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TILLÆGSBETÆNKNING 

 
Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget 

 

vedrørende 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om beskyttelse af miljøet 
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø) 

 
Afgivet til forslagets 3. behandling 

 
 

Udvalget har under behandlingen senest bestået af: 
 
Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, formand 
Inatsisartutmedlem Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Andreas Uldum, Demokraterne 
Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat 
Inatsisartutmedlem Malik Berthelsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut 
 
 

Udvalget behandling af ændringsforslaget  
Anlægs- og Miljøudvalget afgav den 3. november 2011 betænkning til nærværende forslags 2. 
behandling. Udvalget indstillede i betænkningen, at forslaget blev henvist til fornyet 
udvalgsbehandling inden forslagets 3. behandling. Baggrunden herfor er, at et enigt udvalg i 
betænkningen har henstillet, at Naalakkersuisut til 3. behandlingen fremkommer med 
ændringsforslag til forslagets §§ 29, stk. 1, 36 samt 49, stk. 4.  
 
Udvalget har henstillet, at § 29, stk. 1 ændres således, at forebyggelse af personskader ikke 
længere udgør et dispensationsgrundlag, og at bestemmelsens ordlyd i højere grad kommer til 
at afspejle, at der er tale om en undtagelsesbestemmelse.  
 
Udvalget har endvidere ønsket § 36 ændret, så der skabes hjemmel til, at kommunen kan 
sælge kasserede biler, både og snescootere på auktion.  
 
Endelig har udvalget henstillet, at Naalakkersuisut fremsætter ændringsforslag vedrørende § 
49, stk. 4, således at den danske og grønlandske tekst kommer til at svare overens.  
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Udvalget har med tilfredshed noteret sig, at Naalakkersuisut har fulgt udvalgets henstilling og 
har fremsat ændringsforslag til forslagets §§ 29, stk. 1, 36 samt 49, stk. 4. Ændringsforslaget 
af 10. november 2011 er vedlagt som bilag 1 til nærværende betænkning. 
 

Redegørelse om BAT-princippet 
Naalakkersuisut bebudede i sit svarnotat til 2. behandlingen, at der mellem 2. og 3. 
behandlingen ville blive udarbejdet en redegørelse om BAT-princippet til brug for udvalgets 
arbejde. Udvalget har modtaget redegørelsen den 10. november 2011 og har taget 
redegørelsen til efterretning. Redegørelsen er vedlagt som bilag 2, idet den udgør fortolkning- 
og forståelsesbidrag til forslaget. 
 
Indledningsvis bemærker udvalget, at det er enige med Naalakkersuisut i, at det er vigtigt, at 
der er fuldstændig klarhed over, hvad BAT-princippet indebærer.  
 
Udvalget er meget tilfreds med redegørelsen om BAT-princippet, og udvalget finder i høj 
grad, at de 4 eksempler i redegørelsen illustrerer den afvejning og proportionalitetsvurdering, 
der foretages ved anvendelsen af BAT-princippet.  
 
På baggrund af redegørelsen og de deri anførte eksempler kan udvalget konstatere, at 
hensynet til miljøet ikke i alle tilfælde vejer tungest ved brugen af BAT-princippet, men at der 
har været en afvejet praksis på området, og i de tilfælde, hvor økonomien har vejet tungest har 
den løsning, som Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har godkendt stadig 
i nogen grad taget hensyn til beskyttelse af miljøet.      

 
Udvalgets indstillinger  
Et enigt udvalg indstiller Naalakkersuisuts ændringsforslag til vedtagelse. 
 
Et enigt udvalg indstiller Naalakkersuisuts lovforslag til vedtagelse i den herefter 
foreliggende form.  
 
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 3. behandling. 
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Ændringsforslag 
 


til 
 


Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2011 om beskyttelse af miljøet. 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 
 


Til § 29 
 


1. § 29, stk. 1, affattes således: 
 
”Stk. 1.  Naalakkersuisut kan undtagelsesvis dispensere fra forbud i § 28 stk. 2, når væsentlige 
samfundsmæssige forhold taler herfor.” 
 


Til § 36 
 
2. I § 36 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 
 
”Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter at den i stk. 1 nævnte afgørelse er truffet, sælge eller 
holde auktion over sådanne genstande for at dække omkostningerne ved håndtering og 
bortskaffelse af genstandene.” 
 
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5 
 


Til § 49 
 


3. § 49 stk. 4 affattes således: 
 
”Stk. 4.  Efter forhandling med en kommunalbestyrelse kan Naalakkersuisut henlægge 
tilsynet med nærmere specificerede virksomheder til denne kommunalbestyrelse. 
Naalakkersuisut kan efter forhandling med en kommunalbestyrelse fastsætte regler om, 
hvorvidt tilsynsopgaver, som ifølge denne Inatsisartutlov eller ifølge regler udstedt i medfør 
af denne lov henhører under kommunalbestyrelsen, henføres under Naalakkersuisut.” 


 
 


Bemærkninger til ændringsforslaget 
 


Almindelige bemærkninger 
 







I forbindelse med Anlægs- og Miljøudvalgets betænkninger til lovforslaget, finder udvalget at 
§ 29 stk. 1 i højere grad bør afspejle, at der kun er tale om absolutte undtagelsestilfælde, hvor 
der kan gives dispensation til aktiviteter indenfor vandspærrezonen.  
 
Udvalget ønsker ikke at det bør fremgå, at forebyggelses af personskader skal være en 
dispensationsmulighed, men kun når væsentlige samfundsmæssige forhold taler herfor.    
 
Ændringen i § 29 stk. 1 vurderes ikke at have nogen økonomiske konsekvenser i forhold til 
det oprindelige forslag. 
 
Anlægs- og Miljøudvalgets har i forbindelse med betænkning til lovforslaget henstillet, at 
Naalakkersuisut inden lovforslagets 3. behandling fremsætter ændringsforslag til § 36, der 
giver kommunerne mulighed for at sælge genstande der betragtes som affald, såsom biler, 
både og snescootere og lignende større genstande på auktion. Dette således at kommunerne 
får dækket nogle af deres omkostninger ved håndtering og bortskaffelse af genstande som 
betragtes som affald.   


 
Ændringsforslaget har været drøftet med Politimesteren i Grønland. På baggrunden af disse 
drøftelser har Politimesteren i Grønland meddelt, at ændringsforslaget ikke vil stride mod 
reglerne om hittegods.  
 
Den nye bestemmelse vurderes ikke at have nogen økonomiske konsekvenser. 
 
Ændringsforslag nr. 3 skyldes at lovforslagets danske og grønlandske tekst til § 49, stk.4 ikke 
stemmer overens, i det dette stykke er udeladt i den grønlandske tekst.  
 
Ændringen i § 49, stk. 4 har ingen administrative og økonomiske konsekvenser. 
Bestemmelsen er ikke ny, men har været gældende siden vedtagelsen af Landstingsforordning 
nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.  


 
 


Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 
 
 


Til nr. 1  
 
Som det fremgår af forslagets § 29, stk. 1, kan Naalakkersuisut undtagelsesvis dispenseres fra 
forbud i § 28, stk. 2, når væsentlige samfundsmæssige forhold taler herfor. Det forudsættes at 
denne bestemmelse kun anvendes i helt særlige tilfælde. 
 
I henhold til § 33 skal der i forbindelse med dispensationssager ske høringer af 
kommunalbestyrelsen, Landslægeembedet og Selvstyrets Veterinærafdeling. Dette er blandt 
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andet af hensyn til, at Naalakkersuisut får en sundhedsfaglig vurdering i den konkrete sag. 
Høringen af kommunalbestyrelsen sker blandt andet på baggrund af, at kommunen er 
tilsynsmyndighed på området.  
 
Efter den gældende miljøforordning kan der dispenseres fra forbuddet om aktiviteter indenfor 
spærrezonen, ”når der er helt særlige forhold der taler herfor”. I forslaget til § 29, stk. 1, 
præciseres det, hvornår der kan dispenseres, nemlig undtagelsesvis når væsentlige 
samfundsmæssige forhold taler herfor. 
 
Dispensationer til spærrezonen er blevet forvaltet restriktivt i alle årene og der gives normalt 
kun dispensationer til anlæg for vandforsyningen, og til forbedring eller opretholdelse af 
vandforsyningen. 
 
Siden 1962 er der kun givet få dispensationer fra spærrezonegrænsen, der ikke vedrører 
vandforsyningen. Disse dispensationer har været givet af hensyn til særlige samfundsmæssige 
forhold, som f.eks. etablering og permanent opstilling af transmissionsledninger fra 
vandkraftværker gennem spærrezonen frem til byerne.  
 
Begrundelsen herfor er, at Naalakkersuisut har vurderet, at når først transmissionsledningen er 
etableret, vil der ikke være tale om en øget belastning af vandressourceoplandet, idet 
anlæggenes levetid er på mere end 50 år, og der vil kun sjældent være behov for 
vedligeholdelses- eller reparationsarbejder eller for inspektion af kablet.  
 
Der er dog givet enkelte andre dispensationer med andre begrundelser end vandforbedrende 
tiltag, herunder en dispensation til Qaasuitsup Kommunia til kørsel med pistemaskine til 
forbedring af køresporet til slædekørsel. Med det foreliggende forslag kan det alene forventes 
at der vil blive givet dispensationer såfremt der er tale om vandforbedrende tiltag, eller 
væsentlige samfundsmæssige forhold, så som etablering af transmissionsledninger mv. Efter 
lovens vedtagelse kan det derfor ikke forventes, at der vil blive givet en lignende dispensation 
som den der som ovennævnt blev givet til Qaasuitsup Kommunia.  
 
I forbindelse med en dispensation bliver der opstillet en række vilkår, herunder krav om 
beredskabsplan, der mindsker risikoen for forureningen af vandressourcen.  
 
Selvom der sikres et beredskab for at undgå forurening i forbindelse med kørsel med 
motordrevne transportmidler/redskaber, øges aktiviteten og dermed risikoen for en forurening 
med olieprodukter. En udbygning af vandværker til at kunne rense råvandet ved en forurening 
med f.eks. benzin/olieudslip, vil kunne få betydelige økonomiske konsekvenser for 
landskassen. 
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For at modvirke forurening i forbindelse med en dispensation er det fastsat i stk. 2, at 
dispensationer efter stk. 1 til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes, når der efter 
Naalakkersuisuts skøn er fare for forurening af drikkevandsressourcerne. 
 
 


Til nr. 2 


 
I forbindelse med at kommunen skal have dækket nogle af deres omkostninger ved håndtering 
og bortskaffelse af genstande som betragtes som affald, kan kommunen vælge at sælge eller 
afholde auktion over genstandene. I forbindelse hermed skal kommunen sikre sig, at 
genstandene ikke er omfattet af reglerne om hittegods. 
 
 


Til nr. 3 
 
Efter forhandling med en kommunalbestyrelse kan Naalakkersuisut henlægge tilsynet med 
nærmere specificerede virksomheder til denne kommunalbestyrelse. Naalakkersuisut kan efter 
forhandling med en kommunalbestyrelse fastsætte regler, hvorvidt tilsynsopgaver, som ifølge 
denne Inatsisartutlov eller ifølge regler udstedt i medfør af denne lov henhører under denne 
kommunalbestyrelse, henføres under Naalakkersuisut. 
 
Forhandlingspligten indebærer at kommunalbestyrelsen er enig i tilsynsopgavens overførelse 
til eller fra Naalakkersuisut. Skulle der ikke være muligt at opnå enighed om overdragelsens 
økonomiske konsekvenser, kan forhandlinger desangående henskydes til de førstkommende 
bloktilskudsforhandlinger med kommunerne. 
 
I forbindelse med overdragelse af tilsyn tages der stilling til overgangsspørgsmål, navnlig 
hvorvidt igangværende tilsynssager skal færdigbehandles. 
 
Både Naalakkersuisut og kommunerne har initiativretten til at indlede forhandlinger. 








nils

Tekstboks

Bilag 2





























