Sammendrag af høringssvar # 10 – KANUKOKA
Råstofdirektoratets bemærkninger til relevante dele af høringssvaret
Ref.

Kommentar

Svar fra Capricorn

Råstofdirektoratet’s
kommentarer til
KANUKOKA’s
høringssvar

10.2

Generelle bemærkninger
Høringsfrist.
Høringsfristen på 6 uger er meget
kort og kommunerne opfordrer til
at den fremover øges til mindst 10
uger på grund af materialets store
omfang.

Capricorn har fulgt den proces, som er
anvist af Råstofdirektoratet.
Bemærkninger til processen vil blive
drøftet med Råstofdirektoratet.
Capricorn ønsker at sikre en korrekt,
effektiv og bæredygtig høringsproces
for kortvarige offshore
efterforskningsprojekter.

Naalakkersuisut har
som anført i
høringssvaret, tilsluttet
sig at der igangsættes
et projekt med
udarbejdelse af fælles
retningslinier for
høringsprocesser.

Dette vil sikre, at der er tid til den
politiske behandling af
høringsmaterialet i kommunerne,
også i tilfælde hvor der fremover
kan være flere selskaber og
dermed flere høringer i gang
samtidig.
Det foreliggende
efterforskningsprogram rummer en
tidsplan, hvor der kun vil være ca.
1 1/2 måned fra høringsfristens
udløb til aktiviteterne igangsættes,
og dermed ikke reel mulighed for
at påvirke aktiviteterne
nævneværdigt.
Generelt finder kommunerne, at
høringsmaterialet med fordel for
alle parter kunne have været
fremsendt væsentligt tidligere end
det er tilfældet, således at der efter
høringsperioden kunne have været
tid og lejlighed til at implementere
de ændringer eller forslag,
høringsperioden vil afstedkomme.
Det er bl.a. væsentligt for
kommunerne, at der er realistiske
og gode muligheder for at
efterforskningsprogrammet skaber
en positiv afledt samfundseffekt i
form af lokal beskæftigelse,
kompetenceudvikling og
forretningsmæssig deltagelse i
efterforskningsprogrammet.

Længden af
høringsperioder vil
være ét af de punkter
der vil indgå i
regelsættet.

VVM og VSB rapporterne har, sammen
med andre ekspertundersøgelser,
vurderet og fremlagt miljømæssige,
helbredsmæssige og
samfundsøkonomiske risici i forbindelse
med Capricorns efterforskningsprojekt.
De anbefalede ændringer er blevet
indarbejdet i projektet og har ført til
ændringer i det planlagte program.

Høringsfrister i
forbindelse med
offshore
efterforskningsboringer
vil blive udvidet fra 6 til
8 uger.
Ligeledes vil længden
af perioden fra
høringsfristens udløb til
projektets
igangsættelse også
være et punkt der skal
indgå.

Endvidere er det væsentligt,
såfremt efterforskningsprogrammet
rummer særlige risici for miljø,
sikkerhed og sundhed, at der gives
tid og lejlighed til at kræve og
gennemføre ændringer i
efterforskningsprogrammet.
Generelle bemærkninger
10.3

Åbenhed om høringssvar
Kommunerne ønsker, at der er
åbenhed omkring høringssvarende
til ansøgningsmaterialet fra Cairn
Energy og Cairn Energy’s
tilbagemeldinger til disse. I den
direkte myndighedsbehandling
indgår en række myndigheder og
institutioner, herunder
Råstofdirektoratet, DMU,
Grønlands Naturinstitut og GEUS,
og kommunerne er på mange
måder berørt af de kommende
aktiviteter. Kommunerne vil gerne
have indblik i samtlige vurderinger
af redegørelserne, så de får
mulighed for at tage stilling til, om
kommunerne er tilfredse med
svarende eller har behov for
yderligere uddybning.
Kommunerne har noteret sig, at
Råstofdirektoratet generelt har
signaleret en mere åben holdning
overfor borgere og andre
interessenter.

10.9

Offentliggørelse af
moniteringsrapporter
Det anmodes om at det sikres, at
der i forlængelse af
efterforskningsprogrammet
udarbejdes og offentliggøres
rapporter, evalueringer mv., som
kan bidrage til et øget
vidensniveau om bl.a. miljø og
samfundspåvirkninger af
olieefterforskningsaktiviteter i
grønlandske farvande.
Der anmodes endvidere om, at der

Capricorn har fulgt den proces, som er
anvist af Råstofdirektoratet.
Bemærkninger til processen vil blive
drøftet med Råstofdirektoratet.
Capricorn ønsker at sikre en korrekt,
effektiv og bæredygtig høringsproces
for kortvarige offshore
efterforskningsprojekter.

Indkomne høringssvar,
samt bemærkninger fra
Capricorn vil blive
offentliggjort under
Råstofdirektoratet på
www.nanoq.gl.

Alle eventuelle offentliggjorte
oplysninger er underlagt vurderinger
som vedrører deres
fortrolighedsmæssige,
forretningsmæssige og administrative
værdi. Denne vurdering henhører under
Råstofdirektoratet.

Samarbejdsaftalen
(Impact Benefit
Agreement) samt
monitorerings – og
evalueringsplanen vil
blive offentliggjort under
Råstofdirektoratet på
www.nanoq.gl.

Godkendelsen (§15) vil
ligeledes blive
offentliggjort på
Det er hensigten, at svar på
Nanoq.gl. Fortrolige
bemærkninger fra høringerne vil blive
oplysninger i
offentliggjort på Råstofdirektoratets
høringsportal, så alle berørte parter kan godkendelsen vil være
slettet i den
delagtiggøres.
offentliggjorte version.

Den endelige
opfølgningsrapport på
samarbejdsaftalen skal
afleveres senest den 1.

på baggrund af det udarbejdede
materiale, tages initiativ til en
evaluering af
myndighedsindsatsen når årets
efterforskningsprogram er
gennemført.
10.26 Side 6-14:
Kommunerne er enige i disse
anbefalinger og skal foreslå
Råstofdirektoratet at implementere
disse i de krav, der stilles til
selskabet.
Side 6-20: På same vis anbefaler
kommunerne, at de her anførte
anbefalinger medtages som krav i
Råstofdirektoratets krav til
selskabet.
Side 6-33: Kommunerne anbefaler
at Råstofdirektoratet anmoder
selskabet om at godtgøre at man
aktivt søger at minimere konflikter
hen over sommeren med
turismeinteresser, især anløb af
cruise skibe.
Side 6-35, 6-36, 6-39 og 6-40:
Som til de ovenfor nævnte
anbefalinger ønsker kommunerne,
at de her anførte anbefalinger
medtages i Råstofdirektoratets
krav til selskabet.

marts 2012. Den vil
ligeledes blive
offentliggjort.

ERMs anbefalinger vedr. ledelsen i VSB
rapporten er blevet tilgodeset af
Capricorn under planlægningen af
aktiviteterne. Særlige forpligtelser, som
afspejler disse anbefalinger vil også
afspejle sig i IBA.
Capricorn forstår, at IBA bliver
offentliggjort når den er afsluttet.

Råstofdirektoratet vil
sikre at relevante
anbefalinger ligeledes
medtages specifikt i
samarbejdsaftalen.
Da kommunerne
ligeledes er
forhandlingspart i
relation til
samarbejdsaftalen, har
de også selv mulighed
for at sikre at dette
sker.

