
Aftale mellem Departementet for Mine
ralske Råstoffer

08 Søfartsstyrelsen om sejladssikkerhedsm
æssige undersøgelser 

af besejlingsforhold ved
 mineraludnyttelses-

projekter, der indebære
r etablering af nye havn

e 0g anløbsfaciliteter m
v.

1. Formål Der er sket en stigning
 i antallet af skibe, som

 besejler grønlandske m
ineraludnyttelsesprojek

ter,
og det forventes, at der

 vil ske en yderlig stign
ing i antallet af skibe fo

r besejling hertil. Sejlad
s-

forholdene i grønlandsk
e farvande har en kara

kter, hvor det er afgøre
nde, at der ikke sker gr

und-
stødninger eller andre 

ulykker af hensyn til sik
kerheden til søs og mil

jøet.

Søfartsstyrelsen har m
yndighedsartsv'aret for

 de sej ladssikkerhedsm
æssige forhold i henho

ld til §

6 i lov om sikkerhed til 
søs, jf. bekendtgørelse

 nr. 1674 fra 16. decem
ber 2015 af anordning 

om
ikrafttræden for Grønla

nd af lov om sikkerhed
 til søs. Det er derfor væ

sentligt, at der er et tæ
t

samarbejde 0 g koordin
ation mellem Søfartssty

relsen og Departement
et for Mineralske Råsto

ffer,
herunder at Søfartsstyr

elsen bliver inddraget p
å et tidligt tidspunkt, så

 sejladssikkerheden ka
n

vurderes i forbindelse m
ed mineraludrtyttelsesp

rojekter, der indebærer
 øget eller væsentligt æ

n-
dret sejladsmønster i e

t område eller etablerin
g af nye havne og anlø

bsfaciliteter mv.

Parterne er enige om, a
t aftalen samtidig skal s

ikre, at Søfartsstyrelsen
 efter sanrråd med grøn

-

landske myndigheder r
ettidigt kan fastsætte p

åbud eller andre krav ti
l sikring af sejladssikke

rhe-
den, inden et projekt ig

angsættes. Sådanne p
åbud eller andre krav k

an, hvis de først medde
les, ef-

ter et projekt er igangsa
t, medføre en betydelig

 forstyrrelse af driften o
g øgede omkostninger 

for
rettighedshaveren. 2. Sejladsvilkår Det er aftalt mellem De

partementet for Minera
lske Råstoffer og Søfar

tsstyrelsen, at Departe
men-

tet underretter Søfartss
tyrelsen om mineraludr

tyttelsesprojekter, som
 indebærer øget eller v

æsent-
ligt ændret sejladsmøn

ster i et område eller et
ablering af nye havne o

g anløbsfaciliteter mv.

Når Søfartsstyrelsen få
r underretning om såda

nne projekter, vil styrel
sen, efter en drøftelse 

med

departementet og de fo
r projektet ansvarlige, t

age stilling til, hvilke op
lysninger, som skal tilv

e-
jebringes for, at styrels

en kan foretage en sejl
adssikkerhedsmæssig 

vurdering af besejlings
for-

holdene mv. for det påt
ænkte projekt.

De nærmere krav om t
ilvejebringelse af oplys

ninger drøftes med dep
artementet og den ans

varlige
for projektet. Søfartssty

relsen fastsætter nærm
ere vejledning til de pro

jektansvarlige om hvilk
e

oplysninger, som norm
alt skal tilvejebringes.

I momlåmmizmrmmz



æ.. n mamâmmâä På baggrund af det ma
teriale, som den projek

tansvarlige leverer, tag
er lsen stilling til,

om der skal fastsættes
 påbud eller andre krav

 i medfør af § 6 i lov om
 sikkerhed til søs i forho

ld

til den sejlads, der er fo
rb med projektet.

3. Tilsyn Parterne bestræber sig
 på at samarbejde i vid

est muligt omfang om k
oo g og udførelse af

tilsyn med de af aftalen
 0m aktiviteter og facilit

eter, som hver af parte
rne har ansvar for.

4. Omkostninger Den ansvarlige for proj
ektet afholder omkostn

ingerne forbundet med
 tilvejebringelsen af de 

for-

nødne oplysninger og o
pfyldelse af eventuelle 

påbud og andre krav.

5. Ændring af samarbe
jdsaftalen

Denne aftale kan til enh
ver tid ændres eller ops

iges af parterne.

Ændringer skal ske ved
 skriftlig aftale mellem p

arterne. Ændringer ska
l underskrives af parter

ne

og vedlægges som tillæ
g til aftalen. Opsigelse 

skal ske skriftligt.

6. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft ve
d begge parters unders

krift.
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