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BETÆNKNING
Afgivet af Infrastruktur- og Boligudvalget
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.2010 om byggemodning, offentlige
kloakledninger og offentlige veje.
(Fremsat af medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Justus Hansen, formand, demokraterne
Inatsisartutmedlem Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Malik Berthelsen, Siumut

Udvalget har efter 1. behandlingen den 23. september 2010 under EM2010 gennemgået
forslaget.
Forslagets indhold og formål:
Formålet med forslaget er at fastsætte regler på byggemodningsområdet, idet området i
øjeblikket alene reguleres efter en aftale fra 1998 (byggemodningsaftalen). Forslaget
imødekommer dermed et ønske fra kommunerne om at få en decideret lovgivning på området.
Aftalen om ny opgave- og byrdefordeling for byggemodning blev indgået under
forhandlingerne om bloktilskud i forbindelse med finansloven for 1997 mellem
Kommunernes Landsforening (Kanukoka) og det daværende Hjemmestyre.
Med forslaget lovfæstes hermed opgave- og byrdefordelingen for offentlige kloakledninger og
offentlige veje. Selvstyret har den overordnede myndighed, mens kommunalbestyrelserne
udøver den lokale myndighed.

____________
EM2010/ 21
J.nr. 01.25.01/EM10 -LABU-00021

1

7. oktober 2010

EM2010/21

Udvalget har noteret sig, at man i § 12 stk. 2 i lovforslaget har fastsat beregningen af bidraget
til byggemodningen, og at bidraget kan beregnes ved hjælp af fordelingsnøgle, som fastsættes
i en kommunalplan eller med et standard bidrag.
1. behandling af forslaget af Inatsisartut
Der var under 1. behandlingen bred opbakning til forslaget fra alle Inatsisartuts partier.
Samtlige partier udtrykte tilfredshed med, der for første gang foreligger en klar definition af
myndighedsrollerne for offentlig kloakledninger og offentlige veje.
Atassut mente dog, at det burde overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at kommunerne kan
opkræve betaling for byggemodning, idet det kan ende med, at borgere ikke får realiseret
deres planer, hvis de økonomiske byrder bliver for store.
Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser:
Udvalget har noteret sig, at forslaget forventes at lette administrationen af opkrævning af
byggemodningsgebyrer, da man i lovforslaget har fastsat retningslinier for denne opkrævning.
Endvidere har udvalget noteret sig, at lovforslaget ikke forventes at have økonomiske
konsekvenser, idet forslaget er en videreførelse af etablerede administrative principper i den
gældende byggemodningsaftale.

Infrastruktur- og boligudvalgets indstillinger
Et enigt Udvalg indstiller lovforslaget til vedtagelse.
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.

Justus Hansen, Formand

Aqqaluaq B. Egede

Anders Olsen

Kaali Olsen

Malik Berthelsen
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