10%	  of	  catch	  
of	  halibut	  in	  
Westgreenland	  

11,700,000	   -‐	   -‐	   -‐	   11,700,000	  

10%	  of	  catch	  
of	  shrimp	  in	  
Westgreenland	  

56,100,000	   -‐	   -‐	   -‐	   56,100,000	  

Oil	  and	  gas:	   	   	   	   	   	  
Licenses	  (value	  
of	  1	  
exploration	  
well)*	  

-‐	   500,000,000	   -‐	   -‐	   500,000,000	  

Lost	  taxes	  and	  
levies	  	  due	  to	  
lack	  of	  
production	  	  

-‐	   1,700,000,000	   -‐	   -‐	   1,700,000,000	  

Loss	  in	  the	  
development	  
period	  (2-‐4	  
years)	  

31.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   31,000,000	  

Loss	  during	  the	  
period	  of	  
operation	  (50	  
years)	  

22.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   22,000,000	  

MARPOL:	   	   	   	   	   	  
Annex	  I(+II)	   2,200,000	   -‐	   -‐	   -‐	   2,200,000	  
Annex	  V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Annex	  VI	  SOx	  
ECA	  

12,800,000	   -‐	   -‐	   -‐	   12,800,000	  

Annex	  VI	  NOx	  
ECA	  (Tier	  III)	  
per	  engine	  

3,500,000	   -‐	   -‐	   -‐	   3,500,000	  

*	  Costs	  per	  exploration	  well.	  More	  than	  one	  well	  is	  most	  often	  needed.	  
**	  A	  cost	  to	  public	  vessels	  in	  connection	  with	  exercising	  authority	  is	  not	  estimated.	  
	  
	  
Assessing the direct implications of APMs 
Table 0-4 displays the assessment of direct implications when implementing a 
number of measures for a PSSA or Special Areas under MARPOL. 
 
MARPOL Special Area under Annex I Oil pollution prevention and Annex V 
Prevention of pollution by garbage from ships are generally found to provide an 
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economically efficient protection of the environment for relatively limited costs. 
 
It is not considered relevant to introduce Special Areas under Annex II (control of 
pollution by noxious liquid substances) or Annex VI (prevention of air pollution). 
The reason is that there are relatively few ships in the Danish-Greenlandic waters 
and therefore only a minor pollution of the environment from these sources and in 
turn considerable costs for the industry in the implementation of the required 
measures. 
 
For Annex IV on sewage, it is estimated that banning discharge in the Greenlandic 
EEZ would either be difficult to get accepted by the IMO, as there are inadequate 
reception facilities available, or very expensive for the ports to implement. 
Discharges from shipping in sensitive areas within the base line, such example 
fjords with poor water exchange, may be regulated by national Greenlandic law 
without involving IMO. 
 
Measures on ship’s routing can be generally recommended when considered 
relevant in the actual situation as they are relatively inexpensive to develop and 
implement, but here the total costs to society can be quite considerable. Depending 
on the location of measures the blocking of access to exploitation of fish and 
shellfish or oil and gas resources will be crucial to the overall cost. Likewise, the 
costs for producing new charts that may be the foundation of the measures can be 
significant, if maps of sufficient quality are not available. Two approaches are 
assessed as not immediately relevant in PSSA context: the use of pilots (very few 
ships, it would only apply within the 3 nautical mile limit and no existing pilot 
institution) and the use of traffic separation and coastal zones (yet too few ships). 
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Table	  0-‐4	   Relevance	  and	  direct	  (non-‐localised)	  implications	  of	  APMs	  in	  Greenland	  
	  

 Practice Practical consequence Operational costs 
MARPOL Annex I Oil 
Pollution 

Discharge of oily water is 
prohibited by the adoption of a 
Special Area 
 
ASSESSED AS RELEVANT 

Reception facilities in 
Greenland ports are required 
including new or existing 
disposal systems.  

Initial investment of approx. Dkr. 
2.2 million. Annual operating costs 
of Dkr. 0.5 million expected to be 
covered by (no-special) fees 

MARPOL II Noxious 
Liquid Substances  

Discharge of water containing 
cargo residuals is prohibited by 
the adoption of a Special Area 
ASSESSED AS NOT 
RELEVANT 

Construction of reception 
facilities for noxious liquid 
substances in bulk, ie. from 
chemical tankers. 

No significant transport of liquid 
chemicals in bulk are expected and 
consequently relatively high 
implementation costs for a small 
gain. 

MARPOL IV Sewage 
(Greenland is 
exempted)  

A ban on discharge of ship-
generated waste water can be 
adopted. 
 
ASSESSED AS NOT 
RELEVANT 

There are no wastewater 
treatment plants in Greenland 
and it is diffcult to comply with 
IMO requirements for reception 
facilities 

Wastewater treatment is technically 
difficult in Greenland and 
consequently high implementation 
costs for a small gain 

MARPOL V Waste A ban on the disposal of ship-
generated waste may be adopted 
in a Special Area 
ASSESSED AS $RELEVANT 

Waste reception facilities and 
transport to local landfills is 
part of existing schemes 

Any added waste volume is 
expected to be covered by fees 

MARPOL  annex VI 
SOx and NOx ECA 
(Greenland is 
exempted)  

Tighter ECA phase out sulfur 
fuel: 1.0% now and 0.1% S in 
2015 
 
ASSESSED AS NOT 
RELEVANT 

Transition to low sulfur fuel or 
the installation of flue gas 
cleaning (scrubbers) on ships 

There are additional costs to 0.1% 
sulfur fuel estimated at Dkr. 33 
million per year. Expenses for 
scrubbers can not be estimate at 
present technology stage. 

 Implementation of Tier III NOx 
level for new ships in 2016  
 
ASSESSED AS NOT 
RELEVANT 

80 % reduction of NOx 
emission from new engines 

Extra costs to a new Tier III engine 
cannot be estimated, but is 
expected at Dkr. 1.5 – 5.6 mio.  per 
engine. 

REPORTING 
SYSTEM 

Ship reporting system provides 
information on shipping intensity 
 
ASSESSED AS RELEVANT 

There is already an existing 
reporting system. A number of 
transatlantic voyages must be 
included 

<0.2 mio. Dkr per year. 

REPORTING 
SYSTEM FOR SHIPS 
WITH   

Ship reporting system on 
hazardous or polluting cargo can 
be used for the spill contingency  
 
ASSESSED AS NOT 
RELEVANT 

Existing reporting under 
(GREENPOS) must be revised 
 
 

<0.1 mio. Dkr. per year 

AREAS TO BE 
AVOIDED  (ATBA) 

ATBA may be designated in 
areas sensitive to shipping or 
with sensitive natural areas . 
 
MAY BE LOCALLY 
RELEVANT  

No particular need beyond 
proper charts 
 
 

It is estimated that a 10,000 km2 

ATBA leading to an annual detour 
of 1,000 km leads to circa 0.5 mio. 
Dkr. in added fuel costs 

AREAS TO BE 
AVOIDED FOR 
SHIPS WITH 
HAZARDOUS OR 
POLLUTING 
CARGO  

ATBA may be designated in 
areas with high risk of impacts 
after accidents with hazardous 
cargo. 
MAY BE LOCALLY 
RELEVANT  

Contingency is aided by ship 
reporting system 

As above 

NO-ANCHORING 
AREAS 

Areas where anchoring is 
hazardous or deleterious for the 
environment 
MAY BE LOCALLY 
RELEVANT  

No approval need in IMO if 
designated in territorial water 
 

Charting is part of existing work 
plans provided no new surveying is 
needed 

RECOMMENDED 
TRACKS 

A track that has been examined 
and estimated to be free of 
hazards and is recommended for 
ships for follow. 
MAY BE LOCALLY 
RELEVANT  

No approval need in IMO if 
designated in territorial water, 
e.g. in fjords. 

Charting is part of existing work 
plans provided no new surveying is 
needed 
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Liste	  over	  forkortelser	  

 
AIS Automatic Identification System 
AMSA Australian Maritime Safety Authority 
APM Associate protective measure (tilknyttet beskyttende 

foranstalting) 
ATBA Areas To Be Avoided (Områder der bør undgås) 
BT Bruttotonnage 
DAS Dansk Skibsregister 
DIS Dansk Internationalt Skibsregister 
ECA Emission Control Area (emissionskontrolområde) 
EEZ Eksklusiv økonomisk zone 
EMSA European Maritime Safety Agency (det europæiske maritime 

sikkerhedsagentur) 
GLK Grønlands Kommando 
HAZCARGO Hazardous Cargo (farlig last) 
HF High Frequency (højfrekvens / kortbølge) 
HFO Heavy Fuel Oil (tung brændselsolie) 
HNS Hazardous and noxious substances (farlige og skadelige stoffer) 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
IMO Den Internationale Maritime Organization 
KMS Kort og Matrikelstyrelsen 
LEO Low Earth Orbiting 
NLS Noxious Liquid Substances 
LRIT Long Range Identification and Tracking 
MARPOL Marine Pollution - International Convention for the Prevention of 

Pollution From Ships. 
MEPC Marine Environment Protection Committee 
MF Mid Frequency (Mellemfrekvens / mellembølge)  
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre 
NVP Nordvestpassagen 
ppm Parts per million 
PSSA Particularly Sensitive Sea Area (særligt følsomt havområde) 
RAE Royal Arctic Expedition 
RAL Royal Arctic Line 
SA Special Area under MARPOL 
SAR Search and Rescue 
SOLAS The International Convention for the Safety of Life at Sea 
TSS Trafiksepareringssystem 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
VHF Very High frequency (meget højfrekvent)  
VMS Vessel Monitoring System (skibssporingssystem) 
VTS Vessel traffic service (skibstrafiktjeneste) 
WETREP West European Tanker Reporting System 
 
 



 
 

33 

1 Introduktion	  

1.1 Grønlandske	  forhold	  

Sejlads i havet omkring Grønland sker under andre naturgivne vilkår end de fleste 
almindelige skibsruter. Det falder udenfor denne rapports område at præsentere 
Grønlands naturgeografi, men en kort introduktion til de forhold, som har en særlig 
betydning i forbindelse med skibsfart og miljøsikkerhed, er på sin plads. Både i 
Arktisk Råd og i Regeringens strategi for den maritime sektor er der fokus på 
skibstrafik i Arktis3: 
 

“Mindre is i de arktiske områder kan medføre ændrede sejladsmønstre og 
f.eks. skabe kortere sejlruter. Det kan på den ene side spare brændstof og 
dermed mindske udledningen af drivhusgasser. På den anden side vil det give 
mere trafik i arktiske områder og dermed øge risikoen for uheld i Grønland”	  	  

 
Afstande, transporttider, isdække og andre ekstreme vilkår i Grønland betyder, at 
der kan være endog meget langt til andre skibe og landbaseret assistance, hvis 
uheldet er ude. Ikke mindst krydstogtskibe med mange passagerer er et ”mareridt”, 
for, som lederen af Grønlands Kommando (GLK) med ansvaret for 
Søredningstjenesten, har udtalt: 
 

For at undsætte et krydstogtskib skal man have et andet (”you need a cruise 
ship to save one”)  

 
De logistiske problemer gælder imidlertid ikke blot redning af menneskeliv4. 
Bekæmpelse af oliespild i forbindelse med uheld eller forlis kan være særdeles 
vanskelige på grund af is, eller simpelthen fordi der er langt fra beredskab til 
indsatsområde. 

1.2 Skibsfartens	  naturbetingede	  vilkår	  i	  Grønland	  

Grønland er verdens største ø med et samlet areal på 2.166.000 kvadratkilometer, 
hvoraf 85 procent er dækket af is. Temperaturen i den varmeste måned overstiger 
ikke 10-15 grader celsius. Juli er den varmeste måned, mens februar og marts er de 
koldeste. Jo længere mod nord, desto koldere, tørrere og mindre blæsende bliver 
det.  Største afstand på nord-syd aksen er 2.670 km og 1.050 km på øst-vest aksen. 
Grønlands kystlinje er 39.000 km. Det grønlandske havområde, inklusive den 
eksklusive økonomiske zone (EEZ), udgør et areal på ca. 2 millioner km2 
(Søfartsstyrelsen, 2008). Selvom Grønland geologisk set er en del af det 
nordamerikanske kontinent, er landet geopolitisk en del af Europa med mere end 
90% af al samhandel med Danmark og Sverige.  Langt den overvejende del af 
denne samhandel transporteres til søs.  
 

                                                        
 
3	  Regeringen	  (2010)	  En	  samlet	  maritim	  strategi	  
4 Aftale om grønlandsk-dansk kontaktudvalg vedrørende søsikkerhed (November 2010) mellem 
Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik (Departementet for Boliger, 
Infrastruktur og Trafik) og Økonomi- og Erhvervsministeriet Søfartsstyrelsen 
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1.2.1 Havstrømme	  og	  havis	  

De dominerende havstrømme i det Grønlandske farvand består af den kolde 
Østgrønlandske havstrøm, der løber langs hele Grønlands østkyst, hvorefter den 
runder Kap Farvel og fortsætter nordpå langs vestkysten som en del af  
Vestgrønlandske Havstrøm. Derudover løber Irmingerstrømmen med det varmere 
atlantisk vand fra en sidegren til Golfstrømmen syd om Island og langs Grønlands 
sydvestkyst på ydersiden og under den Østgrønlandske og Vestgrønlandske 
Havstrøm (DMI, 2011a), se Figur 1-1. 
 
Der er to overordnede typer af havis i grønlandske farvande, lokalt kaldet den 
Østgrønlandske Storis, der typisk opnår en tykkelse omkring 3-4 meter og Vestisen 
i Davis Strædet, der typisk har en tykkelse på 0,5 – 1,5 meter. Issæsonen i det 
sydgrønlandske og den nordligste udbredelse på både øst og vestsiden varierer en 
del fra år til år, men der ses generelle bevægelsesmønstre i udbredelsen.  
 

 
	  
Figur	  1-‐1	  Storisen	  og	  Vestisens	  udstrækning	  i	  Grønland	  set	  over	  året	  (DMI,	  2011a).	  
 
 
Storisen dannes i Polarhavet. Den når ikke at smelte over en sæson og er derfor 
flere år gammel. Den driver sydpå med den Transpolære driftstrøm gennem 
Framstrædet til den grønlandske østkyst, hvor den transporteres videre sydpå med 
den Østgrønlandske havstrøm. Tilførslen af is ligger årligt i gennemsnit på mellem 
2400-2800 km3 og tilførslen er generelt 3-4 gange større i vintermånederne end i  
sommermånederne. Isen, der kommer gennem Framstrædet, opbrydes og smelter 
under transporten sydpå og kun få procent når derfor den sydlige spids af 
Grønland. Undervejs reduceres flagediameteren fra adskillige km til mindre end 
100 m. Der sker kun en mindre reduktion af  flagetykkelsen, som almindeligvis er 
mere end 2 meter i området omkring Kap Farvel.  
 
I løbet af året ses det i reglen, at Storisen udbredelse topper i de sydgrønlandske 
farvande i månederne maj/juni og trækker sig tilbage nordpå til området omkring 
Scoresbysund i månederne august - september. I løbet af efteråret driver isen igen 
sydpå med den Østgrønlandske havstrøm og når området omkring Kap Farvel i 
slutningen af december. I ekstreme tilfælde kan isen dog ligge permanent hele året 
ved Kap Farvel. 
 



 
 

35 

Udstrækningen af Vestisen starter sidst i oktober måned i Baffinbugten og dækker i 
løbet af november det meste af Baffinbugt og det vestlige Davisstræde. I januar er 
også Diskobugten og farvandet nord for Sisimiut frosset til og området er, indtil et 
stykke ind i foråret, præget af store isflager med en tykkelse på mellem ½ - 1 
meter. Den relativt varmere Vestgrønlandske strøm og de atmosfæriske lavtryk, der 
ofte bevæger sig nordpå ind gennem Davisstrædet, danner østlige vinde nær den 
grønlandske kyst og medvirker til at farvandet syd for Sisimiut er isfri hele året. I 
korte perioder kan de kystnære vande dog fryse til, men det er kun under 
kuldeekstremer, at Nuuk og Sisimiut ikke kan nås per skib. Vestisen er typisk 
smeltet helt i løbet af juli og august. Om foråret og sommeren kan 
Julianehåbsbugten blive fyldt med storis og kan drive flager af storis nordpå forbi 
Nunarsuit. (DMI, 2011a)  
 
	  

 

	  	  
Figur	  1-‐2	  De	  dominerende	  havstrømme	  i	  de	  grønlandske	  farvande	  (DMI,	  2011).	  
 
1.2.2 Isbjerge	  

Isbjerge produceres af de grønlandske gletschere og isbjergene findes i alle de 
grønlandske farvande. På den grønlandske østkyst kælves der hvert år tusindvis af 
store isbjerge, hvoraf mange fryser fast i den kystnære is indenfor haviskanten. Her 
ligger de beskyttet vinteren over og der sker kun en ringe nedbrydning. Først ved 
smeltesæsonens begyndelse driver de sydpå med den kolde Østgrønlandske 
havstrøm. De isbjerge der driver væk fra haviskanten eroderer hurtigt grundet 
højere vandtemperaturer og bølger.  

For  Vestkysten i og nord for Diskobugten er det blevet estimeret, at der årligt 
kælves omkring 25-40.000 isbjerge til Baffinbugten og det nordlige Davisstræde. 
Isbjergene har normalt en diameter på 2-300 meter, en masse på 5-20.000.000 tons 
og en dybgang på 100-150 meter. Der er endvidere observeret isbjerge-ekstremer 
på 100.000.000 tons, diametre på mere end 1 km og dybgang på 250 meter. Syd for 
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Diskobugten dannes der ikke isbjerge, men i stedet skosser og stumper af isbjerge 
(<5 meters højde og <15 meters længde), der oftest smelter, før de når det åbne 
hav. 

Da det generelle udenskærs strømmønster i Baffin Bugt og Davis Strædet går mod 
uret, med en nordgående strøm langs grønlandskysten og en sydgående strøm langs 
Baffin øens kyst, driver de fleste isbjerge sydpå mod det vestlige Davisstræde, se 
Figur 1-3. Der forekommer kun sjældent isbjerge i det østlige Davisstrædet mellem 
Nuuk og 67°N, grundet de dominerende havstrømme, lavt vand og afstand til 
kilder. De isbjerge der dog ses nær de sydvestlige kyster har oprindelse i østkystens 
gletschere. Disse er som nævnt ofte blevet stærkt eroderet under transporten og er 
normalt 50-100 meter i diameter og har en dybgang på 75-125 meter. (DMI, 
2011b) 

 

 
	  
Figur	  1-‐3.	  Generelle	  drivmønstre	  for	  isbjerge	  ved	  Vestgrønland	  (DMI,	  2011b)	  
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1.3 Skibstrafikken	  ved	  Grønland	  

Havet omkring Grønland har grundlæggende en lav trafikintensitet af handelsskibe 
sammenlignet med europæiske havområder, dels fordi der ikke lever så mange 
mennesker og fordi ingen internationale transitruter passerer gennem dansk-
grønlandsk farvand.   
 
Der er ikke nogen permanent overvågning af skibstrafikken i Grønland eller i 
Arktis, men der er en forsøgsordning med AIS5 fra satellit under Farvandsvæsnet, 
hvor billeder indkøbes. På billederne fra Grønland herunder kan man se ca. 50 
skibe på hver og 60-80% er fiskefartøjer. En stor del af de skibe, som ikke er 
fiskefartøjer, er i rutefart f.eks. fra Royal Arctic Line (RAL). 
 

 

 

 

 

 

 
Figur	  1-‐4	  
Tre øjebliksbilleder af skibsintensiteten ved Grønland 1/9, 1/10 og 30/10 2010. De enkelte punkter, som repræsenterer skibe, svarer til at 
et virkeligt skib var >40 km langt (fra Farvandsvæsnets forsøgsordning med AIS via satellit) 

 
 
Der foretages ikke  løbende optælling af skibstrafikken i Arktis og der er derfor 
heller ikke data, som kan fortælle detaljeret om udviklingen over de sidste år. Der 
blev dog i 2004 af Arktisk Råd foranlediget en større optælling af skibstrafik i 
Arktis (AMSA 2009), hvorfra data for Grønland er præsenteret herunder6.  
 
Tabel	  1-‐1	   Antal	  rejser	  og	  skibe	  i	  dansk-‐grønlandsk	  farvand	  i	  hele	  2004	  fordelt	  på	  skibstyper.	  
 

2004 Stykgods Passager Container Tanker Statsfartøj Tørlast Offshore 
Supply 

Antal rejser 30 632 98 62 34 15 3 

Antal skibe 11 36 5 5 16 6 1 

 
Data i Tabel 1-2 viser antallet af interne rejser mellem grønlandske havne, til og fra 
udenlandske havne i 2004 og antallet af skibe. Det er tydeligt, at ret få skibe i 

                                                        
 
5	  Automatic	  Identification	  System	  
6	  http://www.arcticdata.is/data-‐download/category/13-‐country-‐databases	  
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kategorierne Passager, Container og Tanker foretager en hel del rejser og at der 
samlet set kun er tale om få skibe, ca. 80. 
  
På samme tid i 2004 var der ca. 400 indrapporteringer til det grønlandske 
skibsmeldesystem og det ligger nu tilsyneladende stabilt mellem 500 og 550.  
Sammenlignes de 900 rejser i 2004 med de 400 indmeldinger til det grønlandske 
skibsmeldesystem samme år og antages det, at det samme forhold for 
indrapporteringsfrekvens fortsat er gældende, svarer det til ca. 1250 rejser i 2010. 
 
Tabel	  1-‐2	   Skibes	  flagstater	  i	  2004.	  
 
Flagstat Antal skibe ved Grønland i 2004 
Bahamas 13 
Rusland 9 
Danmark (Hjemmehørende i Grønland) 9 
Canada  7 
Danmark (DIS) 7 
Frankrig 3 
Tyskland 3 
Norge 3 
Malta 3 
17 stater 1-2 
 
De 17 flagstater repræsenteret med 1 eller 2 skibe er både andre lokale flag som 
Island og USA og mere eksotiske flag som Liberia, Honduras, Antigua Barbuda, i 
alt 107 skibe. Det fleste skibe er passagerfartøjer. 
 
Der er således en ret lav trafikintensitet ved Grønland, som, selvom den skulle 
fordobles eller tredobles, stadig vil være ganske lav. Krydstogttrafikken forventes 
fortsat at øges fra det nuværende niveau på ca. 45 skibe om året. Der er ikke 
planlagt et strategisk ”bæredygtigt” niveau, men hvis væksten fremskrives til 2040 
vil der være 135 krydstogtskibe per år i Grønland. Disse skibe er i dag underlagt 
særlige krav, som isforstærkning og lokalkendskab, i grønlandsk farvand, men ikke 
følgeskab med andet krydstogtskib (pairing). 
 
Et mønster med stigende udnyttelse af offshore olie- og gasressourcer forventes i 
Grønland og der vil være en stigning i trafik med forsyningsskibe, slæbebåde og 
shuttle-tankere. Transport af malm, mineraler og forsyninger er også forventeligt 
for dansk-grønlandske farvande såfremt udnyttelsen af mineralske ressourcer stiger 
i Grønland.  

1.4 Forventninger	  til	  trafik	  i	  Nordvestpassagen	  

I september 2007 meldte det Europæiske Rumagentur, at Nordvestpassagen (NVP) 
var fuldt åben for trafik for første gang siden monitoreringen begyndte i 1978 
(Kitagawa, 2008). Ifølge FNs IPCCs 4. evaluerings rapport vil NVP forblive isfri i 
sommerperioden de næste årtier, hvilket vil åbne op for udnyttelse af olie og 
mineral reserver i Canadas Arktiske Øhav og trans-arktisk international trafik 
(IPCC, 2007). NVP bliver af shippingindustrien anset som et væsentlig alternativ 
til ruten mellem Europa og Asien, da denne er ca. 9.000 km kortere end 
Panamaruten og 17.000 km kortere end turen rundt om Kap Horn.7 Imidlertid 
stiller de særlige udfordringer i Arktis ganske store krav til skibe, udstyr og 
mandskab, og det er derfor næppe realistisk, at ”almindelige” lastskibe kan 
begynde rutinesejlads i Arktis. Der er i FNs skibsfartsorgan IMO (International 
                                                        
 
7	  Breaking	  the	  ice	  –	  Arctic	  development	  and	  marine	  transportation	  –	  Prospects	  of	  the	  
Transatlantic	  Route	  –	  Impact	  and	  Opportunities.	  Conference	  in	  Akureyri,	  Iceland,	  March	  27-‐28,	  
2007.	  
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Maritime Organization) arbejde i gang med et sæt omfattende retningslinjer for 
skibes udstyr og konstruktion, når de skal sejle i polare områder8. 
 
NVP er fællesbetegnelsen for en række ruter, der løber gennem Canadas Arktiske 
Øhav med tre vestlige stræder ,der potentielt set lader sig befærde M’Clurestrædet, 
Prince of Wales-strædet og Peelsundet, se Figur 1-5. Selvom Beaufortregionen 
nord for stræderne generelt er isfrit i perioden august-september vil M’Clurestrædet 
de fleste år stadig dog være blokeret af flerårig is (Wilson et al, 2004).  
 

 
Figur	  1-‐5.	  Oversigt	  over	  Nordvestpassagen	  og	  potentielle	  blokeringspunkter	  (Choke	  points)	  af	  
flerårig	  is	  (Wilson	  et	  al.,	  2004).	  
 
 
Det forventes, at der vil ske en udvidelse af ressourceudnyttelse i Canadas Arktiske 
Øhav over de næste 20 år, som vil generere en betydelig stigning i eksport af tørlast 
af jern, magnetit og bly/zink/kobber koncentrat og import af brændselsolier med 
tankere til områderne, hvor der sker ressourceudnyttelse (AMSA, 2009). 
Udviklingen indenfor fragt af flydende last vil også være forbundet til ny 
ressourceudnyttelse, dog estimeres det, at en stigning i eksporten vil være 
begrænset, hvor nyindvundne ressourcer vil blive transporteret via rørledning. Der 
forventes yderligere nogen stigning i trafik med forsyningsskibe og en moderat 
stigning i krydstogtsskibe. Inden 2020 forventes der dog ikke nogen væsentlig 
stigning af gennemsejling af NVP med container- og lastskibe grundet 
sæsonvariationer, isblokeringer, utilstrækkelige søkort og begrænset dybgang m.m. 
(AMSA, 2009).  Antallet af skibe, der meldte ind til Canadas grænseservice og 
gennemsejlede NVP i 2010 vestfra, blev fordoblet fra 2009 fra 7 til 18 skibe 
(CBCnews-Canada, 2010). Antallet af krydstogtsskibe, der besejler Canadas 
Arktiske Øhav, blev ligeledes fordoblet fra 11 i 2005 til 22 skibe i 2006 (Stewart et 
al., 2007). Alle de primære ruter i Canadas arktiske område har i perioden 1991-
2008 generelt oplevet en stigning i trafikken indenfor alle typer fartøjer og i 
særdeleshed indenfor  krydstogtskibe, kornfragt og forskningsskibe. Af de ruter, 
der direkte ligger i NVP, er det primært Lancasterstrædet og Mackenziedeltaet, 
                                                        
 
8	  Regelsættet	  for	  mere	  sikker	  sejlads	  i	  Arktis,	  kaldet	  polarkoden,	  forventes	  at	  være	  færdig	  i	  
2014	  
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som har oplevet stigninger. I de resterende ruter i NVP tilskrives den øgede 
transport forsyningsskibe (Judson, 2010). På figuren herunder, hvor Grønland er til 
højre, er den samlede trafikintensitet over 20 år vist. Kun i selve NVP og i 
fiskeområderne mellem Canada og Grønland er der områder med en trafikintensitet 
på mere end fire skibsdage.   
 
 

 
Figur	  1-‐6	   Samlet	  trafikintensitet	  i	  perioden	  1991-‐2008.	  Hvid:	  >4	  skibsdage,	  gul:	  3	  skibsdage;,	  
rød:	  ≤2	  skibsdage	  (Judson,	  2010).	  
 
 
Der er desuden fremført en række argumenter fra forskellige aktører, som lægger 
en dæmper på forventningerne til fremtidig udnyttelse af NVP:  
	  

1) Et er, at den generelle faldende isdannelse i stræderne i NVP reelt kan 
medføre at den flerårige is trænger ind i  stræderne nordfra og både kan 
blokere afgørende områder på ruten og generelt udgøre en væsentlig risiko 
for navigation, se Figur 1-5. Denne type is er langt tykkere og hårdere end 
etårig is og kan udgøre en risiko for selv is-forstærkede skibe (Wilson et 
al., 2004, Falkingham et al., 2001). 

2) Et andet element er at NVP sandsynligvis vil blive den mindst fordelagtige 
vej, når der tages hensyn til den generelle tilbagetrækning af iskappen over 
hele det arktiske område, da en ”Northern Sea Route” direkte over 
Nordpolen vil udgøre et mere fordelagtigt alternativ (Brigham og Ellis, 
2004). 

3) Desuden er der en igangværende diskussion vedrørende NVP retslige 
status, hvor Canada påberåber sig, at NVP er en del af canadisk regionalt 
farvand og USA og en lang række andre lande hævder, at strædet er 
internationalt farvand. Grundlæggende er det anbefalet, at gøre brug af 
isbryderassistance ved gennemsejling af NVP og dermed vil 
isbryderkapacitet i nogen grad udgøre en begrænsende parameter 
(Kitagawa, 2008). 
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Figur	  1-‐7	   Oversigt	  over	  sæsonbetingede	  trafikmønstre	  for	  arktisk	  skibsfart.	  b-‐e	  er	  baseret	  på	  
data	  fra	  AMSA	  2009.	  a)	  globale	  data;	  b)	  vinter	  2004;	  c)	  forår	  2004;	  d)	  sommer	  2004;	  e)	  efterår	  
2004;	  og	  f)	  andre	  fremtidige	  ruter,	  hvis	  isen	  helt	  forsvinder	  (fra	  Corbett	  et	  al	  2010)	  
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2 MARPOL	  Special	  Areas	  og	  særligt	  
følsomme	  havområder,	  PSSA.	  

2.1 Beskyttelse	  af	  følsomme	  havområder	  

Den internationale søfartsorganisation IMO har flere regelsæt, som muliggør 
beskyttelse af havområder mod påvirkninger fra international skibsfart, hvoraf især 
MARPOL og PSSA er væsentlige:  
 

• Udpegning af Special Areas under Konventionen om Beskyttelse af 
havmiljøet mod forurening fra skibe (Special Areas under MARPOL 
73/78) og 

• Udpegning af særligt følsomme havområder efter IMO Resolution 
A.982(24) og dens forløber A.720(17) om beskyttelse af særligt følsomme 
havområder (Particularly Sensitive Sea Areas – PSSA). 

 
 
Der forskel på udpegningsgrundlaget for de to typer områder, men der er især en 
markant forskel mellem Special Areas under MARPOL og de særligt følsomme 
havområder under PSSA retningslinjerne. I MARPOL Special Areas  tillades 
obligatoriske tiltag, mens tiltag under PSSA, som ikke er MARPOL tiltag, stort set 
alle er anbefalinger. 
 
Det ligger uden for denne rapports felt at beskrive international søret, men det er 
væsentligt at være opmærksom på juridiske forskelle på internationalt farvand og et 
lands søterritorium. I søterritoriet, der går fra kysten til en basislinje (indre 
territorialfarvand) og videre til tre-sømilegrænsen (ydre territorialfarvand) gælder 
Grønlands nationale ret9. I forbindelse med vurdering af tiltag ved et PSSA skal 
man derfor være opmærksom på, at Havretskonventionen10 giver fremmede skibe 
ret til uskadelig passage i det ydre territorialfarvand, hvor de dog skal respektere 
kyststatens love og forskrifter. I det indre farvand, altså indenfor basislinien, kan 
kyststaten desuden gennemføre obligatoriske eller anbefalede tiltag, uden at disse 
skal godkendes i IMO eller være publiceret som en del af et PSSA. Basislinjen går 
rundt om Grønland, og således ligger alle fjorde, havne, øer m.m. indenfor linjen.  
 
2.1.1 MARPOL	  Special	  Areas 

MARPOL konventionen fra 1973 og dens 1978 protokol med senere tilføjelser11 er 
den vigtigste internationale konvention om forebyggelse af forurening af 

                                                        
 
9	  “Søterritoriet	  udgøres	  af	  det	  ydre	  og	  indre	  territorialfarvand.	  Det	  indre	  territorialfarvand	  er	  
beliggende	  på	  den	  landvendte	  side	  af	  basislinjerne.	  På	  søterritoriet	  har	  kyststaten	  i	  princippet	  
fuld	  jurisdiktion	  til	  bl.a.	  at	  håndhæve	  sin	  lovgivning	  ligesom	  på	  landjorden.	  Dog	  skal	  staten	  
respektere	  fremmede	  skibes	  ret	  til	  uskadelig	  gennemsejling	  af	  det	  ydre	  territorialfarvand.	  
Grønlands	  ydre	  territorialfarvand	  er	  på	  3	  sømil”	  (Havret,	  Udenrigsministeriets	  hjemmeside	  
2011)	  	  
10	  De	  Forenede	  Nationers	  havretskonvention	  af	  10.	  december	  1982	  (UNCLOS)	  ratificeret	  af	  
Danmark	  i	  november	  2004	  
11	  Konventionen	  om	  Beskyttelse	  af	  havmiljøet	  mod	  forurening	  fra	  skibe.	  Den	  er	  en	  kombination	  
af	  den	  oprindelige	  konvention	  fra	  1973	  og	  en	  protokol	  fra	  1978,	  og	  senere	  tilføjelser	  og	  
annekser.	  
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havmiljøet fra skibe fra rutinemæssige operationer eller force majeure indeholder 
en række annekser, som regulerer forskellige forureninger fra skibe af havet: 	  
 

• Anneks I  Forebyggelse af olieforurening 
• Anneks II  Bekæmpelse af forurening med skadelige flydende stoffer 

(NLS) 
• Anneks III  Bekæmpelse af forurening med emballeret farligt gods 
• Anneks IV  Forebyggelse af forurening med spildevand 
• Anneks V  Forebyggelse af forurening med affald fra skibe  
• Anneks VI  Forebyggelse af luftforurening fra skibe 

 
For havområder, der er udpeget med baggrund i deres oceanografisk og økologiske 
tilstand og deres skibstrafik, er vedtagelsen af særlige obligatoriske metoder 
påkrævet til forebyggelse af havforurening. Der er mulighed for at udpege et 
Special Area udenfor en stats territorialfarvand under tre af annekserne12: Anneks I 
Olie, Anneks II NLS og Anneks V Affald. Også under Anneks VI om 
luftforurening kan der oprettes særlige emissionskontrolområder (ECA-områder) 
for svovl og kvælstofoxider, hvor strengere krav skal være opfyldt end i andre 
områder. Det særlige ved disse Special Areas er, at anneksernes regelsæt er 
obligatoriske for de omfattede skibe. 
 
 

 
Figur	  2-‐1	   Farvekodet	  kort	  over	  eksisterende	  og	  planlagte	  ECA’er	  	  (2009)	  
 
2.1.2 Særligt	  følsomme	  havområder	  -‐	  PSSA	  

Havområder, som er særligt følsomme overfor international skibstrafik, kan 
udpeges under PSSA bestemmelserne. Centrale tiltag som anvendes under et 
PSSA, kan være MARPOLs Special Areas, som kan opfattes som ”stærke” tiltag, 
men det er også muligt at anvende tiltag som påvirker skibstrafikken gennem 
rutebegrænsninger. Sidstnævnte er ikke obligatoriske, men anbefalinger, og 
omfatter flere specifikke typer af reguleringssystemer:  
 

• Områder, der eksempelvis kan være miljøfølsomme, kan være udpeget 
som “områder, der bør undgås” (Areas to be avoided, ATBA) hvor alle 

                                                        
 
12	  Under	  Anneks	  IV	  om	  spildevand	  kan	  der	  indføres	  udledningsbegrænsninger,	  som	  
det	  er	  sket	  i	  Østersøen,	  men	  der	  er	  ikke	  formelt	  tale	  om	  “Special	  Areas”	  
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skibe eller særlige skibe, som for eksempel transporterer farlige laster 
anbefales ikke at sejle i disse områder. 

• For  trafikerede  farvande, hvor risikoen for kollisioner er til stede, kan 
anvendes to-vejs ruter, anbefalede ruter og spor, som kan adskille skibe 
med modsatte eller krydsende kurser. I farvande, der er tæt trafikerede og 
vanskeligt navigable, anvendes ofte trafiksepareringssystemer (TSS) til at 
adskille modsat rettet trafik.  

• Vessel Traffic Service (VTS) anvendes  undertiden til at assistere 
skibstrafikken i forbindelse med store havne og floder samt tæt trafikerede 
kystfarvande.  

 
Et PSSA omfatter ofte områder, som er dækket af obligatoriske 
skibsmeldesystemer, hvor skibe skal melde informationer til kyststatens 
myndigheder. Lodsanbefaling bruges kun relativt sjældent i et PSSA, et eksempel 
er Torres Strait, Australien Papua New Guinea, hvor der er en lodspligt for en rute 
udenfor territorialfarvandet, som dog ikke er internationalt anerkendt. 
 
IMO’s retningslinier for ansøgning om et PSSA indebærer, at en række kriterier 
vedrørende områdets økologiske, kulturelle, økonomiske værdi og dets enestående 
karakteristika skal beskrives. Hertil at området skal være udsat for en belastning fra 
international skibstrafik, som kan afhjælpes med et eller flere af ovennævnte tiltag. 
Mindst et tiltag skal indgå i et PSSA. Hvis de ønskede tiltag er MARPOL Special 
Areas kan det være mindre kompliceret at gennemføre som selvstædige tiltag end 
som PSSA tiltag. 
 
   
2.1.3 MARPOL	  regler	  for	  Grønland	  

Danmark har ratificeret de seks MARPOL annekser, men der er for anneks IV om 
spildevand og anneks VI om luftforurening undtagelser for Grønland. Anneks III 
om emballeret farligt gods rummer ikke mulighed for udpegning af et Special Area 
og vil ikke blive yderligere behandlet her. 
 
Ved indførelse af MARPOL Special Areas gælder det typisk, at visse særlige 
restriktioner på skibsfarten kommer til at gælde i et større område, f.eks. et helt 
EEZ og ikke blot i kyststatens søterritorium, og/eller at visse reglers 
implementering accelereres. Eksempler på stramningen af regler i Special Areas er: 
 

• Anneks I: Under visse vilkår må der normalt udledes op til 15 mg olie/L 
vand. I et Special Area må der ikke udledes rendestensvand fra 
lastpumperum i olietankskibe og rendestensvandet må ikke indeholde 
olierester, der stammer fra lasten. Dette vand skal derfor opbevares og 
afleveres i havn eller udledes udenfor området. 

• Anneks II: Der gælder tilsvarende regler for udledning af vaskevand med 
kemikalierrester og konsekvenser er at vandet skal opbevares og afleveres 
i havn eller udledes udenfor området. Special Area bestemmelsen er 
sjældent anvendt og gælder i dag kun for Antarktis. 

• Anneks V: Det er lovligt normalt at bortkaste eller udlede visse typer 
affald, når skibet er langt fra land, men i et Special Area må der ikke 
udledes affald (bortset fra fødevarer), og det skal derfor opbevares og 
afleveres i havn eller udledes udenfor området. 

 
Som det fremgår, skal kyststaterne sørge for at et skib har mulighed for at komme 
af med sit affald, når det ligger i havn. Ofte er det besluttet i Special Areas, at 
denne service er indeholdt i den normale havneafgift for et skib (”no special fee”). 
På den måde bliver udgiften til bortskaffelse fordelt mellem skibe, der afleverer 
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affald, og skibe, der ikke gør, hvorved motivet for ikke at aflevere olie og affald for 
at begrænse udgifter forsvinder. 
 
MARPOLs anneks IV om spildevand er ikke gældende i Grønland, blandt andet 
fordi der ikke er renseanlæg ,og det vil derfor være vanskeligt at leve op til et krav 
fra IMO om at tilbyde at modtage og rense spildevand fra skibe.  
 
Anneks VI om luftforurening er endnu kun ratificeret af 62 lande, repræsenterende 
ca. 85 % af verdenstonnagen, men der er gældende ECA’er flere steder, herunder i 
Nordsøen, Østersøen og store dele af USA og Canadas kystområder. Her gælder 
det, at begrænsningerne på udledning af svovl accelereres således at der tillades 
højst 0,1% svovl i brændstoffet i 2015, mens den generelle IMO grænse vil være 
0,5% og først gælde i 2020. Disse grænser gælder for alle skibe, som ikke er 
forsynet med systemer til at begrænse udledningen af svovl, f.eks. røgrensning i 
scrubbere.  
 
I et NOx ECA indføres den såkaldte Tier III for  kvælstofoxider (NOx) som 
begrænser udledningen med ca. 80% sammenlignet med Tier I niveauet udenfor de 
udnævnte Special Areas. De udvidede NOx regler på Tier III gælder kun for nye 
skibe og er endnu så nye, at motorleverandører og skibsredere ikke er helt afklaret 
med hensyn til valg af teknologi13.  

2.2 Beskrivelse	  af	  IMOs	  særligt	  følsomme	  havområder	  (PSSA)	  

De følgende PSSA’er er blevet udpeget i IMO komité for beskyttelse af havmiljøet 
(MEPC): 
 
• Great Barrier Reef, Australien (1990) 
• Sabana Camagüey Archipelago, Cuba (1997) 
• Malpelo Island, Colombia (2002) 
• Havet omkring Florida Keys, USA (2002) 
• Vadehavet, Danmark, Tyskland, Holland (2002) 
• Paracas National Reserve, Peru (2003) 
• Det vesteuropæiske havområde, Belgien, Frankrig, Irland, Portugal, 
 Spanien,  England, (2004) 
• Udvidelse af eksisterende Great Barrier Reef PSSA med Torres Strait, 
 Australien og Papua New Guinea (2005) 
• De Kanariske Øer, Spanien (2005) 
• Galapagos Øerne, Ecuador (2005) 
• Østersøen, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Lithuen, Polen 
 og Sverige (2005) 
• Papahānaumokuākea Nationale Marine Monument, USA (2007) 
 
Great Barrier Reef og Torres Strait, Australien og Papua New Guinea 
Great Barrier Reef er verdens største koralrev, som ligger ud for Queenslands kyst i 
den østlige del af Australien. Området huser en overflod af dyrearter, koralrev og -
grotter, små tropiske øer og hvide sandstrande, hvilket gør det til en af Australiens 
største turistattraktioner (GBR, 2010).   
 
PSSA’et blev udvidet i 2005 mod nord med Torres Strait, som ligger nordøst for 
Cape York mellem Australien og Papua New Guinea. Området er omkring 150 km 
bredt med mange små øer, samt lavtliggende områder som besværliggør sikker 

                                                        
 
13	  Fra	  DieselNet	  baseret	  på	  Michael	  F.	  Pedersen	  of	  MAN	  Diesel	  A/S	  
(http://www.dieselnet.com/standards/inter/imo.php)	  
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navigering. Torres Strait bliver hovedsageligt brugt af større skibe og tankere, der 
sejler mellem havnene i Asien, Australien og Sydamerika (MEPC.133(53), 2005). 
 
Sabana Camagüey skærgården, Cuba 
Sabana Camagüey er en kæde af øer, små holme og rev, som strækker sig 475 km 
langs Cubas nordlige kyst. Området huser grotter, koralrev, mangroveskov og 
andre naturtyper. Der har kun været lidt menneskelig indflydelse på disse marine 
kystmiljøer primært fra turisme, fiskeri og begrænset kysttrafik (Alcolado et al., 
1995).   
 
Malpelo øerne, Colombia 
Malpelo Islands ligger 500 km fra Columbias kyst. Øgruppens marine område er 
det største fiskeribegrænsede område i østlige tropiske Stillehav og er en habitat for 
mange truede marine dyrearter (UNESCO, 2006). Området er et af verdens mest 
efterstræbte dykkerområder grundet det udbredte marine liv og den vilde natur, der 
er næsten upåvirket af mennesker. Øen er ubeboet med undtagelse af en lille 
colombiansk militærbase. Der er en grænse på 500 besøgende gæster om året for at 
bevare det naturlige miljø (UNEP, 2006).   
 
Havet omkring Florida Keys, USA 
Florida Keys er en 240 km lang ø-kæde som mod syd og vest fortsætter Floridas 
fastland. Øerne ligger mellem Det Atlantiske Ocean og den Mexicanske Golf. 
Florida Keys rummer en mangfoldighed af og fisk og fugle og har er et af verdens 
mest besøgte dykkerområder med det eneste levende koralrev i USA. Området er 
sine steder tæt beboet og det er en meget besøgt turistdestination for amerikanere, 
som her kan få en tropiske ferie uden at forlade USA. Farvandene omkring Florida 
Keys hører til blandt de mest trafikerede områder i verden (Florida Keys National 
Marine Sanctuary, 2002). 
 
Vadehavet, internationalt 
Vadehavet er et lavvandet havområdet med et areal på 9500 km2, der strækker sig 
langs Danmarks (10%), Tysklands (60%) og Hollands (30%) kyst. Området 
grænser op til en af de største trafikkoncentrationer i verden, hvor flere store 
internationale havne udgør trafikknudepunkter til Nordeuropa, Skandinavien og 
Østersøen. Kyststrækningen ligger i vestenvindszonen, som er karakteriseret ved 
skiftende vejr med kraftig  blæst og nedsat sigtbarhed. Området er et højt dynamisk 
økosystem med et rigt dyreliv, gyde og ynglepladser, klitter, strande, 
flodmundinger, saltmarske, tidevandsflader (vader) og tidevandskanaler (Johnson 
et al., 2001).   
 
Paracas Nationalparken, Peru 
Paracas reservatet er det eneste marine reservat i Peru og det strækker sig over 
2175 km2. Området huser store sælpopulationer og grundet en høj 
primærproduktion i vandene er dyrelivet meget varieret. Den menneskelige 
aktivitet i området er fiskeri og turisme. Skibsfart i området omfatter hovedsageligt 
handelsskibe og tankere, der passerer gennem området. Antallet er handelsskibe i 
området er mellem 395 og 535 om måneden (MEPC.106(49), 2003). 
 
Det Vesteuropæiske havområde, Internationalt 
Det udpegede PSSA område dækker havområdet ud fra Portugal, vestlige Spanien, 
Frankrig, Irland, det vestlige England og den Engelske Kanal til og med Belgien. 
Området er kraftigt besejlet af verdens handelsflåde med ca. 25% af den 
kommercielle havtrafik i verden gående mod den Engelske Kanal, et hovedområdet 
for handel med Nordeuropa. Der eksisterer desuden en betragtelig tværgående 
trafik mellem de respektive landes kysthavne og trafik til vestatlantiske havne. 
PSSA området indeholder mange forskellige kommercielt og miljømæssige vigtige 
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økosystemer, sårbare områder og flere biogeografiske regioner (MEPC.121(52), 
2004).   
 
De kanariske Øer, Spanien 
De Kanariske Øer består af syv større øer og seks holme. Øgruppen er af vulkansk 
oprindelse, hvilket gør området meget karakteristisk og unikt med undersøiske 
bjerge og stærkt skånede kyster furet med jordskredskanaler. Der er omfattende 
skibssejlads i området grundet øernes isolerede geografiske placering, hvor 
havnene udgør en ideel operationel base for skibe med hensyn til blandt andet 
brændstof og reparationer. Længere væk fra øerne er der meget trafik med større 
forbisejlende handelsskibe, som historisk har skabt forureningsproblemer på grund 
af udslip af olie (MEPC.134(53), 2005). 
 
Galapagosøerne, Ecuador 
Galapagos  er en øgruppe af vulkansk oprindelse som ligger 970 km vest fra 
Ecuador. Øgruppen er geografisk isoleret, hvilket har påvirket udviklingen og 
udbredelsen af dyre- og plantearter på øerne. Skibstrafikken nær øgruppen er ikke 
omfattende og skibe i internationale trafik, der typisk sejler forbi øgruppen til eller 
fra Panamakanalen, er typisk ca. 40 km væk fra det marine reservat 
(MEPC.135(53), 2005). 
 
Østersøen, Internationalt 
Den del af Østersøen, der er udpeget til PSSA, grænser op til Danmark, Estland, 
Letland, Litauen, Finland, Tyskland, Polen og Sverige. Området besejles i 
gennemsnit af 2000 skibe om dagen, ikke medregnet færger og fiskefartøjer og der 
blev i 2008 behandlet ca. 820 millioner ton fragt i Østersøhavne. Det forventes, at 
trafikken i området vil være fordoblet inden for de næste ti år. Grundet de smalle 
danske stræder og den generelt tætte trafik er navigation i området en udfordring 
(HELCOM, 2010). 
 
Papahānaumokuākea, Hawaii, USA  
Papahānaumokuākea er en isoleret øgruppe der ligger omkring 250 km nordvest fra 
Hawaii-øerne. Øerne består af dybvandshabitater, undersøiske bjerge, vidtgående 
koralrev og laguner. Området er et ”Marine National Monument”, det er vært for et 
stort antal truede arter både på land og i vand og grundet isolation er 
økosystemerne stor set intakte. Området er et af de største marine naturparker i 
verden og er af vigtig kulturel betydning for den hawaiianske befolkning 
(UNESCO, 2010). Skibstrafikken holder sig fortrinsvist nord for ø-kæden. En 
undersøgelse fra 2004 og 2005, der målte skibstrafikken i området, talte 132 skibe 
over en 21 måneders periode, hvoraf 108 var fragtskibe (MEPC.171(57), 2008). 
 
Kommende PSSA? 
Der er for nyligt fremsat forslag i IMO om et PSSA i mellem Korsika (Frankrig) og 
Sardinien (Italien) til MEPC (MEPC 61/9). Forslaget er fremsat på baggrund af en 
række skibsulykker og med henvisning til områdets unikke karakter. 

2.3 PSSA’er	  og	  global	  trafikintensitet	  

Formålet med PSSA’er er at regulere skibsfart i områder, hvor der forekommer 
økologiske, kulturelle, sociale eller økonomiske værdier, som er særligt følsomme 
overfor skibstrafik og ulykker i forbindelse med skibe.  
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Figur	  2-‐1.	  Placering	  af	  udpegede	  PSSA’er	  set	  i	  forhold	  til	  trafikdensitet	  på	  verdenshavene14.	  

                                                        
 
14	  Trafikdata	  er	  fra	  2004-‐2005,	  hentet	  fra	  http://www.nceas.ucsb.edu/globalmarine/impacts	  
og	  samkørt	  med	  spatial	  distribution	  af	  PSSA’er	  
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Betragtes den geografiske placering af de forskellige PSSA’er i forhold til 
trafikdensiteten på verdenshavene (Figur	  2-‐1) tegner der sig da også et billede af, at 
majoriteten af områderne befinder sig i eller i umiddelbar nærhed af befærdede 
trafikruter. Der er også i flere af indstillingerne til IMO om udpegning af PSSA’er 
specifikt rettet fokus på at få flyttet skibstrafikken længere væk. Grønland ligner i 
den sammenhæng Galapagos øerne med lav trafikintensitet.  
 
Der er også PSSA’er, som ikke er særligt trafikbelastede, men hvor lokaliteterne 
betragtes som så værdifulde og enestående, at de skal beskyttes mod risici fra 
international skibstrafik. Det gælder f.eks. Galapagos, Malpelo og Paracas 
områderne, og ikke mindst Papahānaumokuākea ved Hawaii. Her henvises til, at 
selvom der ikke er megen international skibstrafik nær PSSA’et, er formålet at 
undgå ulykker især med olietankere, fordi sådanne ulykker og forlis vil have en 
ødelæggende effekt på enestående lokaliteter. Ulykkesstatistikken i Grønland viser, 
at der var 21 ulykker med handelsskibe ud af i alt 38 ulykker på seks år fra 2000 til 
2006. Der registreres mellem 0 og 2 oliespild om året gennem miljøovervågningen. 
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3 Procedurer	  og	  erfaringer	  ved	  
tiltag	  

 

3.1 Tiltag	  i	  brug	  

IMO’s retningslinjer for PSSA rummer mulighed for at anvende en række tiltag 
(Associate Protective Measures, APM) for at regulere skibsfarten og skibsfartens 
påvirkninger af miljøet: 
 

• Rute- og rapporteringstiltag 
• Udpegning af Special Areas under MARPOL 
• Andre lovlige tiltag med det formål at beskytte miljøet 

 
Den tredje mulighed er naturligvis altid tilstede, men det er de to øvrige som 
primært anvendes, og de gennemgås her med hensyn til den måde de benyttes på 
og de erfaringer, som er gjort med dem i PSSA’er. 
 
3.1.1 Rute-‐	  og	  rapporteringstiltag	  

IMOs retningslinie for PSSA henviser til den fundamentale internationale 
konvention SOLAS (Safety of Life at Sea), hvor de rute- og rapporteringtiltag, som 
er anerkendte internationalt, er beskrevet. Det drejer sig om de følgende: 
 

• Skibsmeldesystem 
• Skibsmeldesystem for skibe med farlig last  
• Område der bør undgås (ATBA) 
• ATBA gældende for skibe med farlig last  
• Ikke-ankringsområde 
• Anbefalede ruter, herunder dybvandsruter 
• Anbefalede spor 
• Trafikseparering og kysttrafikzoner 
• Brug af lods 

 
Disse tiltag er altså ikke udviklet til specielt til brug for PSSA, men er etablerede 
rutetiltag under SOLAS konventionen, og bruges i varierende omfang af kyststater 
for at mindske risikoen for uheld til søs. Det særlige ved brugen i forbindelse med 
PSSA er, at anvendelsen desuden kan tage hensyn til beskyttelse af et specielt 
område og dermed bliver tiltaget formelt et APM. 
 
De enkelte PSSA’er har forskellige naturlige og trafikale forhold og der er da heller 
ikke anvendt samme tiltag. Tabellen herunder viser, at en hel række tiltag er i brug, 
men det er værd at bemærke, at skibsmeldesystemer, områder som bør undgås og 
ruteanbefalinger går igen flere PSSA’er. En række tiltagene er dog implementeret 
inden eller uafhængigt af et PSSA. 
 
Gennem Vadehavet og ind til de større tyske og hollandske floder og havne, kan 
visse skibsstørrelser eller lastetyper være pålagt lodstvang gennem 
territorialfarvandet. I den nordlige del af indenskærsruten ved Great Barrier Reef i 
Australien (udenfor territorialfarvand) er der pålagt lodstvang, ellers er brug af lods 
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en anbefaling i forbindelse med PSSA’er. Sådanne tiltag har ikke anerkendelse i 
IMO. 
	  
	  
Tabel	  3-‐1	   Oversigt	  over	  rutetiltag	  og	  APM’er	  i	  brug	  i	  eksisterende	  PSSA	  
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Sabana Camaguey, Cuba   �    �    
Malpelo Island, Columbia   ●      
Florida Keys, US   ●  �     
Vadehavet, Int.   �     �  �  �  
Paracas, Peru    �      
Western European Waters, Int.  �  �  �   �  �   
Canary Islands, Spain  �   �   �  �   
Baltic Sea, Int. �   �    �  �  �  
Galapagos, Ecuador �    �      
Papahanumokuakea, US �   �       
GBR og Torres Strait, Australien �      �  �  �  

 
 
3.1.2 MARPOL	  baserede	  tiltag	  

Flere PSSA’er indebærer tiltag med baggrund i Special Area-reglerne i MARPOL 
annekser I-II-V om udledning af olie, flydende farligt gods og affald . Der er også 
PSSA’er, som allerede før ansøgningen havde indført MARPOL baserede tiltag i 
territorialfarvande, inklusive forbud mod udledning af spildevand under MARPOL 
IV.  
 
Det er typisk ,at MARPOL tiltagene gælder for hele PSSA’et ligesom MARPOL 
Special Areas udenfor PSSA’er gælder for større områder, f.eks. Sortehavet, 
Nordsøen eller havet ud for det sydlige Afrika.  
 
Tabel	  3-‐2	   Oversigt	  over	  MARPOL	  tiltag	  (APM)	  i	  brug	  i	  eksisterende	  PSSA	  
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3.1.3 Antarktis	  

Det antarktiske område syd for 60. breddegrad er omfattet af tre MEPC 
resolutioner vedrørende MARPOL Special Areas (olie, flydende farligt gods og 
affald)15 og en udledningsbegrænsning for spildevand16. Antarktis’ miljø og 
beskyttelsen af det rummer naturligvis lighedspunkter med det arktiske miljø, men 
der er væsentlige forskelle især med hensyn til befolkning, kultur, økonomi og 
udnyttelsen af naturressourcer. Endelig er Arktis ikke omfattet af en speciel traktat 
og en særlig miljøbeskyttelsesprotokol, som tilfældet er i Antarktis. 
 

3.2 Vurdering	  af	  tiltag	  for	  brug	  i	  grønlandsk	  farvand	  

3.2.1 Skibsmeldesystem	  

En række PSSA’er har et skibsmeldesystem tilknyttet17. Det indebærer at omfattede 
skibe, som krydser områdets grænse, og i visse tilfælde på fastsatte tidspunkter 
under sejlads i området, rapporterer til en central myndighed. Der er oftest ikke lagt 
en rapporteringsforpligtelse på alle skibe, men en udvalgt delmængde f.eks. skibe 
over en bestemt bruttotonnage (BT), passagerfartøjer eller skibe som transporterer 
farlig last, eksempelvis olie- og kemikalietankere.  
 
I Grønland eksisterer allerede et obligatorisk skibsmeldesystem bestående af 
GREENPOS, og herunder KYSTKONTROL. GREENPOS gælder for skibe, der 
sejler i Grønlands EEZ og skibsføreren rapporterer til Grønlands Kommando ved 
ind- og udsejling af EEZ og hver 6. time ved hjælp af radio, telefon e.lign. 
(INMARSAT-C, Iridium, fax, e-mail  HF eller VHF). Den første melding 
indeholder grundlæggende information om skibet (f.eks. nummer, skibstype, kurs, 
destination). 
 
KYSTKONTROL er et meldesystem for skibe som sejler mellem grønlandske 
destinationer. Det gælder for alle skibe over 20 BT, samt fiskeskibe, på rejse 
mellem grønlandske havne og anløbspladser. 
 
Det eksisterende skibsmeldesystem i Grønland kan anvendes som et APM for et 
PSSA. Meldesystemet kan anvendes til at øge opmærksomheden på fartøjer som 
kan være miljøbelastende i tilfælde af uheld f.eks. gennem registreringen af 
skibstypen (olietankere og produkttankere). 
 
I flere PSSA’er findes havnerapporteringssystemer, som omfatter information om 
skibets last i de tilfælde, hvor denne indeholder olie eller farlige flydende 
materialer. 
 
3.2.2 Områder	  der	  bør	  undgås	  (ATBA)	  

Områder, der bør undgås er meget almindeligt anvendte APM’er, hvor de 
eksempelvis angiver områder, der kan være særligt følsomme overfor 
skibstrafikken eller følgerne af et eventuelt oliespild. Der gøres opmærksom på, at 
der er tale om en anbefaling til skibsfarten (områder der bør undgås), ikke et 
egentligt forbud mod sejlads. Når der generelt fra andre PSSA meldes om, at 
områderne faktisk bliver undgået, skyldes det formodentlig både, at skibsførere i 
                                                        
 
15	  http://www5.imo.org/SharePoint/mainframe.asp?topic_id=760	  
16	  Protocol	  on	  Environmental	  Protection	  to	  the	  Antarctic	  Treaty,	  vedtaget	  i	  1991	  og	  
trådt	  i	  kraft	  i	  1998	  
17	  syv	  ud	  af	  ti	  
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bund og grund følger instruktioner og anbefalinger vedrørende navigation og at 
forsikringsselskaber, i tilfælde af uheld, vil være mindre tilbøjelige til at udbetale 
fulde erstatninger, hvis skibet befandt sig i et ATBA. 
 
Områder, der bør undgås kan i Grønland både tænkes at være områder i åbent hav, 
skærgårdsområder og større eller mindre områder i fjorde. I den sammenhæng er 
det væsentligt at bemærke, at Grønland også uden PSSA kan indføre et lukket 
område i indre farvand, det vil sige inden for basislinjerne, som er fuldt ud 
underlagt kyststatens jurisdiktion.  
 
Det er relativt simpelt teknisk at oprette et ATBA gennem ”Efterretninger for 
Søfarende” og at indtegne områderne i forbindelse med udgivelse af reviderede 
søkort. Generelt vil denne type rutetiltag ikke gælde for småbåde og lokal trafik. 
 
ATBA kan udformes så det kun gælder skibe over en vis størrelse, kun udvalgte 
skibstyper eller alene skibe med last, som skønnes at udgøre en særlig risikogruppe 
for miljøet i området. Det kan være f.eks. olie- eller produkttankere, hvis 
beskyttelsen gælder olie- og kemikaliefølsomme emner (et HAZCARGO ATBA), 
eller passagerskibe, hvis passagerers slitage på landgangssteder eller skibets 
udledning af spildevand skønnes problematisk.  
 
3.2.3 Ikke-‐ankringsområder	  

I et ikke-ankringsområde anbefales skibe, som navnet antyder, at undlade 
opankring. Denne tiltag er mest almindelige i sejlruter, hvor der er en høj 
trafikintensitet og i områder med følsom havbund og rev. Da disse områder ofte er 
tæt på kysten falder disse hyppigt under kyststatens jurisdiktion og er derfor ofte 
også obligatoriske. 
 
Det er relativt simpelt teknisk at oprette et ikke-ankringsområde gennem 
publicering i ”Efterretninger for Søfarende” og at indtegne områderne i forbindelse 
med udgivelse af reviderede søkort.  
 
 
3.2.4 Anbefalede	  spor	  

Dette tiltag leder skibstrafikken uden om forhindringer med en rute, som er blevet 
særligt undersøgt, for at sikre at den så vidt muligt er fri for fare, og som skibe er 
anbefalet at følge. Det er tidligere vurderet af Søfartsstyrelsen (2006), at 
”anvendelse af en anbefalet rute eller et anbefalet spor egner sig bedst i 
farvandsafsnit, hvor der er forholdsvis god afstand fra sejlrutens midte til 
eventuelle undervandsforhindringer”.  
 
I modsætning til de to foregående tiltag, som anbefaler skibe ikke at sejle i et 
bestemt område, er anbefalede spor, ruter og dybvandsruter tiltag som henviser 
skibsfarten til særligt udpegede områder. I den sammenhæng forudsættes det, at 
ruterne er søopmålt med moderne metoder, så kortmateriale er af en en 
tilstrækkelig kvalitet og sporerne forsvarlige at besejle.  
 
I grønlandske farvande er kun en meget begrænset del opmålt og kortlagt med 
moderne metoder, og disse rutetiltag kan kræve nyopmåling samt nye søkort. ”En 
systematisk opmåling af hele det grønlandske område er en både særdeles 
langvarig, ressourcekrævende og uoverskuelig opgave”18 og i vurderingen af 

                                                        
 
18	  Citat	  fra	  Søfartsstyrelsen	  mfl	  (2006)	  Sikker	  sejlads	  i	  grønlandske	  farvande.	  
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muligheden for at anvende rutetiltag er behovet for nyopmåling et forhold af 
væsentlig betydning.  
 
Indførelse af anbefalede ruter og/eller spor kan være et relevant tiltag til forbedring 
af sejladssikkerheden, hvis trafikintensiteten stiger, ikke mindst hvis opmåling kan 
udføres mindre omkostningstungt. Dette kan gøres ved at der alene måles i det 
anbefalede spor, ligesom der f.eks. er foretaget forsøg med opmåling ved laser fra 
overflyvninger. Sidstnævnte metode er begrænset til at måle til 20 meters dybde 
under havoverfladen19. Med hensyn til Grønland, vil det endvidere skulle vurderes i 
hvilket omfang et eventuel anbefalet spor vil kunne anvendes i forhold til 
forekomsten af is. På nuværende tidspunkt har myndighederne ikke taget stilling 
hertil. 
 
Der vil være de samme omkostninger forbundet til dybvandsruter som anbefalede 
spor skulle der vælges et sådan APM. 
 

3.3 Katalog	  af	  mulige	  relevante	  tiltag	  for	  Grønland	  

                                                        
 
19	  Information	  fra	  Kort-‐	  og	  Matrikelstyrelsen	  under	  arbejdsgruppemøde	  1.	  februar	  2011.	  
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Tabel	  3-‐3	   Oversigt	  over	  tekniske	  muligheder	  og	  vurdering	  af	  relevans	  i	  grønlandsk	  farvand	  
 
Relevante i Arktis Bemærkninger Praktisk konsekvens 
SKIBSMELDESYSTEM  
Et meldesystem giver viden om, 
hvor meget trafik der er i hvilke 
områder. 
 

Er simpelt at operere via radio, 
satellit eller anden elektronisk 
kommunikation, men pålægger 
navigatøren en administrativ og 
praktisk byrde med manuelt at 
håndtere meldinger samtidig med 
varetagelse af sejlads.  
 
Der derfor i IMO en stigende 
international skepsis mod de 
byrder der pålægges ved 
meldesystemer. 

Der findes allerede 
meldesystemerne GREENPOS og 
Kystkontrol. 

MELDESYSTEM FOR SKIBE MED FARLIG ELLER FORURENENDE LAST   
Hvis det oplyses hvilken type farlig 
last, der fragtes, kan informationen 
bruges i olie- og 
kemikaliespildberedskab.   
 

Hvor der er langt til beredskab kan 
informationen bruges både 
proaktivt til at advare om risici og 
hurtigt ved bekæmpelses af uheld.  
De mest specifikke informationer 
vil kunne opnås med et 
havnerapporteringssystem 
 

Eksisterende meldesystemer skal 
ændres.   
 
 

OMRÅDER DER BØR UNDGÅS  (ATBA) 
ATBA kan eksempelvis udpeges, 
hvor der er områder med særlig 
følsomme miljøværdier. 
 
 

ATBA er simpelt da området 
principielt blot anmeldes og 
indtegnes i søkort. 
 
I tilfælde af manglende data til 
søkort skal der nyopmåles, hvilket 
er en længerevarende proces. 

Ingen særlige forudsætninger for 
indførelse ud over kendte 
positioner. 
 
 
 

ATBA kan også være relevante, 
hvor navigationsforhold ikke 
tilstrækkeligt kortlagte, f.eks. i 
fjorde.  
 

ATBA i indre farvand kan 
etableres uden godkendelse i IMO. 

Skibes positioner eller kurs 
overvåges ikke. 
 

OMRÅDER DER BØR UNDGÅS FOR SKIBE MED FARLIG ELLER FORURENENDE LAST  
ATBA kan eksempelvis udpeges i 
områder, hvor risiko for 
miljøskader ved uheld med farlige 
laster er særlig høj. 
 
 

Risiko for miljøskadende uheld 
mindskes målrettet og berører ikke 
andre uvedkommende fartøjer 
 
Procedurerne ved implementering 
er simple  
 

Der er ikke krævet overvågning 
af ATBA’er. 
 
Relevant overvågning forudsætter 
kendskab til skibets last, dvs. 
manuelt meldesystem 

IKKE-OPANKRINGSOMRÅDE 
Kendte zoner med 
beskyttelsesbehov kan markeres på 
denne måde. 

Kan anvendes i et område hvor 
ankring er farligt eller skadeligt 
for havmiljø og bundforhold.  
 

Kræver ikke godkendelse i IMO 
ved oprettelse i indre farvand. 
 

ANBEFALEDE SPOR 
En rute som er blevet særligt 
undersøgt for at sikre, at den så vidt 
muligt er fri for fare. Tiltaget 
Bruges i områder med 
utilstrækkelig søkortmateriale eller 
høj risiko for grundstødning 

Kan være særlig relevant i 
områder områder ind til 
havnebyer. Det forudsættes at 
sporet er forsvarlige at besejle og 
at søopmålingen er i en 
tilstrækkelig kvalitet. . 
 
Procedurerne ved gennemførsel er 
simple og kendte  

Kræver ikke godkendelse i IMO 
ved oprettelse i indre farvand, 
f.eks. i fjorde. 
 
Det skal vurderes i hvilket 
omfang et eventuel anbefalet spor 
vil kunne anvendes i forhold til 
forekomsten af is. På nuværende 
tidspunkt har myndighederne ikke 
taget stilling hertil 
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Generelle tiltag, som at udnævne et MARPOL Special Area, kan have relevans for 
Grønland, men den skibsgenererede forurening under drift afhænger af antallet, 
størrelsen og typen af skibe og i Grønland betyder den ringe trafikintensitet af de 
absolutte effekter på udledninger af olie, affald og svovl vil være begrænsede. Hvis 
der anlægges den betragtning, at der i Grønland er tale om et uforstyrret miljø, kan 
der, alene af den grund, lægges særlige begrænsninger på skibsfarten i form af 
MARPOL Special Area(s) og/eller SOx og NOx ECA’er. 
 
Tabel	  3-‐4	   Oversigt	  over	  tekniske	  muligheder	  og	  vurdering	  af	  relevans	  i	  grønlandsk	  farvand	  
 
Generelle tiltag  Bemærkninger Praktisk konsekvens 
MARPOL I og II Special Area 
Udledning af olieholdigt vand  
forbydes gennem vedtagelse af et 
Special Area  
 
 

De eksisterende regler begrænser 
bl.a. udledning for skibe til <15 
ppm olie i vand. 
 

Ved et forbud mod al udledning 
kræves modtagefaciliteter i 
grønlandske havne og 
bortskaffelse med nye eller 
eksisterende ordninger. 

Udledning af kemikalieholdigt 
vand  forbydes gennem vedtagelse 
af et Special Area  
 

De eksisterende regler begrænser 
udledning for kemikalietankskibe 
(forskellige regler afhængig af  
substansen fra 1 ppm til <0,1% og 
højere) 
 
Der skønnes ikke at være nogen 
væsentlig transport af kemikalier i 
bulk i Grønland 

Disse regler gælder alene for 
transport af flydende farlige 
substanser i bulk, dvs.  
kemikalietankere.   
 
 
Kun Antarktis er et Annex II 
Special Area og er undtaget fra 
krav om modtageanlæg  

MARPOL V Special Area 
Et forbud mod bortkastning af 
skibsgeneret affald kan vedtages i 
et Special Area 
 

Der gælder allerede et forbud i 
grønlandsk territorialfarvand og 
der er et forbud mod bortkastning 
af affald fra offshore minedrift 

Der er modtagefaciliteter 
(containere) og transport til lokale 
deponier i eksisterende ordninger  

MARPOL SOx og NOx ECA 
(Kræver at Grønland ikke er undtaget fra Anneks VI) 
Strammere udfasning af 
svovlholdigt brændstof, f.eks. 1,0 
nu og 0,1% S i 2015 
 

Der er væsentlige 
meromkostninger på 0,1% 
svovlholdige olier 

Overvågningen af bunkerkvalitet 
er standard i skibsfart 

Indførsel af Tier III NOx niveau for 
nye skibe i 2016  

80 % reduktion af NOx udledning Udvikling af motorer kun i sin 
vorden 
 

 
 
”Ikke relevante tiltag” må bero på et skøn, da udpegningen af specifikke 
beskyttelsesbehov i lokalt område med særlige karakteristika kan skabe 
forudsætninger for et særligt tiltag, men generelt er de følgende tiltag ikke vurderet 
relevante i dansk-grønlandsk farvand. 
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Tabel	  3-‐5	   Oversigt	  over	  tiltag	  som	  ikke	  umiddelbart	  skønnes	  relevante	  i	  dansk-‐grønlandsk	  
farvand.	  
 
Ikke umiddelbart relevant i 
Grønland 

Bemærkninger Praktisk konsekvens 

LODS (påbudt/anbefalet) 
Indførsel af lodsanbefaling i 
særlige ruter og områder kan 
være relevant ved passage af 
svært navigerbare områder 
især for skibe uden is-klasse 
eller med ringe 
lokalkendskab. 

Risiko for uheld nedsættes 
ved hjælp af lods. 
 
Det skønnes umiddelbart, at 
der er  for ringe 
trafikintensitet til en 
bæredygtig lodsfunktion. 

Der er ingen lodsinstitution i 
Grønland. 
 
 

Trafikseparering og evt. kystzone  
Typisk ved et område med 
intens trafik tæt ved kysten og 
større fartøjer som både sejler 
på langs og anduver en havn 

Sænker risikoen for 
kollisioner og uheld. 
 
Det skønnes, at der ikke 
generelt er trafikintensitet 
som for nærværende 
retfærdiggør dette tiltag. 

Skal offentliggøres og indtegnes på 
søkort inden en implementering 

Dybvandsrute 
Opmålt rute hvor der 
garanteres en maksimal 
dybgang for sejlads. 

Mindsker risikoen for 
grundstødning. 

Ved dybvandsruter kræves 
dybdeinformation, men kun til 
maksimal dybgang plus 
sikkerhedsmargen. 

 
 
 
I vurderingen af PSSA APM’er bør det inddrages at en række af de tiltag, som kan 
overvejes, vil have deres primære virkeområde i indre farvande. Hvis der vælges 
tiltag, som alene gælder i territorialfarvand, er der ikke et krav om at sådanne tiltag 
skal godkendes af IMO eller være en del af en PSSA ansøgning for at blive 
gennemført. Myndigheder kan altså for eksempel godt ”lukke” en fjord for sejlads 
med krydstogtskibe med et ATBA uden at have et PSSA.  
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4 Oversigt	  over	  omfang	  og	  
omkostninger	  for	  APM	  

 

4.1 Introduktion	  

Her begrundes valg af de tiltag, som beskrives nedenfor og det forventede omfang 
af omkostninger forbundet hermed vurderes og præsenteres. Baggrundsdata kan 
findes i appendiksmaterialet og de opgivne omkostninger er årlige og baseret på 
2010 priser, med mindre andet er nævnt.  
 
Det er valgt at udelade tiltaget vedrørende lods, da der for nærværende ikke 
eksisterer en lodsinstitution på Grønland, og der kun er få skibe, der vil blive berørt 
(et lods APM gælder kun inden for 3 sømilegrænsen). Der er desuden en betydelig 
”træghed” overfor lodspligt i IMO og det kan nævnes, at Italien og Frankrig, i 
deres nylige fælles ansøgning om et PSSA, har trukket et oprindeligt forslag om 
lodspligt i Bonifacio-strædet tilbage for at fremme forslagets behandling i IMO. 

4.2 APM	  –	  omkostning	  ved	  skibsmeldesystemer	  i	  PSSA	  

4.2.1 Etablering	  og	  drift	  af	  skibsmeldesystem	  

Der eksisterer allerede et obligatorisk skibsmeldesystem i Grønland vedtaget i IMO 
under resolution MSC.126(75) (2002). Systemet består af to rapporteringssystemer, 
GREENPOS, som gælder for alle skibe i fart til og fra grønlandske havne og 
anløbspladser indenfor Grønlands EEZ (eller kontinentalsokkel) og 
KYSTKONTROL, der gælder for fiskefartøjer og skibe over 20 BT på rejse 
mellem grønlandske havne og anløbspladser.   
 
Grønlands skibsmeldesystem henvender sig i sin nuværende form kun til trafik, der 
har anløb på Grønland. Det estimeres, at det nuværende system kan håndtere en 
udvidelse så også skibe, der kun gennemsejler grønlandsk farvand, er omfattet. Der 
vil, som konsekvens, ske en øgning i total antal indberetninger. 
 
Det anslås, at hvis 20% af den samlede trafik er transatlantisk vil den årlige 
meromkostning til håndtering af oplysninger beløbe sig til 160.000-180.000 kr. 
(nuværende årlige omkostning ved systemet er 800.000-900.000 kr.20). 
 
4.2.2 Etablering	  og	  drift	  af	  skibsmeldesystem	  for	  skibe	  med	  farlig	  last	  

Det er en principiel option at indføre et helt nyt meldesystem, hvor kun skibe, der 
transporterer farligt flydende eller forurenende last, melder ind. Da der allerede 
eksisterer et meldesystem kan det være mere relevant i stedet at tilføje en 
meldepligt for farligt flydende gods i nuværende meldesystem.  Det skal dog 
nævnes, at der formodentlig er meget få skibe i denne kategori og at de i vidt 
omfang kan identificeres generisk via skibstypen, som allerede indmeldes i 
GREENPOS. 
 
                                                        
 
20	  Oplyst	  i	  kommentar	  af	  Carsten	  Glenn	  Jensen,	  Søfartsstyrelsen	  til	  materiale	  til	  
styregruppemøde	  d.	  25.	  Februar.	  
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Det kan nævnes at en anden option er at indføre et havnerapporteringssystem for 
skibes anløb til visse havne, men et sådant er ikke et defineret APM i IMO og 
falder som sådan uden for PSSA-regi. Da et sådan system adresserer navigation i 
indre farvand, hører dette under de relevante myndigheder og det står frit for 
ansøgerlandet selv at udforme et sådan. 
 
a. Der skal udarbejdes procedurer for melding og dataindsamling og der forestår en 
engangsudgift i forbindelse med revision af eksisterende meldeprocedurer, hvor det 
eksisterende skema med ni indmeldinger justeres med et ekstra felt, således at 
oplysninger om farlig flydende gods indmeldes og opsamles ved indsejling i EEZ 
og ved havneanløb. 
 
Det anslås, at denne engangsudgift kan udgøre 5 manddage (ca. kr. 16.000)21. 
 
b. Der indmeldes allerede oplysninger om skibets position m.m., som i dag løses 
manuelt, og oplysning om farligt flydende gods er en yderligere opgave. Dog er 
information allerede tilgængelig ombord. Det er ikke kendt, hvor mange skibe der 
transporterer farligt flydende gods i dansk-grønlandsk farvand.  
 
Det anslås, at der skal anvendes 25% mere tid på inklusion af oplysninger om 
farligt flydende gods ombord, i alt yderligere 2,5 minutter per passage for skibe 
med farligt flydende  gods. Ved 500 skibe ca. 21 timers ekstraarbejde ombord og 
tilsvarende i land, i alt 42 timer/år eller 5,5 manddage/år (ca. kr. 17.000) 
 
c. Der vil være behov for, at myndigheder har et system til opbevare indmeldt 
information og genfinde oplysninger om skibes farligt flydende gods i forbindelse 
med nødsituationer. 
 
Det eksisterende system kan forsynes med kodefelter for IMOs 
mærkningssystemer22 ved oprettelse m.m. af et nyt felt/nye felter i den eksisterende 
databasestruktur23. 
 
Det anslås, at der er en engangsudgift til justering, beskrivelse og kvalitetssikring 
af dataarkivering og -genfinding hos myndigheder og at denne udgør 5 manddage 
(ca. kr. 16.000). 
 

4.3 MARPOL	  Special	  Areas	  

Det forudsættes af praktiske årsager, at eventuelle MARPOL Special Area APM vil 
dække hele PSSA’et, hvilket også har været tilfældet for Special Areas oprettet 
hidtil. Der forudses altså ikke mindre lokale Special Areas eller i øvrigt forskellig 
udbredelse af Annex I, II og V Special Areas eller SOx og NOx ECA’er under 
Annex VI.  
 
 

                                                        
 
21	  Estimeret	  af	  Litehauz	  ApS	  
22	  Der	  sigtes	  til	  Annex	  I	  og	  II	  relevant	  information,	  men	  det	  kan	  vælges	  også	  at	  inddrage	  
International	  Bulk	  Chemical	  (IBC),	  International	  Gas	  Code	  (IGC),	  International	  Maritime	  Solid	  
Bulk	  Cargoes	  Code	  (IMSBC)	  eller	  INF	  koden	  om	  nukleart	  brændsel.	  Dog	  ikke	  International	  
Maritime	  Dangerous	  Goods	  (IMDG)	  som	  vil	  betyde	  at	  containerskibe	  skulle	  deklarere	  meget	  
små	  emballerede	  godsmængder.	  
23	  Der	  kan	  tænkes	  flere	  relevante	  og	  tilgængelige	  fareinformationer,	  f.eks.	  GESAMP	  klasse,	  som	  
kan	  have	  betydning	  for	  en	  indsats	  mod	  et	  spild.	  Det	  vurderes	  at	  falde	  udenfor	  nærværende	  
projekt	  nærmere	  at	  definere	  relevant	  information	  for	  kemikaliespild.	  
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4.3.1 MARPOL	  Annex	  I+II	  Special	  Area	  

MARPOL I+II, forebyggelse af olieforurening og bekæmpelse af forurening med 
skadelige flydende stoffer (NLS) er gældende i Grønland. Der kan i dag modtages 
spildolie og farligt kemikalieaffald, som derefter sendes til behandling på 
MOKANA I/S i Danmark. Det er dog ikke klart  om de eksisterende systemer til 
modtagelse af olie- og kemikalieaffald vil være tilstrækkelige i fremtiden, hvis der 
sker en stigning i anløb, uden et centralt modtageanlæg. Hvis der skal nyanlægges 
modtageanlæg, som inkluderer oliebehandling med separation og anden behandling 
af flydende affald, kan der imødeses en investeringsomkostning og en 
driftsomkostning, som dog kan finansieres gennem afgifter på brug24. Renset olie 
vil også kunne anvendes lokalt til varmeforsyning. 
 
Det vurderes, at der sandsynligvis vil være omkostninger forbundet med etablering 
af et MARPOL Annex I Special Area i forbindelse med etablering af et centralt 
MARPOL modtageanlæg med oliebehandling på op til 2,2 mio. kr.  
 
Der forventes årlige driftsomkostninger til tømning og kørsel på ca. 86.000 kr.  
 
Driftsomkostninger antages generelt at kunne indhentes fra brugerne via afgifter.  
 
Normalt må olieholdigt vand indeholdende mindre end 15 ppm olie udledes i et 
Special Area, dette gælder dog ikke tankere. Der skønnes at være et meget 
begrænset behov for et anneks II modtagesystem for rester af kemikalier (skadelige 
flydende stoffer) transporteret i bulk25. 
 
Det skal nævnes, at for at bestemmelsen om forbud mod udledning undtagen i fart 
ikke skal være hindrende for centrale offshore olie- og  gasaktiviteter som flydende 
produktions- og/eller lagerskibe, er disse undtaget i MARPOL Annex I (Reg. 39). 
 
4.3.2 MARPOL	  Annex	  IV	  -‐	  Forebyggelse	  af	  forurening	  med	  spildevand	  

MARPOL 73/78 levner formelt ikke mulighed for at udnævne et  Special Area 
under MARPOL Annex IV. Der blev dog i oktober 2010 publiceret et udkast  
(MEPC 61/24, 2010 (Annex 12)), som åbner for dette. Der nævnes specifikt i 
udkastet, at et Special Area under MARPOL Annex IV vil være gældende i 
henhold til PSSA guidelines. Derfor afventes afsluttende vedtagelse af ændringerne 
før Annex IV kan komme i spil. 
 
Nuværende status for Grønland i forhold til Danmarks tilslutning af MARPOLs 
annekser er, at  anneks IV om spildevand ikke er gældende i Grønland. Der er i 
øvrigt heller ikke renseanlæg til husspildevand i Grønland, og det er derfor ikke 
muligt at tilbyde at modtage og rense spildevand fra skibe. Skulle det være 
ønskeligt med indførelse af ”særlige begrænsninger for udledning” eller et 
fremtidigt Special Area i området, må Grønlands undtagelse fra Danmarks 
tilslutning til anneks IV ophæves og ganske betragtelige investeringer imødeses til 
modtage- og renseanlæg.  
 

                                                        
 
24	  Det	  er	  ikke	  vurderet,	  om	  der	  kan	  opnås	  synergier	  med	  et	  behov	  for	  affaldsbehandling	  hos	  
offshore-‐industrien.	  Der	  er	  en	  omkostning	  på	  ca.	  10.000	  kr	  per	  container	  med	  farligt	  affald	  for	  
transport	  fra	  Grønland	  til	  Aalborg.	  
25	  Det	  må	  forventes,	  at	  Grønland	  skal	  kunne	  tilbyde	  modtagefaciliteter	  for	  kemikalieaffald	  i	  
havnene	  ved	  oprettelse	  af	  et	  Special	  Area	  under	  anneks	  II.	  Kun	  i	  Antarktis	  findes	  i	  dag	  et	  anneks	  
II	  Special	  Area.	  	  
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Der kan imidlertid sagtens være gode grunde til at forhindre udledning nær land og 
i lukkede fjordsystemer, og når det er sagt, så har de fleste krydstogtskibe allerede 
rensningsanlæg ombord og tanke til opbevaring af spildevand, således at udledning 
kan foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i anneks IV. Det er derimod 
ikke almindeligt på (mindre) fiskefartøjer, som må forsynes med tanke, hvis de 
omfattes af regelsættet.  
 
Der vil være en offentlig opgave for Grønland med hensyn til at beskrive 
Grønlands regelsæt for overholdelse af de relevante annekser og en offentlig 
opgave for Danmark med hensyn til at fremsende og fremføre ønsket i IMO. 
 
Det vurderes, at en pragmatisk løsning på et ønske om at begrænse udledning af 
(kloak-)spildevand er at indføre Annex IV (uden Special Area) således, at skibe er 
pålagt kun at udlede spildevand efter MARPOLs regler, det vil blandt andet sige 12 
sømil fra land.  
 
4.3.3 MARPOL	  Annex	  V	  Special	  Area	  for	  affald	  

MARPOL V om udledning af affald til havet er gældende i Grønland, og der er 
dermed allerede begrænsninger på udledningen. Der er et modtagesystem i de 
større havne til skibsgeneret affald i form af containere og bortskaffelsesordning. 
Der kan i et begrænset omfang være behov for nye modtagepladser, skiltning m.m., 
men omkostningerne hertil skønnes begrænsede og kan finansieres gennem no-
special-fee. Indføres et Special Area under Annex V betyder det dog ikke et totalt 
forbud mod udsmidning af affald, men mængderne som bringes i land kan stige. 
Det kan ikke afgøres, hvor store mængder eller om no-special-fee skulle stige 
generelt. 
 
Det vurderes, at der ikke vil være yderligere omkostninger forbundet med 
etablering af et MARPOL Annex V Special Area, da modtagefaciliteter i de større 
havne allerede eksisterer.  
 
 
4.3.4 MARPOL	  Annex	  VI	  SOx	  og	  NOx	  Emission	  Control	  Area	  (ECA)	  

a. Grønland er ligeledes undtaget i Danmarks tilslutning til MARPOL VI om 
begrænsning i udledning af SOx og NOx undtagelsen må ophæves før Annekset 
kan gælde for Grønland. Det er måske ikke relevant at indføre SOx begrænsninger 
via et ECA, da IMOs generelle svovlbegrænsende regler træder i kraft om relativ 
kort tid (2015/2020). Der sælges i øvrigt ikke tung brændselsolie (HFO) til 
bunkring fra kaj i grønlandske havne, men marine diesel til brug på skibe. 
Imidlertid leveres tung brændselsolie direkte fra  bunkertankere til større skibe 
både i havn og via flydeslanger i åben sø. 
 
Det vurderes, at der vil være omkostninger forbundet med et krav om svovl-
begrænsning. Hvis f.eks. op til 20.500 ton tung brændselsolie skal erstattes med 
marine gasolie betyder det en samlet årlig meromkostning på ca. 12,8 mio. kr. 
 
b. Der kan også installeres renseteknologi ombord (scrubbere). Det vurderes 
imidlertid, at der på de relativt små fartøjer (trawlere og mindre RAL skibe) ikke 
vil være plads før røgrensnings-teknologien er bedre udviklet og blevet mindre 
(RAL, 2011a). De første mange år er valg af mindre svovlholdig brændstof det 
mest sandsynlige alternativ.  
 
Dagens røgrensnings-teknologi forventes at betyde en investering på mellem 4 og 
10 mio. kr. per skib. Det kan ikke afgøres hvor store driftsomkostninger, der er 
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forbundet med røgrensnings-teknologien (der er en del systemer i testfase verden 
over).    
 
c. IMOs krav til begrænsninger i skibsfartens udledning af kvælstofoxider (NOx) er 
komplekse og afhænger blandt andet af motorstørrelsen og motorens alder på de 
såkaldte Tier I og Tier II. Sejlads i et Special Area vil imidlertid kræve, at motoren 
lever op til kravene i Tier III om ca. 80% reduktion i 2016, men her gælder 
reglerne kun nye skibe. Udviklingen af motorer til disse nye skibe har endnu ikke 
nået et niveau blandt motorleverandører, hvor det kan afgøres, hvad der er de rette 
teknologiske tiltag og hvad de vil koste. På et overordnet plan skønnes det, at det 
vil koste 220 – 250 USD/kW motoreffekt at nå Tier II, og at det vil koste 
yderligere mellem 20 og 80% at nå Tier III (her vælges 50%).26 
 
Det anslås, at et nyt skib med en 5000 kW motor (ved en USD kurs på kr. 5,50) vil 
koste ekstra kr. 7.000.000 for Tier II niveau og dertil ekstra kr. 3.500.000 for Tier 
III. Kun Tier III vil være ekstraomkostning. 
 
d. Der er et krav om modtagefaciliteter til ozonnedbrydende stoffer fra skibe under 
Anneks VI. Der er under Montreal Protokollen krav om relevante 
modtagefaciliteter og Grønlands undtagelse fra denne ophørte i 1991. 
 
Der antages der ikke yderligere omkostninger.   

4.4 Generelt	  om	  tiltag	  som	  påvirker	  skibes	  rute-‐	  og	  navigationsforhold	  	  

En række af de tiltag, som kan bringes i spil i dansk-grønlandsk farvand, vil kunne 
påvirke skibes sejlads og kræver derfor offentliggørelse. Der er ikke knyttet en 
overvågningsforpligtelse til sådanne rutetiltag. Det skal også nævnes, at der er tale 
om navigationsanbefalinger (anbefalede rute og spor, områder som bør undgås), 
ikke påbud eller forbud. Kyststater moniterer ikke og skrider normalt ikke ind 
overfor sejlads i modstrid med anbefalinger. En ”håndhævelse” skulle i så fald ske 
via skibets flagstat.  
 
Der påhviler dog Farvandsvæsnet og Kort- og Matrikelstyrelsen en forpligtelse til 
at offentliggøre ændringer, som vil påvirke besejlingsforhold i Grønland. 
Ændringer i aktuelle forhold som angår navigation offentliggøres i ”Efterretninger 
for Søfarende” fra Farvandsvæsenet, mens det er Kort- og Matrikelstyrelsen, som 
udgiver de relaterede ”Søkortrettelser”.  
 
Dette er en del af Farvandsvæsnets og Kort- og matrikelstyrelsens normale 
forpligtelser og et antal ændringer i forbindelse med PSSA og APM’er kan indgå 
uden beregning. Det understreges dog, at et større antal (antal ikke specificeret) 
ændringer i forbindelse med et specifikt projekt, som et PSSA, vil falde udenfor 
eksisterende aftaler, resultatkontrakter m.m.  
 
Det er et lovkrav, at efterretninger for søfarende er om bord på skibe under dansk 
flag, og ifølge internationale og danske regler skal alle skibe have opdaterede 
søkort og nautiske publikationer om bord for at være sødygtige.  
 
4.4.1 Produktion	  af	  nyt	  digitalt	  kortmateriale	  

For farvandet omkring Grønland findes der kun tidssvarende digitale kort for visse 

                                                        
 
26	  Personlig	  kommunikation	  med	  Michael	  F.	  Pedersen,	  MAN	  Diesel	  &	  Turbo	  A/S.	  Gælder	  i	  
princippet	  kun	  4-‐takts	  motorer	  ved	  hjælp	  af	  katalyse	  (SCR).	  Der	  er	  ikke	  data	  for	  to-‐takt	  motorer.	  	  
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områder. Kort- og Matrikelstyrelsen er efter aftale med Grønlands Selvstyre i gang 
med at  forbedre 65 søkort ud af ca. 100 søkort over Vest- og Sydgrønlands 
farvande27.  Aftalen om digitalisering af søkort over grønlandsk farvand foregår 
efter en prioriteret rækkefølge foreløbigt frem til 201828. De primære 
kortlægningsområder på Grønland er de kommercielt interessante i Syd- og 
Vestgrønland (Søfartsstyrelsen, 2006), hvor søopmålingerne udføres af 
Farvandsvæsenet og Søværnet efter nedenstående prioritering: 
 

• Prioritet 1: Sejlruterne til de store grønlandske havnebyer som genmåles 
med flerstråleekkolod.  

• Prioritet 2: Indenskærsruterne fra Upernavik til Kap Farvel.  
• Prioritet 3: Farvande og ruter, der er aktuelle i forbindelse med udvikling 

af turisme og andre erhverv.  
 
Der er ingen aktuelle planer om søopmåling i Nordvest-, Nord- eller Østgrønland29. 
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Figur	  4-‐1	  
Aftale med Grønlands Selvstyre 
vedr. prioritering af kortområder 
i Syd- og Vestgrønland. 
 
Mål: Forbedring af 65 søkort ud 
af ca. 100 søkort over Grønlands 
farvande frem mod 2018.  
 
 

 
 
a. Hvis udpegningen af følsomme områder medfører, at de nødvendige APM’er 
kræver søopmåling før de kan implementeres, vil der være en direkte forårsaget 
udgift hertil og formodentlig en forsinkelse, hvis ikke de nuværende 
søopmålingsressourcer kan anvendes. Det kan ikke ses af Finansloven 2010 
(Finansministeriet, 2010), hvor store midler den planlagte søopmåling i Grønland 
andrager. Det anslås fra Farvandsvæsnet, at der årligt anvendes 40% af de samlede 
opmålingsmidler i Grønland30. 
 

                                                        
 
27	  Aftalen	  gælder	  digital	  kortlægning	  (Overgang	  fra	  papirkort	  til	  elektroniske	  kort)	  og	  omfatter	  
ikke	  den	  fysiske	  søopmåling.	  	  
28	  Prioriteringsrækkefølgen	  er	  udarbejdet	  af	  Farvandsvæsenet,	  de	  grønlandske	  myndigheder,	  
Kort	  og	  Matrikelstyrelsen	  og	  Søopmålingen	  
29	  For	  så	  vidt	  angår	  søopmåling	  er	  Danmark	  forpligtiget	  til,	  at	  foretage	  søopmåling	  i	  
territorialfarvandet	  jfr.	  SOLAS	  konventionen	  kapitel	  V.9.	  Der	  er	  således	  international	  
forpligtelse	  til	  at	  foretage	  søopmåling	  i	  størst	  muligt	  omfang	  (Kommentar	  fra	  Lars	  Hansen,	  
Farvandsvæsenet),	  	  
30	  Personlig	  kommunikation	  med	  Michael	  Skov	  (Farvandsvæsenet)	  og	  Jens	  Peter	  Hartmann	  
(Kort	  og	  Matrikelstyrelsen)	  
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Under antagelse af, at der opmåles i seks måneder á 300.000 kr./dag beløber dette 
sig til 39,6 mio. kr/år.  
 
b. Hvis det nødvendige behov for søopmåling kan imødekommes uden anskaffelse 
af nyt materiel31, mandskab m.m. er den daglige rate indenskærs med to fartøjer ca. 
60.000 kr. og udenskærs med ekspeditionsfartøj ca. 300.000 kr.32  
 
Det anslås, at hvis det nødvendige område kan opmåles på 10 dage vil 
omkostningen for indenskærs søopmåling være 0,6 mio. kr. og udenskærs 3,0 mio. 
kr.  
 
c. Ved kortlægning og ilægning af ny dybdeinformation fra b. i et nyt kort, vil det 
af PSSA’et krævede område kun udgøre en mindre del af kortet. Imidlertid leveres 
kun hele kort. Omkostningen ved at producere et kortblad er ca. 6 mandmåneder 
(2-3 uden ny dybdeinformation) og IT omkostninger ca. 100.000 kroner per. kort. 
 
Det anslås, at prisen for at producere kortlægningen i et kortblad er ca. 0,5 mio. 
kroner.  
 

4.5 Områder	  som	  bør	  undgås	  

De to følgende ATBA tiltag er relativt simple at indføre. Det skal bemærkes, at et 
ATBA område fungerer som en navigationsanvisning og at der ikke er tale om 
påbud eller forbud. Erfaringer fra andre PSSA’er er dog gode og viser, at skibe 
generelt afholder sig fra at besejle de udpegede ATBA områder. 
 
Det gælder som forudsætning, at der eksisterer elektroniske kort for området og for 
det alternative område skibe må sejle i for at undgå området (hvis det ikke er 
tilfældet, se afsnit 4.4.1) 
 
4.5.1 Område	  som	  bør	  undgås	  (ATBA)	  

a. Der kræves offentliggørelse af information i form af positionsangivelser og 
udbredelse af et ATBA samt offentliggørelse af de retningslinjer, der måtte være 
tilknyttet dertil vedrørende de omfattede fartøjer og eventuelle undtagelser, 
tidsmæssige begrænsninger osv. 
 
Det vurderes, at der indenfor de normale udgivelser af Efterretninger for 
Søfarende og ved opdatering af de prioriterede søkort frem til 2018 ikke vil være 
yderligere omkostninger forbundet med PSSA33. 
 
I tilfælde af at der skal foretages ny søopmåling, se afsnit 4.4.1. 
 
b. Øget sejldistance for skibstrafik vil være en følgevirkning af et ATBA, hvis det 
tvinger skibstrafikken ud på en omvej. Visse fartøjer, f.eks. skibe <300 BT og 
fiskefartøjer kan være undtaget afhængig af udpegningsgrundlaget.  

                                                        
 
31	  Søopmålingen	  råder	  for	  tiden	  ikke	  over	  enheder,	  der	  er	  egnede	  til	  opmåling	  på	  åbent	  hav,	  
uden	  for	  territorialfarvandet:	  Kommentar	  fra	  Lars	  Hansen,	  email	  22.03.2011.	  
32	  Det	  er	  muligt,	  at	  der	  i	  visse	  områder	  kan	  opnås	  en	  besparelse	  ved	  anvendelse	  af	  mindre	  
følsomme	  fly-‐baserede	  opmålingsmetoder	  (laser)	  efter	  konkret	  vurdering	  i	  det	  enkelte	  tilfælde.	  
Kort	  og	  matrikelstyrelsen	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  der	  ikke	  kan	  udføres	  yderligere	  kortarbejde	  
uden	  yderligere	  ressourcer.	  
33	  Der	  gøres	  opmærksom	  på,	  at	  dette	  gælder	  indenfor	  eksisterende	  aftalerammer,	  dvs.	  Vest	  –	  og	  
Sydgrønland.	  
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Det anslås eksempelvis, at der ved et 100x100 km ATBA er op til 100 km ekstra 
strækning at tilbagelægge, svarende til 54 sømil eller et ekstraforbrug på 3,96 ton 
brændstof34. Ved en samlet årlig omvej på 1000 sømil bruges 80 ton brændstof til 
en værdi af ca. 450.000 kroner35, hertil kan lægges en ikke estimeret sum til 
offentlige fartøjer i forbindelse med myndighedsudøvelse.  
 
c. Hvis et ATBA helt begrænser adgang til en naturressource eller til infrastruktur 
kan der være et væsentligt indtægtstab for private og offentlige interessenter. Der 
kan kun gives meget omtrentlige beløb for tab med eksempler, da jagt, fiskeri og 
turisme er områdebestemt. Det er valgt at bruge 10%, da det forudsættes, at et 
ATBA ikke kan blokere for al adgang og det er et simpelt tal at arbejde videre med 
(baggrundsdata findes i appendiksmaterialet og er typisk gennemsnit for de sidste 
2-5 år). 
 
1. Hvis begrænsning af adgang til jagt på hvaler medfører 10% nedgang i fangsten 
svarer det til årligt tab af indtægter på 170.000 kr.  
 
2. Hvis begrænsning af adgang til jagt på sæl medfører 10% nedgang i indhandlet 
sælskind svarer det til årligt tab af indtægter på 2,6 mio. kr.  
 
3. Hvis begrænsning i fiskeri medfører 10% nedgang i indhandling af fisk eller 
skaldyr, svarer det til årligt tab af indtægter afhængig af art fra ca. 4.000 kroner 
op til  56,1 mio. kr. Her anvendes, som eksempel, et 10% tab af det grønlandsk 
drevne fiskeri ved Vestgrønland af hellefisk på 11,7 mio. kr. og på 56,1 mio. for 
rejer. 
 
4. Hvis der opleves et 10% fald i passagerafgifter fra krydstogtanløb, svarer det til 
årligt tab af indtægter på 1,4 mio. kr. 
 
5. Hvis begrænsning giver anledning til færre turister, betyder det et tab af 
gennemsnitligt døgnforbrug på kr. 564 per besøgende. Ved et krydstogtanløb 
svarer det til ca. 103.000 kroner36.   
 
Der gøres opmærksom på, at der ikke sjældent, i forbindelse med at en belastning 
på en biologisk ressource fjernes, sker en betydelig forbedring af ressourcens 
kvalitet eller kvantitet. En sådan positiv effekt sker hyppigt f.eks. ved indførelse af 
fiskekvoter, oprettelse af reservater, sikkerhedszoner omkring offshoreplatforme 
o.lign. og der er efterfølgende en ”spill-over effect” som rækker ud over reservatets 
grænse. 
 
d. Hvis et ATBA helt begrænser adgang til olie, gas eller mineraler eller nødvendig 
infrastruktur, kan der være et væsentligt indtægtstab for private og offentlige 
interessenter. Der kan kun gives meget omtrentlige beløb for tab med eksempler, 
da der ikke er givet bestemte områder.  
 
Hvis begrænsning af adgang til havområder eller landområder medfører, at et 
bestemt område ikke kan udlægges til licensområde, tabes værdien af 

                                                        
 
34	  Der	  anvendes	  gennemsnitlige	  parametre:	  brændstofforbrug	  på	  220	  g/kWh,	  MCR	  75%,	  en	  
hastighed	  på	  15	  knob	  og	  en	  motoreffekt	  på	  6000	  kW	  (svarer	  til	  de	  større	  skibe	  i	  RAL	  flåde)	  
35	  Marine	  diesel	  uden	  afgifter	  kr.	  5653	  per	  1000	  liter	  (OK,	  2011)	   	  
36	  Der	  var	  i	  gennemsnit	  ca.	  182	  passagerer/krydstogtskib	  2006-‐2009	  	  
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efterforskningsarbejdet på licensen. Værdien af en licens opgøres til ca. 500 mio. 
kr. per efterforskningsbrønd 37.  
 
Hvis begrænsning af adgang til havområder eller landområder medfører, at et 
planlagt udvindingsområde ikke kan udbygges, tabes værdien af indtægt fra 
personskatter. Udbygningsperioden (2-4 år) er opgjort til en værdi af 31.000.000 
kr. 
 
Hvis begrænsning af adgang til havområder eller landområder medfører, at et 
eksisterende eller planlagt udvindingsområde ikke kan udnyttes, tabes værdien. 
Den årlige værdi af et modelfelt på 500 mio. tønder olie er opgjort til 1.700 mio. 
kr./år.38 
 
Hvis begrænsning af adgang til havområder eller landområder medfører, at et 
planlagt udvindingsområde ikke kan udnyttes, tabes værdien af indtægt fra 
personskatter. Samlet værdi over 50 år er opgjort til en værdi af 22.000.000 kr. 
 
 
4.5.2 Område	  som	  bør	  undgås	  for	  skibe	  farlig	  last	  (HAZCARGO	  ATBA)	  

a. Et ATBA for skibe med farlig last kræver i lighed med et almindeligt ATBA, at 
dets udbredelse offentliggøres i form af positionsangivelser, samt at der sker 
offentliggørelse af de retningslinjer, der måtte være knyttet til de omfattede skibe 
og laster og eventuelle undtagelser, tidsmæssige begrænsninger osv. 
 
Det vurderes, at der indenfor den normale opdatering af Efterretninger for 
Søfarende  og af de prioriterede søkort frem til 2018  ikke vil være yderligere 
omkostninger forbundet med PSSA. 
 
Der gøres opmærksom på, at dette gælder indenfor eksisterende aftalerammer om 
digital kortlægning med Grønlands Selvstyre frem til 2018. 
 
b. Skibstrafikken med farligt gods tvinges ud på en omvej. Det gælder kun få skibe 
i dette tilfælde.   
 
Der henvises til eksempel i 4.5.1.b., hvor det anslås, at der ved 1000 nm omvej 
bruges ekstra brændstof til en værdi af ca. 450.000 kroner.  
 

4.6 Andre	  rutetiltag	  

Disse rutetiltag er også relativt simple at indføre. Det gælder imidlertid igen under 
forsætning af, at der eksisterer elektroniske kort for området (hvis det ikke er 
tilfældet, se afsnit 4.4.1.) 
 
4.6.1 Ikke-‐ankringsområde	  

Et ikke-ankringsområde kræver at dets udbredelse offentliggøres i form af 
positioner samt offentliggørelse af de retningslinjer, der måtte være knyttet til de 
omfattede fartøjer og eventuelle undtagelser, tidsmæssige begrænsninger osv.  
 

                                                        
 
37	  Prisen	  er	  baseret	  på	  Cairn’s	  boringsaktiviteter	  i	  Grønland	  og	  inkluderer	  alle	  aktiviteter	  i	  
perioden.	  http://www.cairnenergy.com/NewsDetail.aspx?id=1363	  
38	  Opdatering	  af	  modelberegning	  for	  government	  take	  01.03.2011,	  Råstofdirektoratet.	  
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Det vurderes, at der indenfor den normale opdatering af Efterretninger for 
Søfarende og af de prioriterede søkort frem til 2018 ikke vil være yderligere 
omkostninger forbundet med PSSA. 
 
Der gøres opmærksom på, at dette gælder indenfor eksisterende aftalerammer for 
om digital kortlægning med Grønlands Selvstyre frem til 2018. 
 
Da ikke-ankringsområder typisk vil etableres meget kystnært er der ringe 
sandsynlighed for, at det vil have en begrænsende effekt på adgang til mineralske 
eller biologiske ressourcer. Er dette ikke tilfældet henvises til afsnit 4.5.1. 
 
4.6.2 Anbefalede	  spor	  og	  trafikseparationssystem	  og	  kystzone	  

a. Anvendelse af et anbefalet spor og trafikseparationssystem og kystzone 
forudsætter, at dets forløb offentliggøres i form af positioner samt offentliggørelse 
af de retningslinjer, der måtte være knyttet til de omfattede fartøjer og eventuelle 
undtagelser, tidsmæssige begrænsninger osv. 
 
Det vurderes, at der indenfor den normale opdatering af Efterretninger for 
Søfarende og af de prioriterede søkort frem til 2018 ikke vil være yderligere 
omkostninger forbundet med PSSA. 
 
Der gøres opmærksom på, at dette gælder indenfor eksisterende aftalerammer om 
digital kortlægning med Grønlands Selvstyre frem til 2018. 
 
Et anbefalet spor vil indebære minimale omkostninger ved oprettelsen for 
myndighederne, såfremt de placeres i allerede opmålte områder. Et anbefalet spor 
udenfor søkort af tilstrækkelig kvalitet vil forudsætte betydelig nyopmåling, se 
afsnit 4.4.1 
 
Rutetiltag kan i særlige tilfælde være støttet af elektronisk afmærkning, men det er 
dog ikke endnu tilfældet i Grønland. Elektronisk afmærkning kræver en lokal 
sendemast og elektroniske kort ombord på skibet. Dette er ikke vurderet som en 
konsekvens af etableringen af et PSSA, men omkostningen er givet i oversigten. 
Det bør bemærkes at da tilstedeværelsen af drivis, isbjerge og lignende er skiftende 
og hurtigt kan ændre sig, kan brug af anbefalede spor i praksis vise sig at være en 
udfordring at gennemføre. 
 
b. Skibstrafikken kan tvinges ud på en omvej som konsekvens af et anbefalet spor 
eller trafikseparationssystem og kystzone.    
 
Det anslås, at der ved et anbefalet spor, kystzone og trafikseparation kan der blive 
tale om en omvej for skibstrafikken og der henvises til eksempel i 4.5.1.b., hvor det 
anslås, at der ved 1000 nm omvej bruges ekstra brændstof til en værdi af ca. 
450.000 kroner. 
 

4.7 Overvågning	  

I forbindelse med etablering af rute tiltag, ATBA’er og MARPOL Special Areas 
kan det være ønskeligt at monitorere, men det skal bemærkes, at der ikke eksisterer 
et formelt krav om overvågning og håndhævelse af APM’er. Dog anbefaler IMO 
brug af overvågning i forbindelse med etablering af trafikseparationssystemer. 
Kystvagtovervågning af skibstrafikken i forbindelse med f.eks. ATBA og ikke-
ankringsområder forekommer da også i de fleste PSSA’er ligesom data fra 
satellitovervågning anvendes visse steder til at lokalisere skibe.  
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Der findes en række mulige måder at etablere et vist niveau af overvågning på, der 
kan komplettere hinanden eller stå enkeltvis alt efter det ønskede rumlige og 
tidsmæssige overvågningsniveau. Af tekniske muligheder kan nævnes LRIT, der 
står for ”Long Range Identification and Tracking” og det grønlandske Vessel 
Monitoring System (VMS). I fremtiden kan også satellitbaseret AIS vise sig at 
være et farbart alternativ via eksempelvis European Maritime Safety Agency 
(EMSA), der er undervejs med sådan en service til EU’s medlemsstater39.  
 
4.7.1 Overvågningssystemer	  

a. LRIT er et IMO system, der har til formål at følge og overvåge skibsfarten 
overalt i verden. Skibe over 300 BT sender automatisk en række grundlæggende 
oplysninger hver 6. time, og kan dermed overvåges, mens de sejler i  dansk-
grønlandsk farvand til de forlader området igen.  
 
Myndighederne kan mod betaling trække oplysninger fra skibets LRIT oftere.  
 
Det anslås, at der ikke alene begrundet i etableringen af et PSSA er en udgift til 
hyppigere datatræk. 
 
b. Det grønlandske VMS system overvåger fiskefartøjer med henblik på 
overvågning af kvoter og fiskerettigheder på fortrolig basis. Det er tidligere 
vurderet af Grønlands Kommando, at dette system ikke vil kunne anvendes til 
generel overvågningsaktivitet, men VMS systemet bruges dog som supplering i 
forbindelse med redningsopgaver40. Fiskefartøjer >300 BT dækkes af LRIT. 
 
Det vurderes, at der ikke vil være mulighed for at inddrage VMS data i 
miljøovervågning i forbindelse med et PSSA. 
 
4.7.2 Overvågning	  af	  oliespild	  ved	  overflyvning	  

Det danske Forsvar forestår overflyvningsaktiviteten inden for monitorering af 
oliespild til havs i forbindelse med andre opgaver der løses på Grønland 
(Forsvarskommandoen, 2011). Område er dækket af omfattende politiske aftaler, 
herunder forsvarsforliget.  
 
a. Der er samlet bevilget 380 flyvetimer til Grønlands Kommando til løsning af 
opgaver relateret til hævdelse af suverænitet, fiskeriinspektion og 
miljøovervågning m.m. De årlige driftsomkostninger forbundet hermed udgør ca. 
7,9 mio. kr. årligt.  
 
Den eksisterende overvågning med Challenger CL-604 er anslået af 
Forsvarskommandoen til at koste ca. 36.000 kr. per time (2010 pris)41, hvor beløbet 
er et udtryk for totalomkostningen inkl. løn til minimumsbemanding.   
 
Det vurderes, at etableringen af et PSSA i sig selv ikke giver anledning til 
yderligere overvågningsbehov da dette følger EEZ.  
 

                                                        
 
39	  Det	  antages	  at	  Danmark	  kan	  blive	  accepteret	  som	  slutbruger	  på	  satellitbilleder	  fra	  Grønland,	  
se	  afsnit	  4.4.1	  
40	  Personlig	  kommunikation	  med	  vagthavende	  officer.	  MRCC	  Grønnedal,	  mail	  2.	  Feb.	  2011	  
41 Til sammenligning er charteromkostninger i USA ca. 25.000 til 35.000 kr.   
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b. Giver udpegningen af områder særligt følsomme overfor olie- eller 
kemikalieforurening, opankring e. lign. anledning til ønske om øget overflyvning i 
netop disse områder, kan der opstå behov for yderligere flyvetid. 
 
Det anslås, at hvis overflyvning f.eks. skal øges med 50% til 570 timer bliver 
medudgiften 190 timer x 36.000 kr/time = 6,84 mio. kr./år. 
 
4.7.3 Alternative	  forslag	  til	  monitering	  for	  oliespild	  

Disse opgørelser på områder, som ikke er formelt krævede i forbindelse med 
oprettelsen af et PSSA, skal alene opfattes som eksempler på omkostninger og de 
kan ikke danne grundlag for en ændret opgaveløsning på området. Der tages 
således ikke stilling til muligheden for at ændre i forsvarets nuværende prioriterede 
opgaveløsning. 
 
a. Der er tre Challengerfly til rådighed i Forsvaret og der skønnes ikke at være 
tilstrækkelig kapacitet til en eventuel udvidelse af overflyvning for monitorering 
for oliespild i Grønland. Det kan politisk besluttes at anskaffe nye/brugte fly til 
formålet. I 1997 var anskaffelsesprisen på Challenger CL-604 kr. 225 mio. og et 
nyere brugt fra 2001-2005 kan erhverves for 60-90 mio. kroner (11-16 mio. USD), 
hvilket med udstyr forventes at nå op på ca. 110-120 mio. kroner.  
 
Der indregnes ikke i typescenarierne behov for indkøb, afskrivning og drift af 
yderligere fly til overvågning. 
 
b. Som supplement til flyovervågning kan anvendes satellitbaseret overvågning af 
forurening med olie. Overvågning af oliespild til havs foregår i Danmark via 
CleanSeaNet satellit servicen, der gratis udbydes af EMSA til de medlemmer der er 
kyststater (EMSA, 2011). Teknologien der benyttes i satellitterne til oliedetektion 
hedder Satellite Synthetic Aperture Radar, som kort beskrevet fungerer ved 
automatisk at registre den forskel i bevægelserne i overfladevandet som en oliefilm 
laver i forhold til en normal havoverflade. Billederne bliver derefter analyseret af 
eksperter. Danmarks nuværende aftale med EMSA inkluderer ikke Grønland, men 
det kan politisk besluttes at forfølge muligheden for at få Grønland inkluderet. 
Accepteres Danmark af EU som slutbruger på billeder af grønlandsk farvand kan 
denne overvågningsservice anvendes uden yderligere omkostninger.   
 
Det forudsættes, at Grønland kan dækkes uden beregning. 
 
c. Hvis ikke Grønland kan dækkes uden beregning, kan billeder købes. Der findes 
tilgængelige udbydere af satellitbaseret services til at detektere oliespild, der 
benytter sig af polarorbitære baner, hvorved grønlandsk farvand ville kunne 
dækkes flere gange i døgnet. EMSA får satellitbilleder fra Kongsberg Satellite 
Services, som også udbyder service til andre slut-brugere for 9.700 kr. pr. 
satellitbillede med en leveringstid på 30 minutter. Billederne kan dække et areal op 
til 405 x 405 km og prisen afhænger af, hvilken satellit der benyttes, dog vil prisen 
normalt blive harmoniseret ved fast aftale med udbyder. Ved  anslået 10 større 
oliespildsobservationer per år og en realiseringsprocent på ca. 10 kan det forventes, 
at der skal trækkes 100 billeder. Dette kan også begrænses til særligt følsomme 
områder, som så dækkes mere intensivt. 
 
Det vurderes, at overvågning af olieforurening med fordel kan suppleres med 
satellitbilleder til en anslået årlig pris på kr. 970.000.  
 
Det eksisterende olieberedskab i GLK vurderes at være i stand til at anvende 
satellitbilleder. Tidsforbruget er dog afhængig af antallet af billeder og en nærmere 
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afklaring afventer udpegningen af områder og overvågningsbehovet.  
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5 APM	  katalog	  i	  scenarier	  

5.1 Kombination	  af	  afstand	  til	  kyst	  og	  skibstrafikintensitet	  

Opdelingen i fire typescenarier med baggrund i trafikintensitet og afstand til kyst 
skal her ses som et forsøg på at eksemplificere høje og lave risiko-profiler.  De fire 
arketypiske scenarier er beskrevet i følgende figur. 
 
Figur	  5-‐1	   Eksempler	  på	  valg	  af	  mulige	  tiltag	  i	  Grønland.	  
	  
 

 Indenskærs beskyttet område 
(indenfor 3 sømilegrænse) 

Udenskærs beskyttet område 
(udenfor 3 sømilegrænse) 

Trafikintenst område 

1 
MARPOL Olie og Affald; 
skibsmeldesystem, ATBA, 

anbefalede spor, trafikseparation, 
kystzone, ikke-ankringsområde 

2 
MARPOL Olie og Affald; 

skibsmeldesystem, ATBA, ikke-
ankringsområde 

Trafiksvagt område 

3 
MARPOL Olie og Affald; 
skibsmeldesystem, ATBA, 

anbefalede spor, ikke-
ankringsområde 

 

4 
MARPOL Olie og Affald; 

skibsmeldesystem, ATBA, ikke-
ankringsområde 

 
Udpegningen af følsomme områder afventes, men som eksempler på den type af 
ressourcer, der kunne være tale om at beskytte langt fra kysten (Udenskærs)42 kan 
nævnes rasteområder for fugle eller en migrationsrute for hvaler. På selve kysten 
eller i skærgården (indenskærs) kunne eksempler være raste-, fouragerings- og 
ynglepladser eller kolde koralrev. 
 
Da trafikintensiteten i et vist omfang vil falde samtidigt med stigende afstand til 
kyst vil scenarie 1 være det mest trafikerede, mens scenarie 4 er meget let 
trafikeret.  
 
Det er på sin plads at nævne, at en række af IMO’s rutetiltag er skabt med formålet 
at begrænse risikoen for uheld til søs og dermed mindske risikoen for en 
miljøpåvirkning i et PSSA.  Da risikoen for uheld, alt andet lige, er afhængig  af 
antallet af skibe og deres trafikmønster sigter de IMO definerede mulige rutetiltag 
på at ”organisere” et større antal skibe i bestemte områder. Tiltag som 
trafikseparation, ikke-ankringsområder og kystzoner, fokuserer på at etablere 
lavere risiko for kollisioner, mens andre, som dybvandsruter og anbefalede spor, er 
orienteret mod at begrænse risikoen for eksempelvis grundstødninger. Et område, 
der bør undgås (ATBA) ”flytter” også på skibe, og bliver etableret, hvis der er 
behov for beskyttelse af et givent område mod effekterne fra skibstrafik. De er ofte 
mere velegnet til trafiksvage områder, hvor der dermed er færre skibe på den plads, 
der lades tilbage, end ved et ATBA i et trafikintensivt område.   
 
Områder med trafikintensitet, som den man kan finde i PSSA’er i Vadehavet, 
Østersøen eller nær Floridas østkyst, hvor APM’er anvendes, eksisterer i dag ikke i 

                                                        
 
42	  Udenskærs	  og	  Indenskærs	  er	  formelt	  set	  adskilt	  ved	  basislinien.	  I	  denne	  rapport	  vil	  grænsen	  
blive	  regnet	  ved	  3	  sømilegrænsen,	  da	  det	  er	  en	  væsentlig	  adskillelse	  mellem	  grønlandsk	  og	  
dansk	  politisk-‐administrativt	  område.	  	  
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Grønland, hvor der måske samtidig er op til 50-60 skibe på Vestgrønlands 1500 km 
lange kyststrækning. Der findes dog også PSSA’er med relativ lav trafikintensitet, 
som også anvender trafikseparerende APM’er (Galapagos øerne og Paracas). 
 
I forbindelse med en fremtidig mere intensiv skibstrafik og transport af olie fra 
offshore oliefelter kan der være et behov for øget overvågning og beredskab til 
oliespildsbekæmpelse. Disse tiltag er imidlertid ikke APM som defineret i IMOs 
PSSA retningsliner. Der er dog givet en vurdering af øget overvågning, mens 
etablering af oliespildsberedskab bør vurderes i sammenhæng med udviklingen af 
grønlandske olie- og gasressourcer. 

5.2 Anvendte	  APM	  i	  scenarierne	  

De fire scenarier bliver vurderet økonomisk med hensyn til investering og drift af 
de valgte tiltag og i forhold til de konsekvenser, de får for andre brugere og anden 
udnyttelse. Der gøres opmærksom på, at Skibsmeldesystem indgår i alle scenarier 
og brug af MARPOL Special Areas er optioner, som hvis de vælges vil gælde hele 
PSSA’et.  
 
Tabel	  5-‐1	   Årlige	  ekstraomkostninger	  i	  alle	  scenarier	  ved	  MARPOL	  Special	  Areas.	  
 
Ekstraomkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
MARPOL:	   	   	   	   	   	  
Annex	  I+II	   2.200.000	   -‐	   -‐	   -‐	   2.200.000	  
Annex	  V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Annex	  VI	  SOx	  ECA	   12.800.000	   -‐	   -‐	   -‐	   12.800.000	  
Annex	  VI	  NOx	  ECA	  (Tier	  III)	   3.500.000	   -‐	   -‐	   -‐	   3.500.000	  
 
 
Direkte økonomiske konsekvenser, som for eksempel at skibe må sejle en omvej 
ved et ATBA, kan relativt simpelt opgøres, hvorimod et økonomisk tab i 
forbindelse med en ressource, som ikke kan udnyttes, er afhængig af hvilken 
ressourceadgang, der begrænses. Da der ikke er udpeget konkrete områder, gives 
der alene i scenarie 4 en oversigt, som inkluderer eksempler på omkostninger ved 
ressourcebegrænsning. 
 
Det eksisterende skibsmeldesystem GREENPOS er vurderet til at få en begrænset 
omkostning på grund af registrerering af skibe, som blot passere gennem et PSSA.  
 
Et skibsmeldesystem, der inkluderer HAZCARGO information, er ikke inkluderet i 
scenarierne, da det estimeres, at der er et ubetydeligt antal skibe i denne kategori, 
som ikke er tankere. Information vedrørende tankere indhentes allerede. I fald det 
vælges at udvide GREENPOS til at omfatte information om farligt gods vil der dog 
være en yderligere mindre ekstraomkostning. 
 
5.2.1 Scenarie	  1;	  indenskærs,	  trafikintensivt:	  

Da de primære aktiviteter for myndigheder er knyttet til allerede etablerede 
opgaver indenfor kortopdatering og omkostninger ved skibsmeldesystemet, er det 
især det besvær erhvervet påføres som har en omkostning. Her er den øgede 
brændstofregning placeret på grønlandske fartøjer og med et forbrug også på 
flådens skibe. 
 
Tabel	  5-‐2	   Årlige	  generelle	  ekstraomkostninger	  i	  indenskærs,	  trafikintensivt	  område	  uden	  
MARPOL	  Special	  Areas	  og	  ressourceblokering.	  
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Ekstra	  driftsomkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Skibsmeldesystem	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  
Rutetiltag*:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Anbefalede	  spor	  	   -‐	   -‐	   	   -‐	   	  
Trafikseparation,	  kystzone	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Ikke-‐ankringsområde	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
*Under	  forudsætning	  at	  der	  ikke	  skal	  nyopmåles	  udenfor	  eksisterende	  aftaler	  
**	  en	  ikke	  estimeret	  sum	  til	  offentlige	  fartøjer	  i	  forbindelse	  med	  myndighedsudøvelse	  
	  
De afledte effekter af f.eks. et ATBA vil være afhængig af den aktuelle situation. 
Der er givet eksempler i afsnit 3.3.  
 
5.2.2 Scenarie	  2;	  udenskærs,	  trafikintensivt.	  

Dette scenarie er ikke særligt sandsynligt i dansk-grønlandske farvande, men er 
medtaget da et fremtidigt scenarie med Nordvestpassagen eller trafik med 
forsyninger og lasteoperationer i forbindelse med offshore olie og gasfelter kan 
blive relevante.  
 
Tabel	  5-‐3	   Årlige	  generelle	  ekstraomkostninger	  i	  udenskærs,	  trafikintensivt	  område	  uden	  
MARPOL	  Special	  Areas	  og	  ressourceblokering.	  
 
Ekstra	  driftsomkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Skibsmeldesystem	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  
Rutetiltag*:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  (evt.	  HAZCARGO)	   450.000	   -‐	   -‐	   -‐	   450.000	  
Ikke-‐ankringsområde	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
*Under	  forudsætning	  at	  der	  ikke	  skal	  nyopmåles	  udenfor	  eksisterende	  aftaler	  
**	  en	  ikke	  estimeret	  sum	  til	  offentlige	  fartøjer	  i	  forbindelse	  med	  myndighedsudøvelse	  
	  
 
Et ATBA som målrettes transporter med farlig flydende last (HAZCARGO), kan 
være relevant, da der skønnes at være to typer af transport herunder: olietankere (til 
forbrugere i Grønland og til fremtidig olieindvinding) og  kemikalietankere (til 
minedrift og malmbehandling). Der kan være særlige lokale beskyttelseshensyn 
som gør, at valg her af et ATBA rettet mod olie- og kemikalietankere kan være 
ønskeligt, specielt hvor der er langt til beredskabsassistance. Der behøver ikke 
nødvendigvis at være tilknyttet et HAZCARGO skibsmeldesystem, da de to 
skibstyper kan identificeres i det eksisterende meldesystem.  
 
5.2.3 Scenarie	  3;	  indenskærs,	  trafiksvagt:	  

Oprettelse af ATBA og ikke-ankringsområder i disse områder kan betyde 
omkostninger for lokale samfund, som ikke kan opgøres før aktuelle områder er 
udpeget (se afsnit 3.3. for eksempler). 
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Tabel	  5-‐4	   Årlige	  generelle	  ekstraomkostninger	  i	  indenskærs,	  trafikisvagt	  område	  uden	  
MARPOL	  Special	  Areas	  og	  ressourceblokering.	  
 
Ekstra	  driftsomkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Skibsmeldesystem	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  
Rutetiltag*:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Anbefalede	  spor	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Ikke-‐ankringsområde	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
*Under	  forudsætning	  at	  der	  ikke	  skal	  nyopmåles	  udenfor	  eksisterende	  aftaler	  
**	  en	  ikke	  estimeret	  sum	  til	  offentlige	  fartøjer	  i	  forbindelse	  med	  myndighedsudøvelse	  
 
5.2.4 Scenarie	  4;	  udenskærs;	  trafiksvagt	  

Det er måske i dette scenarie størsteparten af skibsfarten tilbagelægger sine sømil. 
Her er den øgede brændstofregning placeret på grønlandske fartøjer og med et 
forbrug også på flådens skibe. Der gøres dog opmærksom på, at valg af f.eks. 
MARPOL VI SOx ECA vil pålægge omkostninger på skibsfarten (se afsnit 3.3). 
 
Tabel	  5-‐5	   Årlige	  generelle	  ekstraomkostninger	  i	  udenskærs,	  trafiksvagt	  område	  uden	  
MARPOL	  Special	  Areas	  og	  ressourceblokering.	  
 
Ekstra	  driftsomkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Skibsmeldesystem	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  
Rutetiltag*:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Ikke-‐ankringsområde	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
*Under	  forudsætning	  at	  der	  ikke	  skal	  nyopmåles	  udenfor	  eksisterende	  aftaler	  
**	  en	  ikke	  estimeret	  sum	  til	  offentlige	  fartøjer	  i	  forbindelse	  med	  myndighedsudøvelse	  
 
Da størstedelen af det dansk-grønlandske havområde falder under denne types 
karakteristik, er det sandsynligt at fremtidige tiltag under et PSSA finder 
anvendelse her. Der er derfor, som eksempel sammenstillet en værst-tænkelig 
situation (forstået som omkostningstung), hvor beskyttelse har høje omkostninger. 
Det kan f.eks. være i et område som ikke er kortlagt og som både har offshore olie- 
og fiskeressourcer. Data kan findes i det følgende afsnit.  
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Tabel	  5-‐6	   “Værst-‐tænkelig	  situation”	  med	  årlige	  ekstraomkostninger	  i	  udenskærs,	  trafiksvagt	  
område	  inklusiv	  MARPOL	  Special	  Areas	  og	  ressourceblokering.	  
 
Ekstraomkostninger	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   (kroner/år)	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Skibsmeldesystem	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	   170.000	  
Rutetiltag:	   	   	   	   	   	  
ATBA	  	   450.000	   -‐	   -‐	   **	   450.000	  
Opmåling:	   	   	   	   	   	  
Nyopmåling	  10	  dage	  -‐	  
udenskærs	  

-‐	   -‐	   -‐	   3.000.000	   3.000.000	  

Kortarbejde	  inkl.	  
dybdeinformation	  per	  kort	  

-‐	   -‐	   -‐	   490.000	   490.000	  

Fangst	  og	  fiskeri:	   	   	   	   	   	  
10%	  af	  fiskeri	  af	  hellefisk	  
ved	  Vestgrønland	  

11.700.000	   -‐	   -‐	   -‐	   11.700.000	  

10%	  af	  fiskeri	  af	  rejer	  ved	  
Vestgrønland	  

56.100.000	   -‐	   -‐	   -‐	   56.100.000	  

Olie	  og	  gas:	   	   	   	   	   	  
Tab	  på	  licenser	  (værdi	  af	  1	  
efterforskningsboringer)*	  

	   500.000.000	   	   	   500.000.000	  

Tabte	  afgifter	  ved	  
manglende	  udvinding	  	  

	   1.700.000.000	   -‐	   -‐	   1.700.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
udbygningsperiode	  (i	  2-‐4	  
år)*	  

31.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   31.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
driftsperiode	  (50	  år)	  

22.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   22.000.000	  

MARPOL:	   	   	   	   	   	  
Annex	  I+II	   2.200.000	   -‐	   -‐	   -‐	   2.200.000	  
Annex	  V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Annex	  VI	  SOx	  ECA	   12.800.000	   -‐	   -‐	   -‐	   12.800.000	  
Annex	  VI	  NOx	  ECA	  (Tier	  III)	   3.500.000	   -‐	   -‐	   -‐	   3.500.000	  
*	  Den	  samlede	  anlægsudgift;	  ikke	  afskrevet	  over	  et	  antal	  år.	  
**	  en	  ikke	  estimeret	  sum	  til	  offentlige	  fartøjer	  i	  forbindelse	  med	  myndighedsudøvelse	  

5.3 Omkostningseksempler	  

I dette afsnit opgøres eksempler på årlige omkostninger i 2010 priser. Det er f.eks. 
ved 10% tab af samlet værdi af fangst eller ved tab af enkeltaktivitet (et oliefelt 
eller et krydstogtanløb). Et tab af den type kan opstå efter begrænsning af adgang 
til udnyttelse af et beskyttet område, f.eks. ved oprettelse af et ATBA, der 
begrænser al trafik. Et ATBA kan normalt, alt efter ønsket niveau af 
trafikbegrænsning, skrues sammen til kun at gælde for visse fartøjer og størrelse.  
 
5.3.1 Fangst	  og	  fiskeri	  

Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
10%	  af	  jagt	  på	  hval	   170.000	   -‐	   -‐	   -‐	   170.000	  
10%	  jagt	  på	  sæl	   2.600.000	   -‐	   -‐	   -‐	   2.600.000	  
10%	  af	  fiskeri	  af	  hellefisk	  
ved	  Vestgrønland	  

11.700.000	   -‐	   -‐	   -‐	   11.700.000	  

10%	  af	  totalt	  rejefiskeri	   40.100.000	   	   -‐	   -‐	   40.100.000	  
 
Fangst og fiskeri er meget lokaliseret og en vurdering må tage udgangspunkt i 
vurdering af aktuelt udpegede områder.  
 
5.3.2 Turisme	  

Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
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10%	  tab	  af	  afgifter	  fra	  
krydstogtskibe	  

-‐	   1.400.000	   -‐	   -‐	   1.400.000	  

Tab	  af	  lokalt	  turistforbrug	  
per	  krydstogtanløb	  

103.000	   -‐	   -‐	   -‐	   103.000	  

 
Hvis et område med en attraktion lukkes med et passende varsel, forventes det, at 
rejsearrangører vil være i stand til at sende turister til andre destinationer i 
Grønland. Der kan dog være enestående attraktioner, som ikke kan erstattes med 
andre rejsemål, men der kan ikke opgøres en værdi uden identifikation af en 
lokalitet. 
 
5.3.3 Olie	  og	  gas	  

Værdien af licensudbud, der er relevante for en påvirkning fra f.eks. ATBA, er ikke 
offentligt tilgængelige. Licenser med eneret til efterforsknings og udnyttelse af 
kulbrinter i Grønland tildeles efter ansøgergruppens tekniske og finansielle 
kvalifikationer og erfaringer, samt omfang af det tilbudte arbejdsprogram, som 
derfor ikke er værdisat i forbindelse med udbuddet. Her er angivet et beløb for en 
boring af i Cairn Energy’s efterforskningsprogram for Sigguk blokken43. Dette 
inkluderer ikke forudgående seismiske undersøgelser.  
 
Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Tab	  på	  licens	  (værdi	  af	  1	  
boring	  i	  efterforskning)	  

-‐	   >500.000.000	   -‐	   -‐	   >500.000.000	  

Indtægtstab	  i	  afgifter	  ved	  
manglende	  udvinding	  	  

-‐	   1.700.000.000	   -‐	   -‐	   1.700.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
udbygningsperiode	  (felt	  2-‐
4	  år)	  

31.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   31.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
udbygningsperiode	  (2-‐4	  år)	  
for	  særlig	  LNG	  case.	  

119.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   119.000.000	  

Indtægtstab	  i	  manglende	  
driftsperiode	  (50	  år)	  

22.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   22.000.000	  

 
5.3.4 Nyopmåling	  og	  kortdækning	  

Omkostninger ved valg af tiltag som kræver nyopmåling og kortdækning: 
 
Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Nyprioritering	  af	  et	  års	  
opmåling	  (udsættelse	  af	  
andet	  arbejde	  under	  aftale)	  

-‐	   -‐	   -‐	   39.600.000	   39.600.000	  

Nyopmåling	  10	  dage	  -‐	  
indenskærs	  

-‐	   -‐	   -‐	   600.000	   600.000	  

Nyopmåling	  10	  dage	  -‐	  
udenskærs	  

-‐	   -‐	   -‐	   3.000.000	   3.000.000	  

Kortarbejde	  inkl.	  
dybdeinformation	  per	  kort	  

-‐	   -‐	   -‐	   490.000	   490.000	  

 
5.3.5 Overvågning	  af	  olieforurening	  

Omkostninger ved valg af tiltag, hvor der ønskes flyovervågning eller 
satellitservice for monitorering for olieforurening. 

                                                        
 
43	  er	  opgivet	  til	  $185	  mio.	  for	  to	  boringer.	  
http://www.cairnenergy.com/NewsDetail.aspx?id=1363.	  	  
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Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
50%	  øget	  overvågning	  ved	  
omprioritering	  

-‐	   -‐	   	   6.840.000	   6.840.000	  

Hvis	  yderligere	  overvågning	  
ønskes:	  Indkøb	  af	  ekstra	  fly	  
og	  udstyr	  

-‐	   -‐	   	   115.000.000	   115.000.000	  

Årlig	  drift	   	   	   	   7.900.000	   7.900.000	  
Indkøb	  af	  100	  satellitbilleder	   -‐	   -‐	   	   970.000	   970.000	  
 
 
5.3.6 MARPOL	  I+II	  (Olie	  og	  flydende	  farligt	  gods)	  Special	  Area	  

Det antages her, at der ikke transporteres flydende farligt gods i dansk-grønlandsk 
farvand i et omfang, som kræver etablering af specialiserede kemikalieterminaler.  
 
Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Etablering	  af	  Special	  Area	  
procedurer	  m.m.	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   	  

Modtagefacilitet	   	   2.000.000	   	   	   2.000.000	  
Containere	  m.m.	   	   200.000	   	   	   200.000	  
Drift	  (mandskab)	   	   86.000	   	   	   86.000	  
 
5.3.7 MARPOL	  V	  (Affald)	  Special	  Area	  

Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
Der	  skønnes	  ikke	  yderligere	  
omkostninger	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0	  

 
Der er begrænsede ekstraomkostninger eller slet ingen ved indførelse af MARPOL 
Annex V Special Area, da no-special-fee allerede betales. Erhvervet kan rammes af 
øgede omkostninger, hvis øgede leverancer af skibsgenereret affald leder til et 
hævet afgiftsniveau. 
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5.3.8 MARPOL	  VI	  SOx	  og	  NOx	  ECA	  

Udgifter i kr. per år. (2010 priser). Der er ikke sat priser på installation af 
scrubberteknologi, som er en alternativ måde at leve op til svovlkravene. For NOx 
kræves installation af særlige motorer på nye skibe.   
 
Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
SOx	   	   	   	   	   	  
Ekstraomkostning	  ved	  
erstatning	  af	  tung	  
brændselsolie	  

	   	   	   	   	  

Indtil	  2015	  (1,0%)	   2.290.000	   -‐	   -‐	   -‐	   2.290.000	  
2015-‐2020	  (0,1%)	   31.300.000	   -‐	   -‐	   -‐	   31.300.000	  
Efter	  2020	  (0,1%)	   5.800.000	   -‐	   -‐	   -‐	   5.800.000	  
Omregnet	  per	  år	  2012-‐
2032	  (2010	  priser)	  

11.800.000	   	   	   	   11.800.000	  

 
 
Kroner/år	   Grønland	   Danmark	   I	  alt	  
	   	   Erhverv	   Offentlig	   Erhverv	   Offentlig	   	  
NOx	   	   	   	   	   	  
Opfyldelse	  af	  Tier	  II	  krav	   7.000.000	   -‐	   -‐	   -‐	   7.000.000	  
Opfyldelse	  af	  Tier	  III	  krav	   3.500.000	   -‐	   -‐	   -‐	   3.500.000	  
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6 Konklusion	  på	  katalog	  af	  tiltag	  i	  
Grønland	  

Mulighederne for at beskytte miljøet i det dansk-grønlandske havområde omkring 
Grønland overfor skibstrafik er blevet vurderet i forhold de tiltag, som kan 
anvendes under FNs Internationale Maritime Organisation IMO. Da der endnu ikke 
foreligger udpegede områder er der givet et katalog med generelle 
konsekvensvurderinger af tiltag. Der er overordnet både mulighed for at    
 

• udpege Special Area under MARPOL Konventionen om Beskyttelse af 
havmiljøet mod forurening fra skibe og/eller at 

• udpege havområder efter retningslinjerne om beskyttelse af særligt 
følsomme havområder (Particularly Sensitive Sea Areas – PSSA), 
herunder at indføre rutetiltag. 

 
IMOs regler kræver godkendelse af beskyttede områder til havs og af de tiltag som 
anvendes, mens der ikke er behov for den type godkendelser, hvis områderne og 
den benyttede regulering ligger i indre farvand, idet grønlandske love og forskrifter 
gælder her.  

6.1 Vurdering	  af	  MARPOL	  tiltag	  

MARPOL Special Areas og Emission Control Areas indebærer obligatoriske tiltag 
til at begrænse en række udledninger fra skibsfarten. Kataloget over mulige tiltag 
og deres omkostninger er vurderet for hele det grønlandske EEZ. De givne 
anbefalinger gælder generelt og på basis af og må detailvurderes i forhold til de 
aktuelle lokaliteter og områder, som ønskes beskyttet. Der gøres opmærksom på, at 
der ikke er medtaget offentlige engangsomkostninger ved at producere ansøgninger 
til IMO om MARPOL Special Areas eller PSSA. Der må også forudses visse, om 
end begrænsede, offentlige omkostninger i Grønland og Danmark til at producere 
baggrundsdokumenter til opgørelser over modtageanlæg. 
 
Årsagen til at Anneks II og VI ikke vurderes til at være relevante er primært, at der 
er relativt få skibe i dansk-grønlandske farvand og derfor en ringe belastning af 
miljøet fra disse kilder og betragtelige omkostninger. For Anneks IV skønnes det, 
at et totalt forbud mod udledning enten vil være umuligt at få accepteret i IMO, da 
der er helt utilstrækkelige modtageanlæg, eller meget dyrt for havnene at 
gennemføre, samt at skibsfart i følsomme områder, f.eks. fjorde med ringe 
vandudskiftning, kan reguleres med national grønlandsk lovgivning uden at 
involvere IMO. 
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Tabel	  6-‐1	   Konsekvensvurdering	  af	  drift	  af	  MARPOL	  tiltag	  
 
 Vurdering Praktisk konsekvens Omkostning ved drift 
MARPOL 
Anneks I Olie 

I: Udledning af 
olieholdigt vand  kan 
forbydes gennem 
vedtagelse af et Special 
Area  
 
 
SKØNNES 
RELEVANT 

Ved et forbud mod al 
udledning kræves 
modtagefaciliteter i 
grønlandske havne og 
bortskaffelse med nye 
eller eksisterende 
ordninger. 

Der vil være en 
engangsinvestering på ca. 
2,2 mio. kr. og 
driftsomkostninger som 
forventes dækket af 
afgifter (ca. 0,5 mio. kr 
per år) 
 

MARPOL II 
Flydende farlig 
last  

II: Udledning af 
kemikalieholdigt vand 
forbydes gennem 
vedtagelse af et Special 
Area  
 
SKØNNES IKKE 
RELEVANT 

Der skal opbygges 
modtagefaciliteter i 
Grønland til at 
flydende farlige 
substanser i bulk, dvs. 
fra kemikalietankere.   
 

Der skønnes ikke at være 
nogen væsentlig transport 
af kemikalier i bulk til 
Grønland og derfor 
relativt store 
etableringsomkostninger 
for en ringe gevinst. 

MARPOL IV 
Spildevand 
(Grønland er i 
dag undtaget)  

Et forbud mod 
udledning af 
skibsgeneret spildevand 
kan vedtages i et  
(udlednings-begrænset 
område) 
SKØNNES IKKE 
RELEVANT 

Der er ikke renseanlæg 
til spildevand i 
Grønland og derfor er 
det vanskeligt at leve 
op til IMOs krav om 
modtagefaciliteter 
 

Rensning af spildevand er 
teknisk vanskeligt i 
Grønland og der er derfor 
store omkostninger for en 
ringe gevinst.  
 

MARPOL V 
Affald 

Et forbud mod 
bortkastning af 
skibsgeneret affald kan 
vedtages i et Special 
Area 
 
SKØNNES 
RELEVANT 

Der er 
modtagefaciliteter og 
transport til lokale 
deponier i eksisterende 
ordninger  

Det er driftsomkostninger 
som forventes dækket af 
afgifter  

MARPOL SOx 
og NOx ECA 
(Grønland er i 
dag undtaget fra 
anneks VI)  

Strammere udfasning af 
svovlholdigt brændstof: 
1,0 nu og 0,1% S i 2015 
 
SKØNNES IKKE 
RELEVANT 

Overgang til lav svovl 
brændstof eller 
installation af 
røgrensning på skibe 

Der er meromkostninger 
på 0,1% svovlholdige 
olier anslået til 33 mio. kr. 
per år. 
Udgifter til røgrensning 
kan ikke opgøres pga 
teknologistade. 

 Indførsel af Tier III NOx 
niveau for nye skibe i 
2016  
 
SKØNNES IKKE 
RELEVANT 

80 % reduktion af NOx 
udledning på nye 
motorer 

Ekstraudgiften til en ny 
Tier III motor kan ikke 
opgøres præcist pga 
teknologistade. Der 
forventes ekstra 1,5 – 5,6 
mio. kr. til Tier III per 
motor. 

 

6.2 Vurdering	  af	  rutetiltag	  

Tiltag i Tabel 6-2 er primært såkaldte rutetiltag og de er generelt relevante, . Den 
samlede omkostning er dog afhængig af hvor tiltagene indføres, da blokering for 
adgang til udnyttelse af fiske- eller olieressourcer kan være helt afgørende for et 
samfunds samlede omkostninger. da de er relativt billige at oprette. Ligeledes vil 
omkostningen til nye søkort, som kan være fundamentet for tiltagene, være ganske 
betragtelig , hvis der ikke eksisterer kortmateriale af tilstrækkelig kvalitet. To tiltag 
er vurderet ikke-relevante: brug af lods (vanskeligt tiltag at få godkendt, for få 
skibe og ingen eksisterende lodsinstitution) og brug af trafikseparering ved 
kystzoner (for få skibe). 
 



 
 

81 

Tabel	  6-‐2	   Konsekvensvurdering	  af	  drift	  af	  rutetiltag	  
 
  
SKIBSMELDESYSTE
M 

Et meldesystem giver 
viden om, hvor meget 
trafik der er i hvilke 
områder. 
 
SKØNNES 
RELEVANT 

Der eksisterer 
allerede 
meldesystemerne 
i Grønland, men 
der kan være et 
antal 
transatlantiske 
skibe som ikke 
før skulle 
registreres 

<0,2 mio. kr per år. 

MELDESYSTEM FOR 
SKIBE MED FARLIG 
ELLER 
FORURENENDE LAST  

Oplysninger om farlig 
last kan  bruges i olie- og 
kemikaliespildberedskab
. 
 
SKØNNES IKKE 
RELEVANT 

Eksisterende 
meldesystem skal 
ændres.   
 
 

<0,1 mio. kr. per år 

OMRÅDER DER BØR 
UNDGÅS  (ATBA) 

ATBA kan udpeges, 
hvor der er områder som 
er særlig sensitive for 
trafik og/eller meget 
følsomme miljøværdier. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Ingen særlige 
forudsætninger 
for indførelse ud 
over kendte 
positioner. 
 
 

Ved et standard 10.000 
km2 ATBA og en årlig 
1.000 km omvej er der 
ca. 0,5 mio. kr. i ekstra 
brændstofomkostninge
r 

OMRÅDER DER BØR 
UNDGÅS FOR SKIBE 
MED FARLIG ELLER 
FORURENENDE LAST  

ATBA kan udpeges i 
områder, hvor risiko for 
miljøskader ved uheld 
med farlige laster er 
særlig høj. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Relevant 
beredskabsindsat
s forudsætter 
kendskab til 
skibets last, dvs. 
meldesystem 

Samme 
omvejsvurdering som 
ovenfor 

IKKE-
ANKRINGSOMRÅDE 

Et område hvor ankring 
er farligt eller skadeligt 
for havmiljøet. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Kræver ikke 
godkendelse i 
IMO ved 
oprettelse i indre 
farvand. 
 

Indgår i eksisterende 
arbejdsplaner, hvis 
ikke nyopmåling er 
nødvendig 

ANBEFALEDE SPOR,  
DYBVANDSRUTER 

En rute som er blevet 
særligt undersøgt for at 
sikre, at den så vidt 
muligt er fri for fare og 
som skibe er anbefalet at 
følge. 
RELEVANS 
LOKALAFHÆNGIG 

Kræver ikke 
godkendelse i 
IMO ved 
oprettelse indre 
farvand, f.eks. i 
fjorde. 

Indgår i eksisterende 
arbejdsplaner, hvis 
ikke nyopmåling er 
nødvendig 

 

6.3 Konsekvens	  ved	  blokering	  af	  ressourceudnyttelse	  

Der er i Grønland meget store fangst og fiskeri-interesser, som er økonomisk 
betydende nationalt, men også lokale værdier, som lokaløkonomisk, socialt og 
kulturelt kan være meget betydende.  Påvirkningen i samfundet af en given 
beskyttelseszone og tilhørende tiltag kan først vurderes når et aktuelt udpeget 
område er kendt. Dette gælder i særdeleshed også for adgangen til udnyttelse af 
olie- og gasressourcer, hvor meget store potentielle værdier kan være i spil. Der er 
givet en række eksempler på afledte omkostninger ved blokering af 
ressourceudnyttelse i Tabel 6-3. 
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Tabel	  6-‐3	   	  Eksempler	  på	  tab	  ved	  mistet	  adgang	  til	  ressourceudnyttelse	  
 
Tab af ressourceudnyttelse Mio.  kroner per år 
 
Tab af naturressource 

 

Tab af adgang til jagt på hvaler medfører 10% nedgang i fangsten  0,2 
Tab af adgang til jagt på sæl medfører 10% nedgang i indhandlet sælskind  2,6 
Begrænsning i fiskeri medfører 10% nedgang i indhandling af fisk eller 
skaldyr   

Op til 56,1 

 
Tab af turisme 

 

10% fald i passagerafgifter fra krydstogtanløb  1,4 
Lokalt tab ved manglende krydstogtanløb  0,1 
 
Tab af adgang til olieudvinding 

 

Værdi af manglende arbejde på licens (ved 1 boring) 
500 

Indtægtstab fra manglende personskatter i byggeperiode (2-4 år) 31 
Indtægtstab fra manglende personskatter i driftperiode 22 
Manglende direkte afgifter, skatter og udbytter fra olie og gas produktion 
(felt på 0,5 mia. tønder) 

1.700 
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7 Appendix	  1:	  Anvendte	  tiltag	  
(APM)	  

 

OMRÅDER DER BØR UNDGÅS  (ATBA, inkl. farlig last ATBA) 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, 
Estland, Finland, 
Tyskland, Letland, Litauen 
og Polen. 

Der er to svenske (Natura 2000) 
områder defineret og ATBA 
gælder for alle skibe ≥ 500 GT.  

Der er ingen fælles 
vidensopsamling af erfaringer 
med områder, der bør undgås i 
Østersø-regionen. Det er en 
anbefaling og der er ikke meldt 
om grove overtrædelser fra 
svensk side. 

Kanariske øer 
Spanien 

Gælder for alle tankere samt skibe 
> 500 GT, der rummer olie eller 
anden farlig last i fem definerede 
områder. 

Ingen tilbagemelding. 
 

Galapagos Archipelago 
Ecuador 

ATBA ligger udenom PSSA 
undtagen mod nord. Gælder alle 
skibe der fragter olie eller farligt 
gods og skibe > 500 GT 

Kontakt til relevant myndighed er 
etableret og tilbagemelding 
afventes.  
 

Marine Area around 
Florida Keys 
United States 

ATBA’et løber langs med 
Atlanterhavsiden af PSSA og 
gælder alle større skibe. 

ATBA eksisterede allerede en del 
af Florida Keys National Marine 
Sanctuary. men blev ændret med 
PSSA. Der er gode erfaringer med 
tiltaget, hvilket tilskrives, at 
skibsindustrien blev konsulteret 
og forslag implementeret. Der 
opstod en større bufferzone 
mellem de modsejlende skibe.  
 

Papahanamokuakea 
Marine National 
Monument  
United States 

Områder, der skal undgås gælder 
for alle gennemsejlende skibe i 
fire store zoner. 
 

Der er ikke rapporteret nogen 
væsentlige overtrædelser. 
 

Western European 
Waters 
Belgien, Frankrig, Irland, 
Portugal, Spanien, 
England.  

Otte områder var allerede udpeget 
som ATBA ved etablering af 
PSSA. De enkelte områder har 
forskellige regler og procedurer.  
 

De udpegede områder findes i 
flere lande og vidensopsamling af 
erfaringer med områder der bør 
undgås foregår decentralt i de 
enkelte berørte nationer. I 
Storbritannien rapporterer MCAs 
(Maritime and Coastgard Agency) 
om gode erfaringer med 
anbefalede ATBA kaldet Marine 
Environmental High Risk Areas 
(MEHRAs) i kombination med 
andre rutemuligheder. 

 
 

IKKE-OPANKRINGSOMRÅDE 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Marine Area around 
Florida Keys 
United States 

Det er pålagt fartøjer der 
navigerer i området ikke at kaste 
anker. Overtrædelse medfører 
bødestraf. 

Generelt gode erfaringer, men der 
har været foretaget 
tilbageholdelser og udstedelse af 
bøder ved overtrædelse af 
opankringsforbudet. 
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OBLIGATORISK SKIBSRAPPORTERINGSSYSTEM 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, Estland, 
Finland, Tyskland, Letland, 
Litauen og Polen 

Der er tre obligatoriske regionale 
skibsrapporteringssystemer hvor 
der skal indrapporteres til et VTS 
center. 
 
BELTREP i trafikområdet i 
Storebælt, gældende for skibe på 
50 GT eller mere og alle skibe 
der stikker 15 meter eller mere op 
I luften. 
 
GOFREP i den finlandske bugt 
gældende for skibe på 300 GT 
eller derover. 
 
GDANREP til brug ved 
indsejling til polske havne i 
bugten ved Gdańsk, gælder for 
passagerskibe certificeret til mere 
end 12 passagerer, skibe på 150 
GT eller mere og alle skibe der 
bliver bugseret. 
 
Derudover anbefaler IMO at store 
skibe der navigerer mellem 
Sverige og Danmark deltager i 
rapporteringsservicen 
SOUNDREP. 
 
Nationalt er der desuden 
implementeret en række 
obligatoriske 
skibsrapporteringssystemer ved 
indsejling til olieterminaler. 
 

Der er ingen fælles 
vidensopsamling af erfaringer 
med 
skibsrapporteringssystemerne i 
Østersø-regionen. Erfaringer 
bliver indhentet decentralt i de 
enkelte medlemslande. 

Kanariske øer 
Spanien 

Gælder for alle tankere > 600 GT 
i dødvægt, der sejler med råolie, 
benzin eller asfalt. Der skal 
rapporteres når der sejles ind eller 
ud af området, hvis skibet 
forlader en havn, terminal eller 
ankerplads eller hvis  rapporteret 
kurs ændres. Rapporterings-
systemet foregår via  kystbaseret 
AIS. 
 
MRCC44 skal endvidere hjælpe 
med at navigere tankeren sikkert 
inden for rapporteringsområdet 
ved hjælp af radiotransmission. 
MRCC’en er konstant bemandet. 
 

Kontakt til relevant myndighed er 
etableret og tilbagemelding 
afventes. 

Galapagos Archipelago 
Ecuador 

Obligatorisk 
skibsrapporteringssystem ved 
navigation i PSSA område. 
 
 
 
 
 

Kontakt til relevant myndighed er 
etableret og tilbagemelding 
afventes. 
 

                                                        
 
44	  Maritime	  Rescue	  Coordination	  Centre	  
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OBLIGATORISK SKIBSRAPPORTERINGSSYSTEM 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
 
 

Papahanamokuakea 
Marine National 
Monument  
United States 

Skibsrapporteringssystemet er 
gældende for alle skibe der ikke 
har tilladelse til at navigere i 
området, >300 GT samt alle skibe 
hvor en mulig nødsituation er 
under udvikling. 
  
Ved gennemsejling skal der ske 
en indberetning til NOAA45 
mindst 72 timer og maksimum en 
måned i forvejen. 
 

Ingen erfaringer er samlet 
vedrørende brug af 
skibsrapporteringssystemet i 
området, men hele CAMSPAC 
meldesystemet evalueres løbende 
af US Coast Guard. 

Great Barrier Reef  
Australien 

Obligatorisk for alle større 
tankere.  
For mindre handelsskibe og 
fiskerbåde er der frivillig 
rapportering 

Generelt positive erfaringer og 
større navigationssikkerhed med 
færre marine hændelser. Systemet 
har dog haft problemer med 
kapaciteten. 
 
Der er foreslået en række 
forbedringer til systemet, 
herunder: 
-‐ Udbygge VHF 

kommunikations-systemet med 
mere kapacitet 

-‐ Implementering af AIS på skibe 
med eventuelt en rabat på de 
lovpligtige gebyrer og afdrag. 

-‐ Transportabel AIS til lods. 
-‐ En management ramme for 

SRS 
-‐ Brugerbetaling af SRS. 
-‐ En årlig rapport der cirkuleres 

mellem stakeholders for sikre 
en bedre forståelse af SRS. 

-‐ VHF transmissioner på en 
fælles tilgængelige frekvens. 
 

Vadehavet  
Danmark, Tyskland og 
Holland 

Der er kun nationalt baserede 
VTS systemer. 
 
Danmark: Ingen VTS 
 
Holland: Rapportering 
obligatorisk for alle skibe over 50 
meter, 40 meter for Ems og alle 
skibe der fragter visse farlige 
typer gods 
 
Tyskland: I visse områder er det 
obligatorisk at benytte VTS 
systemet, i andre er det anbefalet.  
 
Rapporteringskravene 
understøtter de nationale 
monitorerings- og VTS-systemer 
og som grundlag for regulativ 
interventioner. 
 
Ved skibsovervågning gives en 

Erfaringer har vist at fartøjer der 
bliver monitoreret overholder 
regler bedre og generelt udviser 
større miljømæssigt ansvar. 
 
Det påpeges dog, at er ingen 
central database eller uniformt 
rapporteringssystem er for 
vadehavsområdet i forbindelse 
med skibshændelser. Dette har 
medført store variationer både 
kvalitativt og kvantitativt og det 
er blevet anbefalet at udvikle en 
fælles database.  

                                                        
 
45	  National	  Oceanic	  and	  Atmospheric	  Administration,	  USA.	  
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OBLIGATORISK SKIBSRAPPORTERINGSSYSTEM 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
række informationer og 
anbefalinger for at imødekomme 
farlige situationer og initiere 
modforanstaltninger for at undgå 
kollisioner og grundstødning. 
 
 
 

Western European 
Waters 
Belgien, Frankrig, Irland, 
Portugal, Spanien, 
England.  

Obligatorisk for alle tankskibe 
over 600 GT, der transporterer en 
af følgende laster: tung råolie, 
tung fuel olie, bitumen og tjære 
og dertilhørende emulsioner. 
 
Rapporterings-systemet benytter 
sig af West European Tanker 
Reporting System (WETREP ) og 
der skal indrapporteres når 
-‐ PSSA området entreres 
-‐ havn forlades indenfor PSSA 

området  
-‐ der afviges fra deklareret rute 
-‐ PSSA området forlades 
 
Desuden eksisterede der ved 
udpegning af PSSA allerede fire 
lokale områder hvor det var 
obligatorisk at indrapportere ved 
indsejling. 
 

Der er ingen fælles 
vidensopsamling af erfaringer 
med WETREP foretaget. 
Erfaringer bliver gjort af de 
enkelte kyststationer og dermed 
er data decentralt placeret i de 
enkelte medlemslande. 
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TRAFIKSEPARERING 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, Estland, 
Finland, Tyskland, Letland, 
Litauen og Polen 

Trafikseparations systemerne 
består af to-vejs-ruter med en 
separationszone imellem og en 
forsigtighedszone mellem tre 
tilstødende trafikseparerings-
zoner og en række kyst 
trafikzoner mellem 
separeringsruter og nærliggende 
kyst.  
 
I tillæg til allerede eksisterende 
trafiksepareringssystem ved 
Gotland indføres en maksimal 
dybgang på 12 meter med 
anbefaling om at benytte 
dybvands-ruten i stedet. 
 
Med de allerede eksisterende 
trafikseparationssystemer findes 
der  nu i alt 21. 

Følgende data kan ikke 
udelukkende tilskrives trafik-
separeringssystemerne, men er et 
generelt billede på trends i 
Østersøregionen 
 
Antallet af skibskollisioner skibe 
imellem er blevet halveret siden 
2005/2006. Kollisioner med 
objekter er uforandret. Der har 
ikke været nogen større 
skibsrelaterede ulykker siden Fu 
Shan Hai i 2003. 
 
Der er omkring 120-140 
skibsuheld om året og antallet af 
uheld er steget siden 2006. 
Stigningen tilskrives dog primært 
en generel stigning i 
skibstrafikken på 20% i perioden 
fra 2006-2009 
 

Kanariske øer 
Spanien 

Trafikseparationen mellem Grand 
Canaria og Furteventura og 
mellem Grand Canaria of 
Tenerife sker på følgende måder: 
-‐ To trafikbaner på hver 4,8 km  
-‐ En mellemliggende trafik-

separeringszone på 3,2 km  
-‐ Et sikkerheds-område 
-‐ To kystnære trafik zoner 
 

Kontakt til relevant myndighed er 
etableret og tilbagemelding 
afventes. 

Torres Strait 
Australien 

En to-vejs-rute gennem Torres 
Strait. 
 

Der foreligger ingen information 
vedrørende erfaringer indenfor 
trafik separering 
 

Vadehavet  
Danmark, Tyskland og 
Holland 

Hovedsageligt guidede envejs-
ruter langs kyst. Inkluderer også 
en række indre trafikzoner. 

Med envejsruter og større afstand 
til kysten er skibe der sejler med 
visse typer farligt gods og tankere 
blevet separeret fra anden trafik 
og risikoen for hændelser sænket.  
 
Beredskabet har fået mere 
respons-tid og tid til 
forureningsbekæmp-else, da det 
tager længere tid for en drivende 
forurening at nå 
vadehavsområdet.  
 
Da der stadig sker 
forholdsmæssigt mange 
skibshændelser er det blevet 
anbefalet at det nuværende PSSA 
udvides til også at indbefatte den 
indre trafikseparation og ind-
sejlingskanaler til  havne. 
Desuden foreslås det at udvikle 
en TSS langs sejlkorridoren fra 
Weser/Elbe ind i den danske 
sektor som en fremtidig mulig 
APM 

Western European 
Waters 

Der eksisterede femten 
trafiksepareringssystemer, tre 

Der er ingen fælles 
vidensopsamling af erfaringer 
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TRAFIKSEPARERING 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Belgien, Frankrig, Irland, 
Portugal, Spanien, 
England.  

anbefalede ruter og et fire VTS 
fordelt ud på hele regionen ved 
udpegning af PSSA. 

med TSS-tiltag, ruter og VTS i 
regionen. Erfaringer bliver 
indhentet decentralt i de enkelte 
nationer. 
 
 

 
 
 

DYBVANDSRUTE 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, Estland, 
Finland, Tyskland, Letland, 
Litauen og Polen 

Der var allerede etableret 7 
dybvandsruter i det Baltiske hav 
ved udpejning til PSSA. Bliver 
brugt til skibe der typisk har en 
dybgang over 12, 13 eller 15 
meter. 
 

Se APM vedrørende lods. 

Vadehavet  
Danmark, Tyskland og 
Holland 
(Ligger uden for det 
udpegede PSSA) 

Brug af dybvandsruter er 
obligatorisk for følgende skibe:  
(gælder også for trafik 
separering) 
 
-‐ Olietankere > 10.000 GT  
-‐ Skibe > 5.000 GT med giftige 

stoffer i bulk (A eller B i 
Annex II i MARPOL 73/78) 

-‐ Skibe > 10.000 GT med 
flydende giftige stoffer i bulk 
(kategori C eller D, Annex II i 
MARPOL 73/78) 

Skibe > 10.000 GT med flydende 
gas i bulk 
 

Det er blevet anbefalet at 
inkludere den kystnære 
dybvandsrute i PSSA 

Western European 
Waters 
Belgien, Frankrig, Irland, 
Portugal, Spanien, 
England.  

Der var ved udpegning af PSSA 
allerede implementeret tre 
dybvandsruter indenfor området. 
Procedurer. Procedurer for de 
enkelte ruter er reguleret 
decentralt. 
 

Dybvandsrute vest for Hebriderne 
bliver fortrinsvis brugt af tankere. 
Erfaringer viser at skibene i 
reglen overholder 
ruteanbefalingerne og forbliver 
indenfor afmærkningerne og 
derved lever op til intentionen. 
 
Der er ingen fælles 
vidensopsamling af erfaringer 
med dybvandsruter i regionen. 
Erfaringer bliver indhentet 
decentralt i de enkelte nationer. 
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LODS 

PSSA område Procedure implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, Estland, 
Finland, Tyskland, Letland, 
Litauen og Polen 

Det anbefales at lods bruges ved: 
-‐ Lastede olietankere med en 

dybgang på mere end 7 meter 
-‐ Lastede kemikalie- og 

gasfragtere uanset størrelse 
-‐ Fartøjer der fragter radioaktivt 

materiale (INF cargoes) 
-‐ Ved brug af rute T for fartøjer 

med en dybgang større en 11 
meter  

 
Desuden er der også påkrævet 
brug af lods ved visse manøvre 
og passager. 
 

Grundstødninger	  faldt	  fra	  2005	  
til	  2006	  med	  13%	  men	  har	  
siden	  været	  støt	  stigende.	  
Størstedelen	  af	  de	  grundstødte	  
fartøjer	  (65%)	  havde	  ikke	  pilot	  
ombord.	  80%	  af	  fartøjerne	  
havde	  en	  dybdegang	  på	  mindre	  
end	  7	  meter	  og	  falder	  derved	  
udenfor	  IMO	  anbefalingen	  for	  
brug	  af	  pilot.	  

Great Barrier Reef og 
Torres Strait 
Australien 
 

70m eller derover samt olie- og 
kemikalie-tankere og tankere med 
gas uanset størrelse.  

Systemet virker godt. 
Der er foreslået en række 
forbedringer til systemet, 
herunder: 
-‐ Konkurrencesystem mellem 

lodsfirmaer 
-‐ Træningsprogrammer for 

nyrekrutterede lodser 
-‐ Hyppige vurderinger af 

lodsarbejdet  
-‐ Workshops i 

træthedsmanagement 
-‐ Øget samarbejde mellem lods 

og Australian Maritime Safety 
Authority (AMSA) 
 

Vadehavet  
Danmark, Tyskland og 
Holland 

Danmark: Lods er påkrævet for 
visse skibe der fragter olie, 
kemikalier eller gas. Derudover 
skibe med radioaktivt materiale, 
visse bugserbåde og Tankere med 
urensede tanke der ikke er sikret 
med inaktiv gas. 
 
Tyskland: 
Lods er påkrævet for fartøjer 
længere end 90 m eller med en 
bredde ≥ 13 m, 
og tankere der fragter gas, 
kemikalier, petroleum eller 
petroleum produkter i bulk og 
lossede tankere der ikke er 
rensede, afgassede eller 
inaktiverede. 
 
Holland: Havnelods er påkrævet 
for fartøjer over 60 m og fartøjer 
der fragter olie, gas eller 
kemikalier. 
 

Generelt virker lodssystemet 
godt. 
Der er indikationer af, at det for 
lodser er nødvendigt at sikre 
større forståelse af hvorledes 
PSSA kan have operationel 
indvirkning på navigation i 
området. Til hjælp er forslået: 
marine vejlednings varslinger, 
lodsbøger, 
navigationsanbefalinger og søkort 
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MARPOL SPECIAL AREA 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, Estland, 
Finland, Tyskland, Letland, 
Litauen og Polen 

MARPOL I - Udledning af olie: 
Udledning af vand indeholdende 
maksimalt 15 ppm olie kan 
foretages. For skibe over 400 GT 
skal der været installeret 
oliefiltrerings-udstyr med 
automatisk stop ved overskridelse 
af grænseværdi. 
 
 
 
MARPOL II – Giftige flydende 
stoffer i bulk: Udledning af 
stoffer i kategori X, Y og Z er 
forbudt. 
 
MARPOL V – Affald: 
Al udledning af afflad er forbudt. 
Der er indført et no-special-fee 
system ved aflevering til 
faciliteter i havn  

MARPOL I – udledning af olie: 
Antallet af opdagede 
olieudledninger fra skibe er faldet 
de senere år fra 224 i 2005 til 178 
i 2009.  Størrelsen af de enkelte 
oliespil er ligeledes mindsket. 
luftovervågningen ligger i 
gennemsnit i samme periode på 
lidt under 500 overflyvninger 
årligt og samtidig er skibsfarten i 
området er steget i perioden. 
 
MARPOL II – Giftige flydende 
stoffer i bulk: 
Ingen erfaringer identificeret. 
 
MARPOL V – affald: 
Der foregår ingen regelmæssig 
monitorering af skibsgenereret 
affald til havs. Der er dog siden 
2005 sket en stigning i aflevering 
af affald i havne i Sverige, Polen 
og Letland og faldende i Litauen.  
 

Great Barrier Reef og 
Torres Strait 
Australien  

MARPOL I – Udledning af olie 
 
MARPOL II – Giftige flydende 
stoffer i bulk 
 
MARPOL V - Affald 

Ingen erfaring Identificeret 

Vadehavet 
Danmark, Tyskland og 
Holland 
 

MARPOL I  – Udledning af olie 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARPOL V – Forurening af  
affald fra skibe 
EU-medlemsstater er forpligtede 
til at opstille modtagefaciliteter til 
affald fra alle typer og størrelser 
fartøjer 
 

MARPOL I 
Der er indikationer på, at 
olieforurening i Nordsøen er 
aftagende pga bedre håndhævelse 
af skibsregulativer, større 
opmærksomhed på området og 
opstilling af modtagefaciliteter til 
olieaffald i havne. 
 
MARPOL V 
Der er opnået en positiv 
udvikling indenfor området. Der 
mangler stadig modtagefaciliteter 
i visse havne.  
 

Western European 
Waters 
Belgien, Frankrig, Irland, 
Portugal, Spanien, 
England.  

MARPOL I – Udledning af olie 
 
 
 
 
 
MARPOL V - Affald 
Gælder kun for den del af PSSA 
der ligger i Nordsøen 

MARPOL I 
Der er ikke tilstrækkelig 
information tilgængelig til at 
konkludere om tiltagende har haft 
nogen virkning 
 
MARPOL V 
Der er opnået en begrænset 
positiv udvikling og der mangler 
stadig at få implementeret 
programmer og tiltag til 
forsvarlig håndtering af affald i 
en række lande.  
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SOx EMISSION CONTROL AREA (ECA) 

PSSA område Procedurer implementeret Erfaringer 
Østersøen 
Danmark, Sverige, Estland, 
Finland, Tyskland, Letland, 
Litauen og Polen 

MARPOL VI 
Grænsen for indhold af svovl 
blev i 2006 sat til max 1.50% 
m/m faldende til 1.00% m/m fra 
1. Juli 2010, og til  
0.10% m/m fra 1 januar 2015. 
 

SOx emissioner er faldet med 8% 
fra 147 til 135 kiloton/år siden 
ikrafttrædelse i 2006. 
  

Vadehavet  
Danmark, Tyskland og 
Holland 
 

MARPOL VI Det er vurderet, at der med 
MARPOL VI undgås en 40% 
stigning i SOx udledning (baseret 
på udledning i 2000).  
 

Western European 
Waters 
Belgien, Frankrig, Irland, 
Portugal, Spanien, 
England.  

MARPOL VI 
Gælder kun for området nord for 
England  

Der er ikke foretaget nogen 
konklusioner om hvorvidt tiltaget 
har haft nogen virkning. Dette 
grundet utilstrækkelig tilgængelig 
og kvantificeret information. 
 

 
 

MARPOL SPECIAL AREA - EKSTRA 

Special Area  Procedurer implementeret Erfaringer 
Antarktis syd for 60 S 
International 

MARPOL I - Udledning af olie 
MARPOL II – Giftige flydende 
stoffer i bulk 
MARPOL V – affald 
 
Det er de enkelte lande samlet 
under ”Protocol on 
Environmental Protection to the 
Antarctic Treaty” som 
implementerer MARPOL I, II og 
V begrænsningerne.  
 

MARPOL I – udledning af olie: 
Ingen erfaringer identificeret. 
 
MARPOL II – Giftige flydende 
stoffer i bulk: 
Ingen erfaringer identificeret. 
 
MARPOL V – affald: 
Ingen erfaringer identificeret. 
 
Under miljøprotokollen er der 
yderligere lagt begrænsninger på 
udledning af spildevand, stillet 
krav til oliespildsberedskab og 
modtagefaciliteter. Der arbejdes 
for begrænsning i brug af tung 
brændselsolie og er indført 
retningslinier for 
ballastvandsudledning 
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8 Appendix	  2:	  Enhedspriser	  for	  
APM	  

8.1 Skibsmeldesystem	  

Meldesystemet bruges typisk ved krydsning af rapporteringsområdets grænse og på 
fastsatte tidspunkter under sejlads inden for området. 
 
 
OBLIGATORISK MELDESYSTEM 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

GREENPOS   
Allerede eksisterende 
Rapporteringsformatet er et 
standard og forudsætter 
sendefaciliteter på skib og 
modtagefaciliteter  på land.  
 
Gælder  for alle fartøjer >300 
BT der sejler inden for 
Grønlands EEZ område. Der 
rapporteres ved ind- og 
udsejling af EEZ og hver 6. 
Time. 
 
Benytter INMARSAT-C, 
Iridium, fax, e-mail eller VHF. 

-‐ Gælder kun > 300 
BT. 
 

-‐ Ingen sporing. 
 
-‐ Ingen særlig fokus 

på risici forbundet 
med last. 

 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 
390 Dkr/time(Inkl. 
overhead). 
 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 

Mulige udvidelser af 
GREENPOS 
 
1. Hyppigere rapportering. 
2. Særlig rapporteringskrav 

for HNS46, tankere og 
lignende med specificering 
af last (HAZCARGO) 

-‐ Gælder kun skibe 
med anløb i 
Grønland. 

 

Begrænsede 
omkostninger ved 
indføring af nye 
rapporteringskrav 
og formidling af 
disse. 
390 Dkr/time(Inkl. 
overhead). 

Begrænsede 
omkostninger ved 
indrapportering. 

KYSTKONTROL47  
Allerede eksisterende 
Gælder for alle skibe over 20 
BT samt fiskeskibe på rejse 
mellem Grønlandske havne og 
anløbspladser. 
 
Benytter VHF/MF/HF48 

-‐ Kun skibe i 
kystnær fart 
mellem havne og 
anløbspladser. 

 
-‐ Ingen løbende 

realtidssporing. 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 
390 Dkr/time(Inkl. 
overhead). 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 

Der er ingen IMO krav om monitering. Meldesystemet giver i sin nuværende form i begrænset 
omfang information. 
 

                                                        
 
46	  Hazardous	  and	  Noxious	  Substances	  
47http://www.sofartsstyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Publikationer/Sejladssikkerhed/s
ejladssikkerhedgroenland.pdf	  
48	  http://www.telepost.gl/en-‐US/Kystradio/Servicer/Sider/Forside.aspx	  
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8.2 MARPOL	  

Special	  Area	  under	  MARPOL	  I,	  II	  og	  V	  er	  APM’er	  og	  bruges	  i	  reglen	  på	  store	  
geografiske	  områder,	  ligesom	  MARPOL	  VI	  SOx	  Emission	  Control	  Areas.	  

 
MARPOL I  og II – Olie og kemikalieafflad 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Forudsætter 
modtagefaciliteter til olie og 
olie-vand separering og 
adgang til 
tankvogn/slamsuger. 
  
Det skal bemærkes at det 
eneste område der er nævnt 
under Annex II – er 
Antarktis og der er ingen 
modtage krav. 

-‐ Afhængig af 
adgang til 
slamsuger. 

 
 

Etablering: 
Modtagefaciliteter 
med olie-vand 
separation - 
2.200.000 Dkr, inkl. 
10 tanke49 
 
Drift: 
139 Dkr/ time 
(inkl.overhead) 
 

Udgift deles ligeligt 
af alle brugere ved 
no-special-fee 
systemet. 

Ingen IMO krav om havmonitering. 
Den nuværende fly overvågning med Challenger fly der foretages 380 timer eller ca. 10 dage om 
måneden kan indgå i oliespilds overvågning. Omkostningerne beløber sig til 36.000 Dkr i gennemsnit 
pr. flyvetime. 
 
 
MARPOL V – Skibsgenereret affald 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Forudsætter 
modtagefaciliteter til 
skibsgenereret affald og 
årlig opgørelse over 
modtaget affald. 

 Etablering: 
Containerfaciliteter 
20.000 Dkr50 
 
Affaldsmanagement 
plan for lille havn: 
50.000 Dkr51 
 
Drift: 
139 Dkr/ time 
(Inkl.overhead) 

Udgift deles ligeligt 
af alle brugere ved 
no-special-fee 
systemet. 

Ingen krav om havmonitering.  
 
 
MARPOL VI – SOx Emission Control Area (ECA). 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Forudsætter adgang 
brændstof der overholder 
krav til indhold af svovl. 
 
 

 Etablering: 
Administrativt 
390 Dkr/time (inkl. 
overhead). 
 
Drift: 
Meget begrænsede 
omkostninger. 
390 Dkr/time (inkl 
overhead). 

Omkostning er 
forskellen i 
brændstofpris 
mellem HFO og 
brændstof med lav 
svovlindhold. 
 
Ca. 20 USD/t ved 1% 
og ca. 300 USD/t ved 
0,1%  

Ingen krav om luftmonitering. 
 

                                                        
 
49	  Øhlenschlæger,	  2011a	  
50	  Øhlenschlæger,	  2011a	  
51	  Øhlenschlæger,	  2011b	  
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Marpol IV - Spildevand 
Marpol IV er endnu ikke et muligt APM tiltag i et PSSA, men kan defineres som  
udledningsbegrænsninger, hvis der er særlige forhold som taler for.  
 
MARPOL IV - Special Areas – spildevand (gråt/sort) IKKE APM 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Etablering af modtagefaciliteter 
eller slamsuger til spildevand.  
 
Det vurderes at tiltaget kun 
ville etableres med et krav om 
ingen udledning inden for 12 
nm grænsen. 
 
Kravet om Special Area under 
Annex IV vil betyde forbud 
mod udledning inden for et 
Special Area (kun 
passagerskibe) – men alle andre 
steder udledning udenfor 12 
nm. jf. Annex 13 i MEPC. 
61/24  
 
 

-‐ Der findes ikke 
rensefaciliteter på 
grønland. 

- - 

Ingen krav om havmonitering 
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8.3 ATBA	  

Et områdes benyttelse kan begrænses gennem etablering af et område, der bør 
undgås (ATBA) som beskyttelse mod effekter fra gennemsejling med et ikke-
opankringsområde til beskyttelse af eksempelvis kolde koralrev. 
 
OMRÅDER DER BØR UNDGÅS  (ATBA) 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Forudsætter afmærkning 
indtegnet på nationale - 
internationale kort, idet der 
typisk ikke bruges flydende 
afmærkning i Grønlandske 
farvande grundet isdannelse. 
 

-‐ Ingen 
umiddelbare 
begrænsninger. 

Etablering: 
Søopmåling: 
Udeskærs: 
300.000 Dkr/dag 
Indeskærs:  
60.000 Dkr/dag52 
 
Opdatering af kort  
390 Dkr/time (inkl. 
overhead). 
 IT: 100.000 
Dkr/Kort53 
 
Drift: 
390 Dkr/time. 
(Inkl. overhead). 
 
Alternativ 
beregning: 
39,6 mio./årligt 54 

Omkostning for 
fiskeri, offshore 
supply og 
handelsskibe til øget 
brændstof-forbrug i 
tilfælde af at der må 
sejles udenom. 
 
Eksempel på 
brændstofforbrug: 
3000kW motor der 
yder i 3,5 time ved 
15 knob (ca. 50 
sømil) = 
1,7 ton brændstof55 

Der er ingen IMO krav om monitering.  
Sporing af skibe og kan opnås gennem LRIT.  Miljøovervågningen ved overflyvninger kan indgå. 
 
Områder der bør undgås kan specificeres til kun at gælde for fartøjer med visse 
typer last, eksempelvis fragt af kemikalier. 
 
OMRÅDER DER BØR UNDGÅS FOR SKIBE MED FARLIG LAST (HAZCARGO ATBA) 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Forudsætter afmærkning 
indtegnet på søkort, idet der 
typisk ikke bruges flydende 
afmærkning i Grønlandske 
farvande grundet isdannelse. 
 
Forudsætter kendskab til 
skibets last eksempelvis 
gennem meldesystem. 

-‐ Ingen 
umiddelbare 
begrænsninger. 

Som foregående Omvej giver 
handelsskibe øget 
brændstof-forbrug 
 
Eksempel på 
brændstofforbrug: 
3000kW motor der 
yder i 3,5 time= 
1,7 ton brændstof 

Der er ingen IMO krav om monitering.  
Sporing af skibe og kan opnås gennem LRIT.  Miljøovervågningen ved overflyvninger kan indgå. 
 

                                                        
 
52	  Personlig	  samtale	  Sigvard	  Stampe	  Villadsen	  -‐	  Kort	  og	  Matrikelstyrelsen	  jan	  2011	  
53	  Personlig	  korrespondance	  Sigvard	  Stampe	  Villadsen	  -‐	  Kort	  og	  Matrikelstyrelsen,	  brev	  af	  16.	  
februar	  2011	  
54	  Mikael	  Skov	  -‐	  Farvandsvæsenet	  marts	  2011	  
55	  Brændstofforbrug	  er	  beregnet	  med	  en	  motorbelastning	  (MCR)	  på	  75%,	  Motorkraft	  (PME)	  på	  	  
3000KW,	  en	  forbrugskonstant	  for	  brændstofs	  (EF)	  på	  220	  g/kWh	  og	  sejltid	  på	  ,3,5	  time	  efter	  
følgende	  formel.	  

	  
(Stuer-‐Lauridsen	  et	  al.,	  2010).	  Der	  er	  ikke	  taget	  højde	  for	  evt.	  omkostninger	  for	  tab	  ved	  ekstra	  
sejltid.	  
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8.4 Ikke-‐opankringsområde	  

 
IKKE-OPANKRINGOMRÅDE 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Forudsætter afmærkninger 
indtegnet på nationale – 
internationale kort, idet der 
typisk ikke bruges flydende 
afmærkning i Grønlandske 
farvande grundet isdannelse. 

-‐ Ingen 
umiddelbare 
begrænsninger. 

Etablering: 
Søopmåling: 
Udeskærs: 
300.000 Dkr/dag 
Indeskærs:  
60.000 Dkr/dag56 
 
Opdatering af kort  
390 Dkr/time (inkl. 
overhead). 
 
 IT: 100.000 
Dkr/Kort57 
 
Drift: 
390 
Dkr/mandetime. 
(Inkl. overhead). 
 
Alternativ 
beregning: 
39,6 mio./årligt58 

Der kan forekomme 
en meromkostning 
for reder til øget 
brændstofforbrug i 
tilfælde af at der må 
sejles udenom. 
 
Eksempel på 
brændstofforbrug: 
3000kW motor der 
yder i 3,5 time = 
1,7 ton brændstof 

Ingen IMO krav om monitorering. 
Sporing af skibe og kan opnås gennem LRIT og i fremtiden potentielt med satellitbaseret AIS. 
Alternativt i kystnære områder ved placering af base station eller modtagerudstyr i relevante områder 
til landbaseret AIS. Desuden kan de planlagte overflyvninger indgå i overvågningen. 
 

                                                        
 
56	  Personlig	  samtale	  Sigvard	  Stampe	  Villadsen	  -‐	  Kort	  og	  Matrikelstyrelsen	  jan	  2011	  
57	  Personlig	  korrespondance	  Sigvard	  Stampe	  Villadsen	  -‐	  Kort	  og	  Matrikelstyrelsen,	  brev	  af	  16.	  
februar	  2011	  
58	  Personlig	  samtale	  Mikael	  Skov	  -‐	  Farvandsvæsenet	  marts	  2011	  
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8.5 Rutetiltag	  

ANBEFALEDE RUTER og SPOR, TRAFIKSEPARERING, DYBVANDSRUTER 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Det forudsættes at sporet er 
forsvarlige at besejle og at 
søopmålingen er i en 
tilstrækkelig kvalitet 
 
Afmærkninger indtegnes  på 
kort, idet der typisk ikke bruges 
flydende afmærkning i 
Grønlandske farvande grundet 
isdannelse. 

Ingen umiddelbare 
begrænsninger. 

Etablering: 
Søopmåling: 
Udeskærs: 
300.000 Dkr/dag 
Indeskærs:  
60.000 Dkr/dag59 
 
Opdatering af kort  
390 Dkr/time (inkl. 
overhead). 
 
 IT: 100.000 
Dkr/Kort60 
 
Drift: 
390 
Dkr/mandetime. 
(Inkl. overhead). 
 
Alternativ beregn: 
39,6 mio./årligt61 

Der kan forekomme 
en meromkostning 
for reder til øget 
brændstofforbrug i 
tilfælde af at der må 
sejles udenom. 
 
Eksempel på 
brændstofforbrug: 
3000kW motor der 
yder i 3,5 timer =  
1,7 ton brændstof  
 

Der er ingen IMO krav om monitering.  
Sporing af skibe og kan opnås gennem LRIT og i fremtiden potentielt med satellitbaseret AIS. 
Alternativt i kystnære områder ved placering af base station eller modtagerudstyr i relevante områder 
til landbaseret AIS.  
 
 

                                                        
 
59	  Personlig	  samtale	  Sigvard	  Stampe	  Villadsen	  -‐	  Kort	  og	  Matrikelstyrelsen	  jan	  2011	  
60	  Personlig	  korrespondance	  Sigvard	  Stampe	  Villadsen	  -‐	  Kort	  og	  Matrikelstyrelsen,	  brev	  af	  16.	  
februar	  2011	  
61	  Personlig	  samtale	  Mikael	  Skov	  -‐	  Farvandsvæsenet	  marts	  2011	  
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8.6 Andre	  tiltag	  der	  ikke	  er	  defineret	  som	  APM	  i	  IMO	  

8.6.1 Sporing	  

Skibsmeldesystemer kan i reglen ikke bruges til sporing, herunder også  
GREENPOS og KYSTKONTROL, da tidsintervallerne mellem indmeldinger er 
for stor til at give realtidsinformation om position til evt. brug for SAR opgaver 
(search and rescue) eller undgåelse af kollision og lignende. I stedet kan 
sporingsteknologierne i nedenstående tabel i varierende grad bruges til at netop at 
etablere brugbar viden om position. Disse er dog teknisk funderede tiltag som ikke 
falder ind under APM begrebet i IMO.  
 
Sporing 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

LRIT – Obligatorisk 
 
Gælder for  
1. Handelsskibe over 300 

BT  
2. Passagerskibe  
3. Mobile offshore 

boreskibe 
4. Højhastighedsfartøjer 
 
Benytter Global Navigation 
Satellit System .Kan også 
benytte  Iridium satellit. 

-‐ Positionsbestemmel
se mellem fra hver 
15. min. til 
minimum hver 6. 
Time. 
 

-‐ Fartøjer modtager 
ikke information 
om hinandens 
positioner 

 
-‐ Anvender pt. 

primært 
INMARSAT-C og 
er derved 
begrænset til 72. 
Breddegrad. 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 
 
Drift omkostninger 
er afhængig af 
mængde data der 
ønskes tilgængeligt - 
0,1-0,25 EUR pr. 
datasæt/skib.62 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 
 
LRIT: 26.000 Dkr63. 

AIS (Satellitbaseret ) 
Stadig i udviklingsfase. 
 
Gælder for  
1. Handelsskibe over 300 

BT  
 

-‐ Benytter low Earth 
Orbit satellitter og 
har derfor kun 
satellitforbindelse 
hver 1 ½ time. 
 

-‐ Nedhentning af 
data kræver at 
satellit er over 
jordstation 

 
-‐ Mindre nøjagtighed 

end kystbaseret 
AIS 

 
-‐ Kræver lav trafik 

densitet 

3,8 millioner Dkr /år 
for operationel AIS 
service (2009 
priser)64 
 

Begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 
 
AIS transceiver med 
display: 
klasse B/A: 7.00065-
30.000 Dkr/skib66. 
 

VMS - Obligatorisk 
Gælder for følg. 
Fiskefartøjer: 
1. >90 BT  
2. med 

-‐ Kun fartøjer med 
AIS kan spores. 
 

-‐ Data er fortrolig, 
men deles med 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 

I nuværende form, 
ingen nye  eller kun 
meget begrænsede 
meromkostninger 
ved PSSA. 

                                                        
 
62	  EU-‐LRIT,	  2009	  
63	  Pris	  på	  LRIT	  udstyr	  incl.	  Montering	  ,	  personlig	  samtale	  med	  Henrik	  Dyrholm	  -‐	  Thrane	  &	  
Thrane,	  9.	  feb.	  
64	  Farvandsvæsenet,	  2010.	  
65	  Class	  B,	  (VHFshoppen,	  2010)	  
66	  Farvandsvæsenet,	  2010	  
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Sporing 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

forarbejdningstilladelse  
3. der laster 

fisk/fiskeprodukter  
4. Alle udenlandske 

fiskefartøjer 
Transmitterer over 
INMARSAT-C/ARGOS 

GLK til SAR 
opgaver67  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AIS transceiver: 
klasse B/A: 7.00068-
30.000 Dkr/skib69. 
 

Mulige skibstrafikservice udvidelser: 

AIS  (landbaseret 
stationer) 
 

-‐ Kun fartøjer med 
AIS installeret kan 
spores. 
 

-‐ Teoretisk maksimal 
række-vidde 30 nm. 

 
-‐ Kræver opbygning 

af større teknisk 
ekspertise i 
driftsorganisationen 

Etablering og drift: 
600.00070-1 mio71. 
DDK per landstation 
(det første år) 

Meget begrænsede  
omkostninger.  
 
AIS transceiver: 
klasse B/A: 7.00072 -
30.000 Dkr/skib73. 
 

AIS (landbaseret 
modtagere) 
 

-‐ Kræver 
internetforbindelse 
 

-‐ Væsentlige fjord- 
områder vil stadig 
ikke være dækket. 

 
-‐ Maksimalt dækning 

50-60 sømil fra 
kyst. 

10 modtagere74: 
Etablering  
750.000 Dkr 
ikke incl.: Fragt og 
charter ved 
installation. 
 
Drift (El og husly) 
100.000 Dkr/årligt 
 
Ikke incl. 
Omkostninger ved 
telefonforbindelse og 
service. 
 

Meget begrænsede 
omkostninger ved 
PSSA. 
 
AIS transceiver: 
klasse B/A: 7.00075 -
30.000 Dkr/skib76. 
 

Automatisk elektronisk monitorering. 

 

                                                        
 
67	  Personlig	  samtale	  med	  Maja	  Sofie	  Burgaard,	  Råstofdirektoratet	  for	  Grønlands	  Selvstyre.	  
68	  Class	  B,	  (VHFshoppen,	  2010)	  
69	  Farvandsvæsenet,	  2010	  
70	  Søfartsstyrelsen,	  2006	  	  
71	  Farvandsvæsenet,	  2010	  
72	  Class	  B,	  (VHFshoppen,	  2010)	  
73	  VHFshoppen,	  2010	  og	  Farvandsvæsenet,	  2010	  
74	  Farvandsvæsenet,	  2010	  
75	  Class	  B,	  (VHFshoppen,	  2010)	  
76	  VHFshoppen,	  2010	  og	  Farvandsvæsenet,	  2010	  
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8.6.2 Kendtmand	  

Brug af kendtmand falder ikke inden for lodsbegrebet som defineret i IMO og  kan derfor ikke bruges 
som APM. 
 
KENDTMAND 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris -  
Privat 

Kendtmand er en navigatør, 
der medsejler og rådgiver, om 
lokale forhold, herunder is, 
geografiske, meteorologiske og 
administrative forhold. 
 
Ved medsejlende kendtmand 
påmønstres typisk ved rejsens 
start, Island eller Svalbard. 

-‐ Der anvendes ikke 
lodsservice på 
Grønland. 

 

Omkostninger ved 
certificering 
10-20.000 Dkr/cert. 

Havnemanøvre 
2.200 Dkr/opgave77 
 
Medsejlende 
5.500 Dkr/dag78. 
 
Rejseudgifter. 
 

Ingen krav om monitering.  

 
 
8.6.3 Marpol	  IV	  -‐	  Spildevand	  

Marpol IV er endnu ikke et muligt APM tiltag i et PSSA, men kan defineres som  
udledningsbegrænsninger, hvis der er særlige forhold som taler for.  
 
MARPOL IV - Special Areas – spildevand (gråt/sort) IKKE APM 
Forudsætninger Begrænsninger Enhedspris - 

Offentlig  
Enhedspris - Privat 

Etablering af modtagefaciliteter 
eller slamsuger til spildevand.  
 
Det vurderes at tiltaget kun 
ville etableres med et krav om 
ingen udledning inden for 12 
nm grænsen. 
 
Kravet om Special Area under 
Annex IV vil betyde forbud 
mod udledning inden for et 
Special Area (kun 
passagerskibe) – men alle andre 
steder udledning udenfor 12 
nm. jf. Annex 13 i MEPC. 
61/24  
 
 

-‐ Der findes ikke 
rensefaciliteter på 
grønland. 

- - 

Ingen krav om havmonitering 
 
 
  

                                                        
 
77	  RAL,	  2011b	  
78	  RAE,	  2011	  (Royal	  Arctic	  Expedition)	  
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9 Appendix	  3:	  Basisdata	  for	  
Grønland	  og	  Danmark	  

 

9.1 Basistal	  til	  brug	  for	  APM-‐katalogets	  økonomiske	  konsekvenser	  

 
9.1.1 Lønninger	  i	  Danmark	  

Tallene er hentet fra ”Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes 
Administrative Byrder” (AMVAB, 2010) ved Center for Kvalitet i 
ErhvervsRegulering, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forudsætter en begrænset 
udvidelse af stab uden ny infrastruktur eller administrative udvidelser. 
 
Tabel	  9-‐1	   Timelønninger.	  	  Inkluderer	  25%	  overhead.	  
 Løn i Dkr inkl. 

overhead 
Administrativ medarbejder  
(administrationsarbejde – lønmodtager uden ledelsesansvar) 399,1 
Miljøtekniker  
(teknikerarbejde, biologiske emner – lønmodtager uden ledelsesansvar) 374,7 
Sekretær 
(administrativt sekretærarbejde m.v. – lønmodtager uden ledelsesansvar) 397,4 
Gennemsnit 390,4 
Kilde: Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB, 2010) 
Note: Opregnet til 2011-niveau 4.4% årlig stigning fra 2005; AMVAB  oktober2010. 
 
9.1.2 Lønninger	  i	  Grønland	  

Tallene er hentet fra ”Investors Guide to Greenland” (2010). Forudsætter en 
begrænset udvidelse af stab uden ny infrastruktur eller administrative udvidelser. 
 
Tabel	  9-‐2	   Timelønninger.	  	  Inkluderer	  25%	  overhead.	  
 
 Løn i Dkr inkl. 

overhead 
Faglært medarbejder  
(administrationsarbejde – lønmodtager uden ledelsesansvar) 151,3 
Ufaglært medarbejder  
(administrationsarbejde – lønmodtager uden ledelsesansvar) 126,8 
Gennemsnit 139,1 
 
Arbejdskraft med længerevarende uddannelser er opgivet med fulde overheadrater 
(500 op til 1200 kr/time).  
 
9.1.3 Olie	  og	  gas-‐udvinding	  

Der i et notat fra Grønlands Råstofdirektorat ”Opdatering af modelberegninger for 
government take  01.03.2011” givet modelberegninger for det økonomiske resultat 
af et oliefelt. Der er angivet tre grundscenarier, hvoraf det mindste på 500 mio. 
tønder olie er valgt her. Beregningsgrundlaget er givet  under følgende 
forudsætninger angivet i ovennævnte notat: 
 

• Efterforsknings- og evalueringsomkostninger udgør i alt 200 mio. USD. 
• Kapital og boreomkostninger udgør i alt 6.000 USD. 
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• Driftsomkostningerne udgør 10.000 mio. USD. 
• Transportomkostninger udgør USD 2.225 USD. 
• Nedlukningsomkostningerne udgør i alt 180 mio. USD. 
• Samlet periode i felt udgør 33 år. 
• Der produceres 500 mio. tønder olie. 
• Oliepris udgør i hele produktionsperioden 75 USD pr. tønde olie. 
• Selskabsskatteprocenten udgør 33%. 
• Surplus royalty udgør 15%. 
• Olieselskabets 12.5%-andel udgør 6%. 
• Omregningskurs fra USD til Dkr 5.50. 

 
Tabel	  9-‐3.	  Government	  take	  ved	  felt	  på	  500	  mio	  tønder	  olie.	  
 

Ved 75 USD/tønde: Resultat på 33 år ved et 500 
mio. tønder felt. 

Resultat per år per felt 
 

 
2010 priser 

 
56.329 mio. kr. 

 
1.707 mio. kr 

 
Resultat i Tabel 9-3 er ikke inflateret og beregnet på 2010 priser gennem hele 
perioden (Grønlands råstofdirektorat 2011). 
 
Der gøres opmærksom på, at resultatet for Grønland vil være følsomt for stigninger 
i olieprisen over feltets forventede levetid. Allerede i 2011 er udgangspunktet på 75 
USD/tønde væsentligt ændret og har brudt 100 dollarbarrieren (Børsen 10.marts 
2011).   
 
I forbindelse med drift og udbygning af felt og andre anlæg (LNG, 
gasfortætningsanlæg) vil  der være afledte indtægter indenfor en lang række 
fagområder. Herunder er vist de forventede lønomkostninger fra et model-felt  som 
angivet i “Samfundsmæssige aspekter af efterforskning of udnyttelse af olie og gas 
i Grønland” (Grønlands råstofdirektorat, 2004). Beregningerne bygger på tal på 
behov for grønlandsk og udenlandsk arbejdskraft. Modelfeltet er et noget større felt 
på 2.000 mio tønder olie, men det estimeres mestendels at have betydning for 
feltets levetid og ikke have nogen større betydende indflydelse på de årlige 
lønomkostninger. 
 
I denne beregning bliver det samlede resultat til Grønland fra lønninger (dvs. uden 
direkte skatter og indtægter), se Tabel	  9-‐4:  
 
Tabel	  9-‐4.	  Lønomkostninger	  per	  år	  

Aktivitet Lønomkostninger (mio. kr. pr. år) 
Ved 50% input til 
lokal økonomi  

 2004-priser (interval) 2010-reguleret (interval)79 
(LITEHAUZ 
estimat) 

Feltudbygning (2-4 år) 25 80 30 95 31 

LNG-anlæg (2-4 år) 150 250 178 296 119 

Drift (50 år) 25 50 30 59 22 
 
   
 

                                                        
 
79	  Reguleringspristal	  i	  Grønland	  (1995=100)	  116,7	  (2004M06)	  og	  138,3	  (2010M06)	  
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9.1.4 Ressourcer	  i	  fiskeri	  og	  fangst	  

I 2006-2009 udgjorde værdien af handlet kød af havpattedyr i gennemsnit 1,8 mio. 
kr/år, mens værdien af indhandlet sælskind var gennemsnitlig 26,5 mio. kr/år 
(Grønlands statistik, 2010), se Tabel 9-5 og Tabel 9-6. 
 
Tabel	  9-‐5	   Værdi	  af	  sæl-‐	  og	  hvalfangst	  2006-‐2009	  i	  1000	  kr.	  (Grønlands	  Statistik,	  2010)	  
 2006 2007 2008* 2009* Gennemsnit per år 
Sælkød 98 49 60 46 63 
Hvalkød 3.156 414 2.331 1.078 1.745 
Kødværdi 3.254 463 2391 1.124 1.808 
Sælskind 31.051 26.617 25.835 22.587 26.523 
Total værdi 34.305 27.080 28.226 23.711 28.331 
 
 
Tabel	  9-‐6	   Værdi	  af	  fiskeri	  og	  fangst	  2006-‐2009	  i	  1000	  kr.	  (Grønlands	  Statistik,	  2010)	  
 
	   2006	   2007	   2008	   2009	   Gennemsnit	  

I	  alt	   607.505	   628.470	   679.889	   660.713	   644.144	  
	   	   	   	   	   	  
I	  alt	  skaldyr	   362.388	   363.645	   423.690	   452.922	   400.661	  
Krabber	   29.495	   21.934	   28.810	   33.734	   28.493	  
Montagui	  rejer	   2.345	   374	   -‐	   -‐	   1.360	  
Rejer	   330.548	   341.337	   394.884	   419.189	   371.490	  
	   	   	   	   	   	  
i	  alt	  fisk	   245.117	   264.825	   256.199	   207.790	   243.483	  
Fjeldørred	   343	   116	   139	   156	   189	  
Fjordtorsk	   2.570	   1.785	   2.051	   917	   1.831	  
Grønlandshaj	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   	  
Havkat	   2.899	   3.459	   5.205	   4.368	   3.983	  
Hellefisk	   165.532	   158.559	   149.946	   158.551	   158.147	  
Helleflynder	   12	   0	   60	   43	   29	  
Lodde	   180	   60	   414	   558	   303	  
Polartorsk	   54	   147	   18	   -‐	   73	  
Rødfisk	   2.020	   1.388	   776	   771	   1.239	  
Skolæst	   20	   12	   9	   0	   10	  
Stenbider	   22.344	   25.842	   14.417	   16.397	   19.750	  
Sej	   3	   13	   4	   -‐	   7	  
Ukendt	  art	   -‐	   533	   1	   11	   182	  
Torsk	   49.140	   72.911	   83.160	   26.018	   57.807	  
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Tabel	  9-‐7	   Grønlandsk	  og	  udenlandsk	  fiskeri	  ved	  Grønland,	  2008*	  og	  2009*	  
 

Nation	  
Område/farvan
d	  

Arts-‐
kode1	   Art	   Ton	   Ton	  

1000	  
kr	  

1000	  
kr	  

	   	   	   	   2008	   2009	   2008	   2009	  
Grønlan
d	   Vestgrønland	   GHL	   Hellefisk	   7108	   7297	  

11825
1	  

11741
5	  

Grønlan
d	   Østgrønland	   GHL	   Hellefisk	   1395	   2819	   23208	   4536	  
Udland	   Vestgrønland	   GHL	   Hellefisk	   4582	   49	   76228	   78845	  

Udland	   Østgrønland	   GHL	   Hellefisk	   7597	   7636	  
12638
6	   12287	  

Udland	  
VestØstgrønlan
d	   OTH	   Blandet	   1003	   443	   15045	   6645	  

Grønlan
d	  

VestØstgrønlan
d	   COD	   Torsk	   8725	   2499	  

13309
3	   23719	  

Udland	  
VestØstgrønlan
d	   COD	   Torsk	   4276	   2517	   65228	   2389	  

Udland	   Østgrønland	   HAL	   Helleflynder	   127	   25	   2407	   474	  
Udland	   Vestgrønland	   HAL	   Helleflynder	   17	   59	   322	   1118	  
Grønlan
d	   Vestgrønland	   ISC	  

Kammuslinge
r	   668	   512	   9703	   8218	  

Grønlan
d	   Østrgrønland	   RED2	   Rødfisk	   107	   831	   758	   8518	  
Udland	   Vestgrønland	   RED2	   Rødfisk	   218	   -‐	   1544	   -‐	  

Udland	  
VestØstgrønlan
d	   RED2	   Rødfisk	   503	   493	   3563	   5053	  

Udland	   Østgrønland	   RED2	   Rødfisk	   1799	   134	   12743	   13735	  
Grønlan
d	   Vestgrønland	   PRA	   Rejer	  

5964
3	  

5148
8	  

70378
7	  

56121
9	  

Grønlan
d	   Østgrønland	   PRA	   Rejer	   13	   1104	   153	   12034	  
Udland	   Vestgrønland	   PRA	   Rejer	   3722	   4069	   4392	   44352	  
Udland	   Østgrønland	   PRA	   Rejer	   2786	   3254	   32874	   35469	  
Grønlan
d	   Vestgrønland	   CRQ	   Krabber	   -‐	   339	   -‐	   11018	  
 
 
9.1.5 Skibstrafik	  og	  fiskefartøjer	  

Handelsfartøjer transporterer især containere, olie/gas og mineraler (AMSA 2009) 
og trafikken er let stigende. Det er dog især flere krydstogtskibe, som øger 
trafikken: i begyndelsen af 00’erne lå antallet af anløb af krydstogtskibe på 150-
200 årligt og der er ved afslutningen af det første årti nu ca. 400 anløb, se Figur 9-1.   
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Krydstogtskibe i Grønland 2003-2010
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Figur 9-1. 
Krydstogtskibe i 
Grønland 2003-2010 
(Forsvarskommandoen, 
2010) 

 
Det skønnes at, selvom der vil være en stigning i skibstrafikken ved Grønland, vil 
den delvist modvirkes af den generelle tendens mod større skibe. Uden den effekt 
og baseret på 2003-2010 tallene kan antallet af krydstogtskibe fremskrives lineært 
(formel y = 3.0595x - 6106.1; R² = 0.70096) og der vil da i 2040 være 135 
krydstogtskibe i Grønland. 
 
Det antages også at den fremtidige trafik gennem NVP fra Europa primært vil 
passere dansk-grønlandsk farvand i den sydvestligste del af området. Der er ikke 
fundet projektioner for skibstrafikken i dansk-grønlandsk farvand og det skønnes 
derfor alene på baggrund af indikationerne i GREENPOS og fra Farvandsvæsnets 
præliminære AIS data, at der årligt kan forventes 1.000 internationale passager.  
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Figur 2. Skibe 
indmeldt til 
GREENPOS  2001-
2009 
(Forsvarskommand
oen, 2010) 

 
 
Hertil kommer lokal trafik med større skibe, som primært udgøres af kysttrafikken 
med ca. 15 fartøjer fra 
 

• Royal Arctic Line (RAL): Godstransport til og fra byer;  
• Royal Arctic Bygdeservice (RAB): Godstransport til og fra bygder, og 
• Arctic Umiaq Line (AUL): Inter-regional og regional passagersejlads.  

 
Der er også et antal større fiskefartøjer, 47 over 120 BT hjemmehørende i Grønland 
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(Danmarks Statistik 2011). Det kan ikke umiddelbart opgøres hvor mange rejser 
den samlede kysttrafik medfører, men der er en samlet besejlingsfrekvens på ca. 
4500 anløb om året for 15 havne i Grønland80. 
 
I 2009 var i alt 125 forskellige skibe, der foretog 511 rejser med indmelding til 
GREENPOS. Under disse blev foretaget i alt 7681 indmeldinger. GLK estimerer at 
der er bruges i omegnen af 1735 timer årligt inkl. radiooperatør, den vagthavende i 
MRCC og tidsforbrug til indberetning til Søfartsstyrelsen81. 
 
TelePost har oplyst, at der i 2010 er ekspederet 7.522 Kystkontrol-meldinger.  
Det samlede tal for GREENPOS og Kystkontrol-meldinger i 2010 var 9.04982. 
 
 
 

 
	  

Figur 9-2. Skibstrafik omkring 
Grønland, registreret med satellit 
AIS primo september 2010.   
 
Signaturforklaring: 
 
Farve Sidst kendte position 
Grøn < 6 timer 
Gule  6 – 12 timer  
Orange 12-24 timer 
Rød 24-48 timer 

 
 
Som det kan ses af Figur 9-2 er der ca. 70 fartøjer omkring Grønland i højsæsonen 
på et givet tidspunkt (Farvandsvæsenet;  eksempel fra september 2010). Der er på 
MarineTraffic.com registreret 11 skibe omkring Grønland 16 februar 2011 
(http://www.marinetraffic.com/ais/) 
 
Den primære skibstrafik ud over passagerskibe i dansk-grønlandsk farvand er 
fiskefartøjer, hvoraf kun få er >300 BT.  
 
Tabel	  9-‐8	   Grønlands	  fiskeriflåde	  2007	  (fra	  Greenland	  in	  Numbers,	  2010).	  
 
                                                        
 
80 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (2002) Udviklingsplan for Grønlands havne - Baggrund, 
strategi og sektorplan . Data i rapportens annex C.  
81	  Mailkorrespondance	  med	  vagthavende	  officer	  Martin	  Witthøft,	  MRCC	  Grønnedal	  
82	  TelePost,	  2011,	  Brev	  af	  23.02.2011	  ved	  Bo	  Mogensen.	  



 
 

107 

Fiskefartøjer Antal, i alt 
BRT 757 
0-10 491 
10-20 148 
21-50 32 
51-80 22 
81-120 17 
over 120 47 

 
Det vil sige, at der er 118 fiskefartøjer over 20 BT per 1. januar 2008. I Dansk 
skibsregister falder antallet lidt 2008 til 2010 (fra 126 til 120) og per 1. januar 2011 
har Dansk skibsregister registreret 117 fiskefartøjer med hjemsted i Grønland og i 
alt 30 lastskibe. Registret omfatter dansk indregistrerede skibe på mindst 20 BT i 
Dansk Skibsregister (DAS) eller i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).  
 
9.1.6 Fragtrater	  

Det spildolie og farligt kemikalieaffald der modtages i grønlandske havne sendes 
til behandling på MOKANA I/S i Danmark. Fragtrater hos RAL for IMO cargo, 
som indbefatter HAZCARGO, er givet i Tabel	  9-‐9. Tallet er hentet fra ”Investors 
Guide to Greenland” (2010). 
 
Tabel	  9-‐9.	  RAL	  fragtrate	  på	  IMO	  cargo	  i	  Dkr	  	  
 
Kroner	  per	  stk	   Lavsæson	   Højsæson	   Gennemsnit	  
IMO	  cargo	  20’	  container	   10.073	   10.442	   10.258	  
 
 
 
9.1.7 Samlet	  tilbagelagt	  distance	  og	  olieforbrug	  

Forbruget af brændstof til skibe, marine diesel og tung brændselsolie (HFO) kan 
ikke umiddelbart opgøres, da antallet af skibe og deres rejsemønster ikke er kendt.  
 
Import af bunkerolie (gasolie) til Grønland udgjorde i gennemsnit 2900 m3 fra 
2004 til 2009, se Tabel 9-10  og anvendes af fiskefartøjer og offshoreindustrien. 
Der sælges ikke HFO i grønlandske havne, men der er salg til enkelte store 
trawlere og især i sommerhalvåret salg af HFO til krydstogtskibe med direkte 
overførsel fra bunkertankere83.  
 
Tabel	  9-‐10	   Import	  af	  olie	  til	  bunkers	  2004-‐2009	  (Grønlands	  statistikbank,	  2011)	  
 

Bunkers 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gas oil, m3 690 1.758 2.943 3.647 7.019 1.368 
 
Estimat af HFO forbrug i Grønland EEZ: 
Der er ikke tal på leverancer af HFO til skibe i dansk-grønlandsk farvand, men der 
er tre trawlere som kan anvende HFO og maksimalt forbruge 10.000 t/år tilsammen 
(ca. 300 t/måned/skib)84. Det primære forbrug af HFO stammer fra skibe med 
bunker fra ikke-grønlandske havne, ikke mindst RAL. Det anslås, at den samlede 

                                                        
 
83	  OW	  Icebunker	  A/S	  februar	  2011	  
84	  Malik	  Supply	  A/S,	  http://www.malik.dk/default.aspx?pageId=1,	  besøgt	  februar	  2011	  
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RAL flådes motoreffekt udgør 35.000 kW og bruger ca.10.500 t  HFO om året på 
den del af rejserne, som ville blive omfattet af et ECA85, se Tabel	  9-‐11:  
 
Tabel	  9-‐11.	  Anslået	  forbrug	  af	  gasolie	  i	  Grønland	  
 
Supply skibe Anvender gasolie 
Rejetrawlere 10.000 t 
Royal Arctic Line 10.500 t 
Krydstogtskibe  Anvender gasolie eller ikke grønlandske/danske 
 
En alternativ beregning kan antage at hvis alle 500 skibe indmeldt til GREENPOS 
tilbagelægger i gennemsnit 500 sømil i dansk-grønlandsk farvand giver det op 
250.000 sømil tilbagelagt på HFO svarende til 16.500 ton brændstof.86 
 
Oliepris og prisforskelle: 
De gennemsnitlig prisforskel i ni europæiske havne (22.02.2011)87 kan ses i Tabel 
9-12. 
 
Tabel	  9-‐12.	  Gennemsnitlig	  forskel	  til	  oliepris	  
 
Fra Til Pris 
HFO 3,5%  HFO 1,0%   21,9 USD/t  
HFO 1,0%  marine diesel (0,5%) 244,3 USD/t 
HFO 1,0% gasolie (0,1%)  299,8 USD/t 
 
 
Udgifter til lav-svovl brændsel ved 20500 t/år : 
	  

 Prisforskel USD/t Årlig omkostning USD 2012-2032 USD total Dkr total 
Indtil 
2015 

(1,0%) 
21.9 448950 2 år 897900 4938450 

2015-
2020 

(0,1%) 
299.8 6145900 5 år 30729500 169012250 

Efter 
2020 

(0,1%) 
55.5 1137750 13 år 14790750 81349125 

   I alt for 20 år 46418150 255.299.825 
 

HFO skift til lav S 20500 ton/år 12.764.991 kr/år 
 
 
9.1.8 Olieforureninger	  

Der er ikke registreret olieforurening fra olietankere. Observationer af olieudslip 
siden 2001 har været på mellem 0 og 2 om året88, se Tabel	  9-‐13:  

                                                        
 
85	  Brændstofforbrug	  estimeret	  af	  RAL	  for	  Grønlands	  EEZ.	  Der	  gøres	  opmærksom	  på	  at	  det	  
muligvis	  ikke	  ved	  	  
86	  Der	  anvendes	  gennemsnitlige	  parametre:	  brændstofforbrug	  på	  220	  g/kWh,	  motoreffektivitet	  
på	  75%,	  en	  hastighed	  på	  15	  knob	  og	  en	  motoreffekt	  på	  6000	  kW	  (svarer	  til	  de	  større	  skibe	  i	  RAL	  
flåde)	  
87www.wilhelmsen.com/services/maritime/companies/wpmf/TradingandHedging/Pages/Pric
es.aspx.	  besøgt	  22.	  Feb.	  2011	  
88	  Martin	  Witthøft,	  VO	  MRCC	  Grønnedal.	  Mail	  22.	  februar	  2011.	  
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Tabel	  9-‐13.	  Registrerede	  	  observationer	  af	  olieudslip	  
 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Antal 

olieobservationer 
1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 

 
 
Ulykker til søs kan medføre olieudslip og –forurening. Hvis der ses bort fra de 
mindste fiskeskibe blev der fra 2000-2006 registreret 34 skibsulykker, dvs. ca. 5 
per år (omfatter både forlis, personskader, uheld som kræver reparation i havn og 
mindre uheld).  
 
Tabel	  9-‐14	   Type	  af	  skibe,	  der	  var	  involveret	  i	  ulykker	  i	  perioden	  fra	  1.	  januar	  2000	  til	  1.	  maj	  
2006	  (Søfartsstyrelsen,	  2006).	  
Skibstype 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt 
Fiskeskib <20 BT  1 1 1 1    4 
Fiskeskib >20 BT  2 6 1 1  2 3 13 
Lastskib  1 2  1 2 1  8 
Passagerskib  2 1 1 2  3 1 10 
Andet  1 1  1   1 3 
I alt 6 10 3 6 2 6 5 38 
 
 
9.1.9 Turisme	  

Turisme forbundet med havsejlads er typisk knyttet til krydstogter. Der er en række 
data for krydstogtturister til rådighed.   
 
Tabel	  9-‐15	   Gennemsnit	  baseret	  på	  data	  fra	  2006-‐2009,	  inklusiv	  (Turisme	  2010).	  
 
Døgnforbrug pr. turist 563,50 Kroner 
Krydstogtpassagerer 25.375 Antal  
Krydstogtanløb 142 Antal  
Passagerer per anløb 182 Antal  
Passagerafgift (2009 tal) 14 millioner kroner 
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