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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 fortolkningog 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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