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Forslag til program for konsekvensutredning i åpningsprosessen for 
petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen 
Kystverket viser til deres brev datert den 3. januar 2011, og Olje- og energidepartementets 
brev med forslag til program for konsekvensutredning. 

Kystverket har notert seg to forhold i forslaget som vi ønsker å kommentere. 

Det opplyses om at det i forbindelse med oppstart og gjennomføring av åpningsprosess for 
norsk område ved Jan Mayen, vil være jevnlig dialog mellom norske og islandske 
myndigheter. Det opplyses imidlertid ikke om en tilsvarende dialog med grønlandske 
myndigheter, og det bør derfor undersøkes om ikke dette vil være påkrevd etter 
konvensjonen om konsekvensutredning ved grenseoverskridende miljøkonsekvenser, FN 
Espoo-konvensjonen av 1991. 

Jan Mayen ligger innenfor et område som i de fleste sammenhenger defineres som en del 
av det arktiske området. Dette er ikke påpekt i høringsnotatet, men er likevel viktig å ta 
hensyn til i den videre prosessen. Kystverket vil i den forbindelse vise til "Arctic offshore oil 
and gas guidelines" utgitt av Arktisk råd den 29. april 2009. Det antas at disse 
retningslinjene kan ha relevans for det videre arbeidet. 

For øvrig har vi ingen kommentarer til problemstillingene som foreslås belyst og/eller 
utredet. 
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