BRIEFING NOTE #2: 10. oktober 2016
MILJØVURDERING AF OFFSHORE KULBRINTE AKTIVITETER
Anne Merrild Hansen, Forskningscenter for Arktisk Olie og Gas,
Ilisimatusarfik og Sanne Vammen Larsen, Dansk Center for
Miljøvurdering, Aalborg Universitet har foretaget en undersøgelse af VVM lovgivning for
offshore kulbrinteefterforskning i Grønland.
Undersøgelsen konkluderer, at Grønland er velreguleret på VVM området for offshore
olieefterforskning, og at lovgivningen er i overensstemmelse med internationale
anbefalinger. Der er dog væsentlige variationer i reguleringsregimerne i Grønland, Danmark,
Norge, Canada og Alaska, og undersøgelsen identificerer en række punkter, der kan danne
udgangspunkt for overvejelser i forbindelse med fremtidig opdatering af lovgivningen i
Grønland. Disse er:











Om miljøvurdering i forbindelse med udpegning af licensområder skal styrkes, samt
hvilke trin i projektets forløb der herefter vil kræve VVM
Om borgerinddragelse i miljøvurdering ved udpegning af licensområder skal styrkes
Om sociale vurderinger skal integreres i miljøvurderinger eller fastholdes som særskilte
vurderinger
Om det skal specificeres, hvad borgerinddragelse fokuseres på i forskellige stadier i VVM
Om myndigheder i højere grad skal være ansvarlige for borgerinddragelse - evt. med
økonomisk bidrag fra operatører
Om regulering af støtte til offentlighedens deltagelse i forbindelse med VVM skal
forbedres
Om der skal stilles krav om en redegørelse for, hvordan offentligheden har påvirket
beslutning og beslutningsproces
Om der skal udarbejdes en mere klar klagevejledning for VVM’er
Om der skal stilles krav om brug af alternativer, samt hvornår og hvordan der skal
udføres vurdering af væsentlighed af miljøpåvirkninger
Om myndigheder skal kunne stille yderligere krav om dataformat, så data lettere kan
samles i fælles databaser og evt. stilles til offentlighedens rådighed

Resultaterne blev debatteret med en række aktører i Grønland under en workshop i Nuuk i
marts 2016. Under workshoppen blev der identificeret opmærksomhedspunkter, som de
grønlandske aktører finder særligt relevante. Mere information kan findes i rapporterne for
undersøgelsen (kun dansk).
Rapporter for undersøgelsen kan downloades her:
http://vbn.aau.dk/files/241780210/Hovedrapport_Endelig_version.pdf
http://vbn.aau.dk/files/228850342/060116_Bilagsrapport_2.pdf
http://vbn.aau.dk/files/209588524/Bilagsrapport_1.pdf

