Sammendrag af høringssvar # 11 – Kommuneqarfik
Sermersooq
Råstofdirektoratets bemærkninger til relevante dele af høringssvaret
Ref.

Kommentar

Svar fra Capricorn

Råstofdirektoratet’s
kommentarer til
Kommuneqarfik
Sermersooq’s
høringssvar

11.2

Generelt finder KS at høringsmaterialet med fordel for alle parter kunne
have været fremsendt væsentligt
tidligere end det er tilfældet, således at
der efter høringsperioden havde været
bedre tid og lejlighed til at implementere de ændringer eller forslag,
høringsperioden vil afstedkomme.

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

Naalakkersuisut vil
igangsætte et projekt
med udarbejdelse af
fælles retningslinier for
høringsprocesser.
Længden af
høringsperioder vil være
ét af de punkter der vil
indgå i regelsættet.
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.

Det foreliggende efterforskningsprogram rummer en tidsplan, hvor der vil
være ca. 1½ måned fra høringsfristens
udløb til aktiviteterne igangsættes. Det
bør fremover kræves, at en sådan
høringsproces er gennemført i mærkbart bedre tid forud for at aktiviteterne
igangsættes.

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

Se ovenstående

Det er bl.a. væsentligt for KS, at der
skabes realistiske og gode muligheder
for at efterforskningsprogrammet
skaber en positiv afledt samfundseffekt i form af lokal beskæfti¬gelse,
kompetenceudvikling og forretningsmæssig deltagelse i efterforskningsprogrammet. 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.

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

Råstofdirektoratet anmodes endvidere Henhører under Råstofdirektoratet
om at tilsikre, 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. Dette tillige til brug for en
evaluering af myndighedsindsatsen
vedr. disse aktiviteter, som Råstofdirektoratet hermed anmodes om at
tage initiativ til, når efterforskningsprogrammet er gennemført.

Samarbejdsaftalen
(Impact Benefit
Agreement) samt
monitorerings – og
evalueringsplanen vil
blive offentliggjort under
Råstofdirektoratet på
www.nanoq.gl.
Den endelige
opfølgningsrapport på
samarbejdsaftalen skal
afleveres senest den 1.
marts 2012. Den vil
ligeledes blive
offentliggjort.

11.12 Side 6-14: Der anføres en række
anbefalinger vedrørende tiltag til at
fastholde et godt forhold til lokalsamfund og lokale myndigheder. KS
er enig i disse anbefalinger og skal
foreslå Råstofdirektoratet at implementere disse i de krav, der stilles til
selskabet.
Side 6-20: På samme vis anbefaler
KS, at de her anførte anbefalinger
medtages som krav i Råstofdirektoratets krav til selskabet
Side 6-33: KS 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 og 6-36: Som til de ovenfor
nævnte anbefalinger ønsker KS, at er
de her anfør¬te anbefalinger medtoges i Råstofdirektoratets krav til
selskabet.
Side 6-39 og 6-40: Som til de ovenfor
nævnte anbefalinger ønsker KS, at er
de her anførte anbefalinger medtages
i Råstofdirektoratets krav til selskabet.

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.
Cairn / Capricorn forstår, at IBA blive
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.

