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Anmodning om innsyn i plan for tømming av olje fra det havarerte skipet Crete Cement
Bellona viser til telefonsamtaler med rederiet både 22. og 24. november angående innsyn i planen
for tømmingen av oljen fra det havarerte sementskipet Crete Cement. Begge henvendelsene
resulterte i avslag på vår forespørsel. Vi anmoder med dette på nytt innsyn i planen og presiserer at
vi særlig ønsker innsyn i beredskapsrutiner for å hindre utslipp i forbindelse med tømmingen samt
eventuelle risikovurderinger i forhold til selve tømmeoperasjonen.
Vi viser i denne sammenheng til miljøinformasjonsloven (LOV 2003-05-09 nr. 31) § 16 første ledd
om retten til miljøinformasjon om virksomhet. Miljøinformasjonsloven § 2 første ledd definerer hva
som menes med miljøinformasjon etter loven. Etter § 2 første ledd bokstav b, første underpunkt er
blant annet « planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet» omfattet dersom det kan
påvirke miljøet.
Etter miljøinformasjonsloven § 12 første ledd bokstav b skal forholdsregler for å hindre eller
redusere skade fra forurensning som kan forårsake alvorlig skade på miljøet alltid utleveres. Bellona
mener denne planen er i kjerneområdet for bestemmelsen. At denne typen informasjon også skal
utleveres fra private virksomheter følger av lovens § 17 annet ledd.
Avslutningsvis tillater vi oss å peke på at den som mottar et krav om miljøinformasjon, skal avgjøre
dette og utlevere informasjonen snarest mulig, jf. § 18 fjerde ledd, og at avslag på krav om
miljøinformasjon kan påklages til Klagenemnda for miljøinformasjon, jf. 19 første ledd.
Med bakgrunn i det ovennevnte håper vi på en positiv og rask tilbakemelding.
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