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Horing - endringer i forskrift 5. mai 1995 om veni av miljoet i Antarktis

Det vises til brev fra Miljøverndepartementet (MD) av 8. juni 2012 om ovennevnte.

MD har foretatt en revisjon av forskrift om vern av miljøet i Antarktis og foreslår
følgende endringer: nye bestemmelser om ansvar i krisesituasjoner der det er akutt fare
for skade på miljøet i Antarktis (ansvarsvedleggettil Miljøprotokollenunder
Antarktistraktaten), ny bestemmelse til gjennomføring av tiltak 4 (Resolution4) om plikt
til å ha beredskapsplaner for helse og sikkerhet, samt noen presiseringer og justeringer
i gjeldende bestemmelser.

Ansvarsvedlegget og tiltak 4 ble vedtatt på antarktistraktatmøtet i 2004. Ifølge MD skal
endringene sikre et ytterligere styrket vern av miljøet og økt sikkerhet for reisende i
Antarktis.

Stortinget samtykket 17. juni 2008 til godkjennelse av ansvarsvedlegget, og formålet er
å gjøre den som utøver aktivitet i Antarktis ansvarlig for å treffe raske og effektive
mottiltak i situasjoner der det er akutt fare for skade på miljøet, og hvor denne faren
står i et årsaksforhold til aktiviteten. Dersom mottiltak ikke treffes, blir vedkommende
ansvarlig for kostnadene dersom andre må utføre tiltak i den ansvarliges sted. I tillegg
krever reglene at det før aktiviteten igangsettes skal foreligge forsikring eller annen
garanti for det erstatningsansvar som kan pådras ved ikke å treffe mottiltak.

Tiltak 4 (Resolution4) forplikter partene å pålegge sine rettsubjekter i Antarktis å ha
beredskapsplaner- og ordninger for helse og sikkerhet. De øvrige endringene i
forslaget er i hovedsak presiseringer og justeringer, og er ifølge MD begrunnet i
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pedagogiske hensyn.

Mll skriver at enkelte av de foreslåtte endringene har administrative og økonomiske
konsekvenser. Endringene innebærer økte kostnader for enkelte ved at det gjøres
obligatorisk å ha forsikring for det erstatningsansvar som kan pådras, samt
beredskapsplaner for helse og sikkerhet. Hva gjelder erstatningsansvar har den
aktivitetsansvarlige likevel et visst vern gjennom reglene om ansvarsavgrensing.

Av høringsbrevet fremgår det at endringene ikke anses å være av et slikt omfang at det
innebærer noen nevneverdig utvidelse av Norsk Polarinstitutts forvaltningsoppgaver.
Eventuelt ekstraarbeid skal dekkes innenfor MDs gjeldende budsjettrammer.

FIN har ingen merknader til forslaget om endringer i forskrift om vern av miljøet i
Antarktis.
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