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Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Råstofdirektoratet
/Her

Vedr.: Høring af ansøgning om efterforskningsboring nr. 3 & 4 i havet vest for
Grønland (VVM og VSB).
Kære Råstofdirektoratet
Tak for det fremsendte materiale. Hermed fremsendes høringssvar på vegne af Infrastrukturkontoret fra Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik.
Som udgangspunkt har Infrastrukturkontoret intet at bemærke til det Ikke-tekniske resume af vurderingen af de eventuelle virkninger på samfundet Efterforskningslicens
Sigguk, Grønlands – wells 3 and 4.
Der skal dog knyttes en generel bemærkning vedrørende
ter/efterforskninger/udvindinger og havnefaciliteter i landet.
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I det ”Ikke-tekniske resume af vurderingen af de eventuelle virkninger på Samfundet for
Efterforskningslicens Sigguk, Grønlands – wells 3 og 4 fremkommer følgende betragtninger:
Omkring afsnittet ”Infrastruktur” angives følgende om Sisimiut Havn, side x, (citat start): ”
Sisimiut havn (figur 7) er hovedhavnen i regionen. Den bliver brugt af kommercielle fiskeflåder, forsyningsskibe, passagerskibe og internationale krydstogtskibe. Under konsultation om den første VVM rapporterede interessenter, at trafikken gennem denne
havn er et alvorligt problem, og udtrykte bekymring for, at projektet vil skabe yderligere
overbelastning. Baseret på denne feedback vil Capricorn’s offshore efterforskningsaktiviteter være afhængig af regelmæssige serviceeftersyn af forsyningsskibe, der transporterer materialer fra Aasiaat og Storbritannien. Forsyningsbasefaciliteter i Aasiaat vil give
begrænset lastningsplads til affaldshåndtering, materialer og opbevaring for dele af beredskabsudstyr. Hyppigheden af forsyningsskibets sejladser i Aasiaat vil sandsynligvis
være 1-2 gange om ugen. Der vil også være en lille plads til lastning og opsamling i Nuuk havn i de tidligere faser af projektet, mens skibene mobiliserer i felten.” (citat slut).
Side xii, (citat start): ”Eksisterende onshore faciliteter i Nuuk, Aasiaatog Ilulissat vil blive
udnyttet til lastning af materialer, helikopterbaser, håndtering af noget affald, forsyning
af brændstof, vand og materialer og begrænset landbaseret indkvartering for op til 12
projektpersonale”. (citat slut).

Side xvi, (citat start):
Havne- faciliteter

Forsyningsskibe, der
sejler ind i havnen i
Sisimiut , kan fordrive
anden trafik

Havneaktiviteter vil
blive flyttet til Aasiaat
og Nuuk, hvor kapaciteten ikke giver ængstelse.
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Overvågning vil blive
bibevaret med løbende
kontakt med havnemyndigheder til at
identificere og løse evt.
påvirkninger, der måtte opstå.
(Citat slut)
Generelt kan det vedrørende havne oplyses, at der ikke er afsat midler til nye anlæg
eller renoveringer af eksisterende anlæg.
Derudover har Infrastrukturkontoret ingen yderligere bemærkninger høringen.
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