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Ændringsforslag  

 
til  

 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2014 om udnyttelse af 
vandkraftressourcer til produktion af energi  
 
Fremsat til 2. behandlingen af Naalakkersuisut på baggrund af Erhvervsudvalgets betænkning. 
 
 

Til § 7 
 

1. I § 7, stk. 3, ændres ”60” til: ”40”. 
 

Til § 11 
 

2. § 11, stk. 5, affattes således: 
”Stk. 5.  Naalakkersuisut skal fastsætte tilladelsesvilkår og bestemmelser om 
rettighedshaverens anvendelse af grønlandsk arbejdskraft. I det omfang det er nødvendigt for 
virksomheden, kan rettighedshaveren dog anvende arbejdskraft fra andre steder end Grønland, 
når tilsvarende kvalificeret arbejdskraft ikke er til rådighed i Grønland. 
Naalakkersuisut skal fastsætte tilladelsesvilkår og bestemmelser om rettighedshaverens 
anvendelse af grønlandske virksomheder ved entrepriser, leverancer og tjenesteydelser. Andre 
virksomheder kan dog anvendes, hvis grønlandske virksomheder ikke er konkurrencedygtige i 
teknisk eller kommerciel henseende.” 
 

Til § 12 
 
3. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:  
”Stk. 3. Såfremt helt særlige hensyn til et projekts realisering gør det nødvendigt, kan 
Naalakkersuisut udover en forlængelse meddelt i medfør af stk. 2. meddele rettighedshaveren 
en ret til en forlængelse af tilladelsesperioden på op til yderligere 20 år, såfremt fastsatte 
vilkår opfyldes.” 
Stk. 3-4 bliver herefter stk. 4-5. 
 

Til § 18 
 
4. § 18 affattes således:  
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”§ 18.  Forud for meddelelse af tilladelse til forundersøgelse eller udnyttelse skal der have 
været fortaget høring.  Høringen skal omfatte: 
1) Enhver, der har en individuel, væsentlige interesse i sagens udfald. 
2) Arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samt grønlandske foreninger og 
organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser 
vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed, miljøbeskyttelse eller menneskerettigheder.  
3) Berørte kommuner og myndigheder. 
  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal fastsætte en frist for afgivelse af høringssvar på mindst 6 uger.” 
  
 
 
 
 

Bemærkninger til ændringsforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Erhvervsudvalget har d. 25. maj 2014 afgivet sin betænkning til forslag til Inatsisartutlov om 
udnyttelse af vandkraftsressourcer til produktion af energi. Et flertal i Erhvervsudvalget 
indstiller lovforslaget til vedtagelse, såfremt der fremsættes et ændringsforslag til lovforslaget. 
 
Dette ændringsforslag har til formål, at indarbejde Erhvervsudvalgets ønsker til 
ændringsforslag. 
 
Et enigt erhvervsudvalg har ønsket, at tidsvarigheden af udnyttelsestilladelser sænkes fra det 
foreslåede 60 år til 40 år med en mulighed for forlængelse på 20 år.  Ændringsforslaget 
indeholder, at tidsvarigheden af udnyttelsestilladelser sænkes til 40 år og en uændret 
mulighed for en forlængelse.  
 
Et flertal i udvalget har udtalt, at de ikke er afvisende overfor at der skabes mulighed for en 
yderligere forlængelse på 20 år, såfremt helt særlige vilkår gør sig gældende. Der foreslås 
indsat en ny bestemmelse, som skaber mulighed for, at meddele en yderligere forlængelse af 
en udnyttelsestilladelse på op til 20 år, såfremt dette er af afgørende betydning for at et 
projekt kan realiseres.  
 
Den samlede tidsvarighed af en udnyttelsestilladelse inklusiv forlængelser kan ikke overstige 
80 år. 
 
Ændringsforslaget tydeliggør, at Naalakkersuisut skal fastsætte i hvilket omfang 
rettighedshavere skal anvende grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder, såfremt 
det er muligt. Målet med bestemmelsen er at fremme, at rettighedshaveren i størst muligt 
omfang anvender grønlandske arbejdskraft og virksomheder. 
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Ændringsforslaget fastsætter en pligt for Naalakkersuisut til at foretage en bred høring forud 
for, at der meddeles en tilladelse til forundersøgelse eller en tilladelse til udnyttelse. 
 
Høringsfristen udvides endvidere til 6 uger i stedet de nuværende 4 ugers høringsfrist. 
 
 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 
 
Til nr. 1.  
Bestemmelsen fastsætter, at den første udnyttelsestilladelse ikke må have en tidsvarighed på 
mere end 40 år.  
 
 
Til nr. 2.  
Bestemmelsen fastsætter, at Naalakkersuisut skal fastsætte bestemmelser og tilladelsesvilkår 
for rettighedshaver om i hvilket omfang denne skal benytte sig af grønlandske arbejdskraft og 
virksomheder. Med formuleringen ”skal fastsætte bestemmelser” er det præciseret, at 
Naalakkersuisut skal fastsætte bestemmelser om dette i bestemmelser, modeltilladelser og 
tilladelsesvilkår. 
 
Rettighedshaveren kan dog anvende udenlandske arbejdskraft i det omfang, der ikke findes 
grønlandske arbejdskraft i et tilstrækkeligt antal eller med de krævede kompetencer. 
Tilsvarende kan udenlandske virksomheder anvendes, hvis de grønlandske virksomheder ikke 
er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende.  
 
Til nr. 3.  
Den foreslåede bestemmelse vil skabe mulighed for, at Naalakkersuisut i specielle tilfælde 
kan meddele rettighedshaver en option på en forlængelse af en udnyttelsestilladelse. 
 
Dette vil betyde, at rettighedshaveren kan have to på hinanden følgende forlængelser hver på 
op til 20 år. For at meddele en sådan option på en forlængelse, er det en betingelse, at det kan 
dokumenteres, at optionen er en absolut nødvendighed for, at projektet kan realiseres.  
 
Den nuværende bestemmelses stk. 3 bliver herefter stk. 4.  Stk. 4. bliver herefter stk. 5.  
 
Til nr. 4.  
 
Til stk. 1.  
Bestemmelsen præciserer, at der skal fortages en høring af de i nr. 1-3 nævnte grupper. 
Bestemmelsens høringsparter er fastsat så de modsvarer de høringsparter, der er fastsat i 
storskalaloven. 
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Til stk. 2.  
Høringsfristen ikke må være kortere end 6 uger. 
 


