NUNAOILs Sundhed, Miljø og Sikkerheds (SMS) politik
Fundamentet for NUNAOILs SMS politik er den grønlandske råstoflovgivning.
Alle ansatte i NUNAOIL har medansvar for at arbejdet i selskabet sker under trygge forhold og på en måde
som varetager og fremmer helse hos det enkelte menneske og tager vare på miljøet.
NUNAOIL’s virksomhed tager udgangspunkt i sundhed, miljø, og sikkerhed og betragter SMS som en
prioriteret og integreret del af selskabets virksomhed og kultur. Efterlevelse af de forpligtelser, der påhviler
selskabet ved love, bestemmelser og licensaftaler i den grønlandske olieindustri, er med til at drive
NUNAOILs virksomhed på en bæredygtig måde der tager sigte på at minimere skadelige virkninger på
miljøet og tage vare på de ansattes sikkerhed og helse.
Råstoflovens sigte er at sikre at kulbrinteaktiviteterne i Grønland sker på en forsvarlig måde med hensyn til
sundhed, miljø og sikkerhed, ressourceudnyttelse, social indvirkning og ellers i henhold til anerkendte og
bedste internationale standarder for olie- og gasindustrien. Disse standarder skal følges både indenfor den
tekniske arena og i forhold til den sociale indvirkning.
Råstofloven specificerer kravene til licenshaveren om i videst muligt omfang at sikre at aktiviteter i
forbindelse med kulbrinteaktiviteter finder sted i forhold til kontrol, risikoidentifikation, risikovurdering og
risikominimering. Lovgivningen understreger at det endelige ansvar ved offshore aktiviteter påhviler
operatøren i licensen.
Som licensdeltager vil NUNAOIL aktivt følge operatørernes SMS arbejde op med henblik på at give indspil til
operatører og licensdeltagere hvor det anses som påkrævet i forhold til gældende love og regler.
Råstofstyrelsen skal sikre at selskaberne efterlever alle SMS krav der stilles i forhold til ansatte og i relation
til offentligheden og miljøet i den udstrækning de er påvirket af beslutninger inden for design, konstruktion,
den operative gennemførelse, vedligeholdelse og opgivelse af aktiviteter eller faciliteter.
NUNAOIL vil arbejde for at påvirke operatørerne og partnerne i licenserne med henblik på at de systemer
og løsninger der vælges er de mest optimale i forhold til myndighedernes SMS krav.

