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Høringssvar til VSB- og VVM-redegørelse for Titaniumprojektet ved Pituffik
Greenland Oil Spill Response A/S (GOSR) noterer sig med tilfredshed, at rettighedshaver vil have et
oliespildsberedskab klar i projekthavnen og at der vil være uddannet personale tilstede (udkast til VVM s
27, 32 og 110).
Det forstås at risikoen for et oliespildsrelateret uheld vurderes størst i forbindelse med sejlads til og fra
projekthavnen. Risikoen anses dog ikke som væsentlig anderledes fra den risiko der er forbundet med
sejlads på andre skibsruter langs arktiske kyster, herunder til andre grønlandske byer og bygder. GOSR vil
dog påpege, at der med øget aktivitet alt andet lige følger en øget risiko.
Det er korrekt når udkast til VVM rapporten fastslår, at det er vigtigt have klare procedurer,
oliespildsbekæmpelsesudstyr samt trænet personale klar i projekthavnen. Bortset fra at rettighedshaver
vil have flydespærringer dimensioneret til de skibe der anløber projekthavnen klar (udkast til VVM s. 110),
forbliver det dog uklart præcist hvilket oliespildsbekæmpelsesmateriel der indgår i rettighedshavers onsite beredskab.
Der bør som minimum stilles krav til, at rettighedshaver også har det nødvendige udstyr til opsamling og
opbevaring af et eventuelt oliespild klar i projekthavnen. Udstyr til opsamling og opbevaring kunne
inkludere skimmersystemer, pumper samt den fornødne tankkapacitet.
Det kan med fordel overvejes om der bør stilles krav til, at de skibe der anløber projekthavnen bør have
flydespærringer ombord i tilfælde af offshore lækage. Endvidere kan det overvejes om der bør stilles krav
til præventiv brug af flydespærringer ved bunkring i projekthavnen.
GOSR bemærker afslutningsvis at uddannelse i oliespildsbekæmpelse kræver kontinuerlig opfølgning og
gentagelse af diverse øvelser. Eksempelvis er en IMO Level 1 (First Responder) certificering kun gyldig i 3
år fra certificeringsdatoen.
Hvis nødvendigt kan Greenland Oil Spill Response A/S som 100 pct. selvstyreejet selskab bistå med
beredskabsplanlægning, udleje af oliespildsbekæmpelsesmateriel og uddannelse af personel i
oliespildsbekæmpelse.
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