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BETÆNKNING 
 

Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget 
 

vedrørende 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og 

strålebeskyttelse 
(Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
 

Udvalget har under behandlingen senest bestået af: 
 
 
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne, formand 
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit næstformand 
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut  
Medlem af Inatsisartut Laura Tàunâjik, Siumut 
Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut 
Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit 
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit 
 
 
Udvalget har efter 1. behandlingen den 30. september 2015 under EM2015 nærmere 
gennemgået forslaget.  

 
1. Forslagets indhold og formål 
Udvalget noterer sig, at der under debatten opstod tvivl om forslagets formål og indhold. 
Udvalget vil i nærværende betænkning søge at afhjælpe denne.  
 
Loven finder anvendelse på brug af og udsættelse for ioniserende stråling, medmindre et 
område specifikt er undtaget fra lovens anvendelsesområde, eller ikke er hjemtaget. Lovens 
formål er, at intet område indenfor strålebeskyttelse skal være ureguleret. Lovforslaget skal 
sikre, at befolkningen også er omfattet af de hensyn og foranstaltninger, der er forbundet med 
at være udsat for ioniserede stråling. Undtaget fra loven er arbejdstagere omfattet af lov om 
arbejdsmiljø i Grønland. 
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Lovforslaget regulerer blandt andet brug af ioniserende materialer indenfor sundhedsvæsenet 
og tandklinikker, offshore-industrien mv. samt f.eks. videnskabelige ekspeditioner og 
eksempelvis selvstændige erhvervsdrivende. Dette i forhold til beskyttelse af befolkningen 
generelt, og af patienter under behandling imod strålingsfarer. Det betyder, at nærværende lov 
skal regulere alle områder inden for strålebeskyttelse, som dosisovervågning, dosisgrænser, 
måletjenester, tilsyn, opbevaring samt apparater, der anvender ioniserende materialer mv.  
 
Den generelle regulering af strålebeskyttelsesområdet mangler i Grønland i dag. Brug af 
røntgen i forbindelse med behandlingen af patienter på vores hospitaler og tandlægeklinikker 
er ikke reguleret ved lovgivning i Grønland. Sundhedspersonale, der udfører behandlingen er 
dækket af arbejdsmiljøloven, det er patienterne ikke. Samme forhold gør sig f.eks. gældende 
ved brug af kropsscannere i lufthavne. Personalet, der betjener scanneren, er beskyttet af 
arbejdsmiljøloven, det er passagerene ikke. Nærværende lovforslag har til hensigt blandt 
andet at regulere dette forhold.  
 
Det er hensigten med den nye rammelov, at den blandt andet skal regulere de områder, der 
er relevante for Grønland inden for Departementet for Sundheds ressortansvar. Af 
lovforslagets generelle bemærkninger fremgår det, at den nærmere afgrænsning til andre 
ressortområder vil blive præciseret i kommende bekendtgørelser.  
 

1.1 Lovens relation til råstofområdet 
Udvalget bemærker, at Naalakkersuisut i bemærkningerne til § 1. stk. 5. anfører følgende:  
 
”På råstofområdet gælder princippet om en samlet integreret myndighedsbehandling, hvor 
forvaltningen efter råstoflovgivningen sker på grundlag af en samlet og koordineret 
stillingtagen til alle relevante forhold og hensyn, herunder sikkerhed, sundhed og miljø. Det 
udmøntes i overensstemmelse med den hidtidige praksis ved, at Naalakkersuisut i tilladelser 
meddelt efter Råstofloven kan fastsætte vilkår om alle forhold1 vedrørende tilladelser. 
Råstofvirksomhed, der udføres efter tilladelse skal udføres i overensstemmelse med anerkendt 
god international praksis under tilsvarende forhold.  
 
Det betyder på strålebeskyttelsesområdet, at virksomhedens udførelse udover at skulle leve op 
til reglerne i nærværende lovforslag også skal foregå i overensstemmelse med anerkendt, god 
international praksis. Det vil eksempelvis kunne være IAEA guidelines og retningsliner for 
arbejde i uranminer. Fastlæggelse af vilkår i tilladelser vedrørende sikkerhed, sundhed og 
miljø vil afhænge af en konkret helhedsvurdering af hver enkelt råstofaktivitet, men 
lovforslagets krav i forhold til ioniserende stråling og strålebeskyttelse skal som minimum 
altid være opfyldt.” 

                                                 
1 Fremhævet i udvalgets citat - ikke i lovteksten..  
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I forbindelse med råstofaktiviteter reguleres tilladelser og aktiviteter herfor alene af 
Råstofloven. Nærværende lovforslag regulerer ikke, hvorvidt eller ej, der kan gives tilladelse 
til mineprojekter, hvor der eventuelt måtte udvindes radioaktive materialer.  
 
Foreliggende lov udstikker derimod rammerne for de beskyttelsesmekanismer, der som et 
generelt minimum skal være på plads i omgangen med ioniserende materialer. Dette gælder 
også for arbejdet i miner, der eventuelt måtte udvinde radioaktive mineraler.  
 
Det fremgår af lovforslagets § 1. Stk. 5: 
 
”Tilladelser og godkendelser i forbindelse med råstofaktiviteter reguleres i Inatsisartutlov om 
Mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven). Der kan i disse 
tilladelser og godkendelser fastsættes mere vidtgående krav end krævet i nærværende lov”. 

  
Ovenstående bestemmelse fastslår, at nærværende lovforslag ikke afskærer muligheden for, at 
Naalakkersuisut på råstofområdet kan stille yderligere og skærpede krav til omgangen med 
ioniserende materialer i licenser, og i tilladelser til råstofprojekter.   
 

1.2 Lovens relation til internationale konventioner 
Det fremgår af forslagets almindelige bemærkninger, at dette lovforslag også udgør et 
grundlag for, at Grønland at kan tilslutte sig - International Labour Organization (ILO) 
konvention nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling. For at leve op til 
denne konventions indhold, er det påkrævet, at medlemslande indfører regler og 
administrative systemer til beskyttelse af arbejdstagere mod ioniserende stråling. ILO 
konventionen skal ses i sammenhæng med de øvrige konventioner, hvor formålet er at 
tilvejebringe de overordnede institutionelle rammer for, at Grønland kan eksportere uran.  
 
Det fremgår imidlertid ikke klart af de almindelige bemærkninger, hvorvidt nærværende 
lovforslag også udgør et grundlag for, at Grønland kan tiltræde de øvrige konventioner, der 
oplistes. Det er ikke udvalgets umiddelbare opfattelse, at det forholder sig således. Ifald 
Naalakkersuisoq for Sundhed har en anden opfattelse bedes denne inddrages i svarnotatet til 
2. behandlingen af nærværende forslag.    

 
1.2.1 Afrunding om forslagets formål 
Lovforslaget tjener flere overordnede formål herunder, at regulere anvendelse og opbevaring 
af ioniserende materialer i sundhedsvæsenet og andet steds, hvor borgere opholder sig, eller 
bliver behandlet. Lovforslaget sætter også de maksimumsgrænser for stråledosis mv., der skal 
være implementeret i forhold til beskyttelse af minearbejdere, der eventuelt måtte blive udsat 
for ioniserende mineraler i deres arbejde. Dernæst er forslaget grundlag for, at Grønland kan 
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tiltræde International Labour Organization (ILO) konvention nr. 115. om beskyttelse af 
arbejdere mod ioniserende stråling. 

 
1.3. Afsluttende kommentar om kvaliteten af forslagets almindelige bemærkninger 
De almindelige bemærkninger til lovforslaget fremstår brudstykkeagtige. Det ville have været 
en stor fordel, hvis de almindelige bemærkninger på en struktureret vis og metodisk havde 
redegjort for lovens forskellige formål i individuelle og helt klart afgrænsende afsnit eller 
kapitler. I stedet for fremstår de almindelige bemærkninger som et kludetæppe, hvor det er op 
til læseren selv, at systematisere oplysningerne. Udvalget skal opfordre til at der fremadrettet 
udvises den fornødne omhu i udarbejdelsen almindelige bemærkninger i lovforslag.    

 
2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Det fremgik under forslagets 1. behandling, at et flertal i Inatsisartut bestående af Siumut, 
demokraterne og Atassut støttede op om forslagets realisering.   
 
Koalitionen bestående at Siumut, Demokraterne og Atassut var tilfredse med, at 
Naalakkersuisut havde fremlagt dette forslag om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.  
Forslagets beskyttelseselement gør forslaget støtteværdigt. Koalitionen ønskede dog forslaget 
behandlet i udvalg med påkrævet grundighed. 
 
Inuit Ataqatigiit understregede, at partiet er imod uranudvinding, og at forslaget vil bane vej 
for, at der kan produceres radioaktive materialer i Grønland. Inuit Ataqatigiit ville af denne 
årsag ikke støtte forslaget.   
   

3. Høringssvar 
Samtlige Departementer, KANUKOKA, Landslægeembedet, Politimesteren i Grønland, 
Grønlands Landsret, Retten i Grønland, Rigsombudsmanden i Grønland, Grønlands Erhverv 
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, Landslægeembedet, Arbejdstilsynet, 
Sundheds- og Ældreministeriet.   
 

3.1 Udvalgets kommentarer til høringen 
Udvalget har ikke kommentarer til høringsprocessens afvikling, og tager denne til 
efterretning.  

 
4. Spørgsmål og møde 
Udvalget gennemførte den 10. november 2015 et orienteringsmøde med Naalakkersuisoq for 
Sundhed med henblik på at afklare en række konkrete spørgsmål og overvejelser omkring 
forslaget.  
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Udvalgets invitation med spørgsmål er vedlagt betænkningen som Bilag 1. Besvarelsen af 
udvalgets spørgsmål og refleksioner fra Naalakkersuisut for Sundhed er vedlagt betænkningen 
som Bilag 2.   

 
Udvalget skal takke for den uddybede besvarelse, som der i sin helhed skal henvises til i 
Bilag 2. 
 
Udvalget har hæfter sig ved, at råstofaktiviteter reguleres efter tilladelser og godkendelser 
efter Råstofloven, og at denne regulering vil ske efter anerkendt god international praksis på 
området.  
 
I spørgsmål 5c) ønsker udvalget oplyst, hvilke landes praksis Naalakkersuisut kan henvise til, 
når man taler om retningslinjer for arbejde i uranminer. Besvarelsen henviser til, at udvalget 
må søge dette belyst hos Naalakkersuisoq for Råstof. Udvalget skal anmode om at der i 
svarnotatet til 2. behandlingen sker besvarelse af udvalgets spørgsmål 5c).     

 
5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Det er under forslaget almindelige bemærkninger angivet, at der er økonomiske konsekvenser 
ved vedtagelse af forslaget. Udvalget finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at 
anlægge en anden vurdering. Udvalget har således tillid til, at Naalakkersuisut har undersøgt 
dette spørgsmål grundigt, og at ingen mulige afledte økonomiske konsekvenser vil kunne 
forekomme. Skulle forslaget mod forventning alligevel vise sig at medføre yderligere udgifter 
end forventet for de offentlige kasser, vil disse udgifter skulle afholdes indenfor de i forvejen 
afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må medføre nedprioritering af andre tiltag. 

 
Det erkendes under spørgsmål 4 i Bilag 2, at nærværende regulering og efterfølgende 
implementering vil betyde udgifter for Landskassen. Eksempelvis vil en samarbejdsaftale 
med Statens Serum Institut betyde øgede udgifter. Der vil komme udgifter til tilsyn og 
rådgivning. Disse foreløbig i størrelsesorden kr. 500.000 pr år. 
   

6. Udvalgets afsluttende bemærkninger   
Som helhed er udvalget tilfreds med, at der gennemføres en regulering om strålebeskyttelse. 
Det er både påkrævet og positivt, at vi får reguleret om ioniserende materialer indenfor 
sundhedsvæsenet, tandklinikker og eksempelvis for selvstændige erhvervsdrivende, så vi 
beskytter personale og borgere. Der er imidlertid ikke enighed i udvalget om, hvordan vi skal 
udforme vores lovgivning på området.  

 
7. Udvalgets indstillinger 
Et flertal i udvalget bestående af Siumut og Demokraterne skal om forslaget bemærke: 
Siumut og Demokraterne støtter forslaget i den foreliggende form. Disse partier finder det 
påkrævet og værdifuldt, at der sker regulering af området. Der er for flertallet meget vigtigt, at 
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denne lovgivning snarest kommer på plads, så der sker beskyttelse af det personale, der 
arbejder med og kan komme i kontakt med ioniserende stråling. Flertallet finder det 
hensigtsmæssigt, at der sker en samlet regulering på området.    
 
Flertallet indstiller med disse bemærkninger forslaget til vedtagelse i den foreliggende 
form.  
 
Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit skal om forslaget bemærke: 
Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt, at loven adskilles, så der reguleres om beskyttelse af 
sundhedsvæsenets personale og særligt for folk, der arbejder indenfor råstofområdet. Under 1. 
behandlingen af forslaget viste det sig, at forslaget gør Koalitionens målsætning i forhold til 
uranudvinding mulig.  Begrundelsen for at loven samles under ét er, at der i Danmark 
arbejdes for, at reguleringen bliver samlet i én og samme lovgivning. På denne baggrund kan 
Inuit Ataqatigiit ikke godkende, at sundhedsvæsenets personale og folk, der arbejder indenfor 
råstofområdet kommer under samme lov. Danmark kan tillade sig at udforme lovgivningen 
sådan, da de ikke skal udvinde uran. 
 

Derfor godkender mindretallet ikke forslaget i dens foreliggende form, og indstiller det 
til forkastelse. 
 
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tillie Martinussen 

Formand 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Agathe Fontain 

Næstformand 

 
 

 
Jess Svane 
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Laura Tàunâjik 

 

 

 

 

 
 

 
Ineqi Kielsen 

   

          Ane Hansen                                                                                          Mimi Karlsen 





Naalakkersuisoq for Sundhed 
Doris Jakobsen 
/HER 


II~ATS' S/1 RTUT 


Dato: 2. november 2015 


J.nr.: 01.38.01.03-00058 
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Familie og Sundhedsudvalget har ovenstående lovforslag til behandling. I forbindelse med 
udvalgets overvejelser og arbejde med forslaget, anser udvalget, at der er behov for at 
drøfte visse forhold omkring lovforslaget. Udvalget ønsker at dialogen og drøftelserne tager 
udgangspunkt i de temaer, der er skitseret i nærværende invitation. 


1. Fo>wslagets afgwæli1lsning til awbei«l1smiiiøloven og andlwe konkrete forhold 
Udvalget ønsker at du redegør for lovforslagets afgrænsning til arb~idsmiljøloven herunder: 


'hil) Er det korrekt forstået, at lovforslaget alene skal regulere de områder arbejdsmiljøloven 
ikke regulerer - f.eks. patientsikkerhed i forbindelse med udsættelse for ioniserende strå
ling? 


1 b) Er det også korrekt forstået at lovforslaget også i en bredere forstand er tænkt til at re
gulere omgang og opbevaring af ioniserende materialer på laboratorier og i anden forsk
ningsmæssig sammenhæng samt skal leve op til internationale 'standarder skitseret ved 
f.eks. IAEA, således at vi stilles bedre eller lige så godt lovgivningsmæssigt som hidtil ved 
omgang med ioniserende stråling? 


1~) Kan du skitsere grænserne og ansvarsfordelingen i mellem Arbejdstilsynets tilsyns op
gaver og Departementets fremtidige tilsyns opgaver, og hvordan vil departementet for 
Sundhed implementere bestemmelserne omkring tilsyn? 


1 «l1) Det synes ikke at fremgå utvetydigt af forslagets almif)delige bemærkninger, hvor man
ge bekendtgørelser, der er nødvendige at udstede i henhold til loven. Du bedes kortfattet 
fremlægge en oplistning af tiltænkte betænkninger på området, og 'deres anvendelsesom
råde. 


1®) Hvad er den anslåede tidsplan i forhold til at udfærdige bekendtgørelser på baggrund af 
lovforslaget? . 
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'H) Hvor langt er man kommet i fOl-hold til at indgå en samarbejdsaftale med Statens Institut 
for Strålebeskyttelse, eftersom udvalget finder det vigtigt at kunne forberede sine baglande 
til, kommende godkendelsesproces af bekendtgørelserne, som Inatsisartut skal tage stilling 
til, iflg. Bemærkningerne? 


1(gJ) Hvordan vil Naalakkersuisut opbygge den nødvendige specialisering og ekspertviden, 
som det anføres, at Grønland ikke har, for at kunne regulere området, ud over det nævnte 
samarbejde med den danske regering og lovgivning? Påtænker Naalakkersuisut et uddan
nelsesprogram af sundhedsvæsnet her, eller simpelthen ansættelse af personer med de 
korrekte kvalifikationer? 


2. For$ia.f\u~t$ a.fgræi1$l'ilili1lg til rå$tofområdet 
2a.) I bekendtgørelsernes kommende dosisgrænser, beskyttelsesforanstaltninger, sikker
hedsprocedurer m.v. har udvalget været i tvivl om, om det også omfatter råstofområdet. Er 
det af jeres opfattelse det er tilfældet? Udvalget har hæftet sig ved dette i bemærkningerne 
til loven, ikke selve lovteksten. 


2b) Det er derudover udvalgets opfattelse, at loven ikke forhindrer, at der stilles yderligere 
og skærpede krav i licenser og tilladelser på råstofområdet, der er strengere end nærvæ
rende lovforslag, og at råstofloven generelt set regulerer råstofområdet. Kan du tilslutte dig 
denne forståelse? 


3. For$ia.get $a.t i reiattioli1 ti! il11tema.tionatle kCH'iveli1ltioi1ler og relationer 
Det anføres i både i forelæggelsesnotat og i bemærkningerne, at en mulig vedtagelse af 
nærværende lov muliggør en ophævelse af Grønlands forbehold overfor International La
bour Organization (ILO) konvention nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende 
stråling. 


3a) Er det kun ILO-konventionen nærværende lovforslag sigter i mod, eller er det også de 
øvrige, der oplistes i forslagets almindelige bemærkninger, da denne mulige sammenhæng 
ikke fremstår entydigt for udvalget? 


3b) Er behovet for en grønlandsk lov om strålebeskyttelse først og fremmest opstået i for
bindelse med en mulig realisering af KV81nefjeldsprojektet, som nævnt som eksempel i de 
almindelige bemærkninger? Eller er der andre forhold og udviklinger, der har talt for, at 
Grønland på nuværende tidspunkt indfører en sådan lovgivning? 


3C) Lever lovforslaget op til de nyeste krav inden for EU? 


4. For$i~g®t$ ø~wlr1lomi$ke kom.ekvenser 
.!/la.) Hvilken anslået beløbsramme taler vi om for Departement for Sundhed, såfremt ek
sempelvis mineprojektet ved Kvanefjeldet i Narsaq bliver sat i drift, eller i fald der igangsæt
tes andre råstof- og mineprojekter i Grønland? 
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~,b) Anser departementet at samarbejdet med Statens Serum Institut omkring denne lov
givning, og efterfølgende implementering heraf, vil medføre øgede udgifter for Landskassen 
og i givet fald i hvilken størrelsesorden? 


S. Glel'illerelt 
Sat} Der ønskes en kOli redegørelse for sammenhængen mellem ILO konvention nr, 115 og 
lovforslaget 


SIo) I lovforslaget er der en speciel hjemmel til at påbyde nødvendige foranstaltninger for at 
afværge en fare for befolkningens sikkerIled, Formålet denne hjemmel ønskes uddybet. 


SIC) Hvilke landes praksis kan Naalakkersuisut henvise til, når de taler om retningslinjer for 
arbejde i uranminer? 


Sd!) Naalakkersuisut bedes redegøre for fordele og ulemper ved eventuelt at dele lovforsla
get i 2 dele som følger: 


1. Området for brug af røntgen på hospitaler, tandklinikker, lufthavne mv., og 


2. råstofindustri herunder uranudvinding, 


Udvalget påregner at stille opfølgende spørgsmål om de afførte talepunkter og konkrete 
spørgsmål, .og skal i øvrigt henstille til, at dialogen afvikles som en politisk drøftelse efter at 
du for de enkelte punkter har afgivet din orientering eller fremført dine kommentarer. Det er 
muligt, at der under mødet fremkommer yderligere ønsker om orienteringer, men din rede
gørelse ka.n i givet fald sendes efterfølgende på skrift. 


Udvalget ønsker endelig at modtage et notat på grønlandsk og dansk om foranstående 
talepunkter i forlængelse af mødet. Dette i en sådan form, at det efter behov kan optages i 
udvalgets betænkning til forslaget. Notatet bedes sendt elektronisk til 
inatsisartut@inatsisartut.gl og jhh@inatsisartut.gl senest umiddelbart efter mødet. Såfremt 
notatet medbringes og anvendes under mødet, bedes en kopi givet til udvalgets tolk umid
delbart ved mødets begyndelse, 


INATSISARTUT ' PARLIAMENT OF GREENLAND 
PostbOKS 1060 ' 3900 Nuuk' Q) +29934 SO 00 . d!'b +299 32 46 06 ' ina@ina.gl . www.ina.gl 
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I"Gqqlssulslmll1 NI!!llakkersulsoq<llllk 
Deparlamelltat ler Sundhed 


Familie og Sundhedsudvalget 
Bureau for Inatsisartut 
3900 Nuuk 


Jeg skal Indledningsvis takke Familie- og Sundhedsudvalget for de fremsendte 
spørgsmål. 


Nedenfor følger svarene på udvalgets spørgsmål. 


Spørgsmål 1. 
Forslagets afgrænsning til arbejdsmiljøloven og andre konkrete forhold 
Udvalget ønsker at du redegør for lovforslagets afgrænsning til arbejdsmiljøloven 
herunder: 


1a) Er det korrekt forstået, at lovforslaget alene skal regulere de områder 
arbejdsmiljøloven ikke regulerer ~ f.eks. patientsIkkerhed i forbindelse med udsættelse 
for ioniserende stråling? 
Svar 
Hensigten med nærværende lovforslag er at den skal gærde generelt for hele 
befolkningen. Loven finder derfor anvendelse på al brug af og udsættelse for 
ioniserende stråling og strålebeskyttelse. 


Det er således formålet med nærværende lovforslag, at intet område indenfor 
strålebeskyttelse er ureguleret. Lovforslaget skal sikre, at hele befolkningen er omfattet 
af de hensyn og foranstaltninger, der er forbundet med udsættelse for ioniserende 
stråling. 


Loven lægger derfor overordnet en ramme for hele sa.mfundet. med mindre et område 
specifikt er undtaget fra lovens anvendelsesområde eller ikke er hjemtaget, som f.eks. 
Arbejdsmiljøloven i Grønland. 


Det er således korrekt forstået, at inatsisartutloven ikke skal regulere forholdene for 
arbejdstagere på landjorden omfattet af lov om Arbejdsmiljø i Grønland. 


Det bemærkes i den forbindelse, at forholdene for arbejdstagere offshore ansat indenfor 
råstofsektoren reguderes af tilladelser og godkendelser eftei·lnatsisartl.ltlov om 
Mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning henor (Råstofloven), jf. lovens § 1, stk. 5. 


Arbejdstagere ansat i offshore Industrien udenfor råstofsektoren vil derimod være 
omfattet af nærværende lovforslag. 
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Lovforslaget omfatter her ud over videnskabelige ekspeditioner, ligesom den 
selvstændige erhvervsdrivende, som f.eks. den selvstændige vognmand, elektriker, 
tømrer og så videre er omfattet af nærværende lovforslag. 


Endvidere dækker lovforslaget medicinske instrumenter og udstyr med videre samt 
radioaktivt affald, der opstår i forbindelse medicinsk, industriel eller 
forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og bortskaffelsen heraf. 


Lovforslaget vil tillige dække brug af røntgen hospitaler, tand klinikker samt i lufthavne 
med videre. 


Endelig dækker lovforslaget brug af radioaktive kilder i anlægssektoren, ligesom den 
almindelige befolknings beskyttelse mod ioniserende stråling fra eksempelvis transport 
af radioaktivt affald, herunder ioniserende stråling fra ulykker vil være omfattet af 
nærværende lovforslag. 


1 b) Er det også kourekt forstået at lovforslaget også i en bredere forstand el' tænkt til at 
regulere omgang og opbevaring af ioniserende materialer på laboratorier og i anden 
forskningsmæssig sammenhæng samt skal leve op til Internationale standarder skitseret 
ved f.eks. IAEA, således at vi stilles bedre ener lige så godt lovgivningsmæssigt som 
hidtil ved omgang med ioniserende stråling? 
Svar 
Det er korrekt forstået at lovforslage! også i en bredere forsland skal regulere omgang 
og opbevaring af ioniserende materialer, hElrunder på laboratorier og i anden 
forskningsmæssig sammenhæng. 


Bestemmelsen i forslagets § 4 om tilladelser og registrering bemyndiger i stk. 2 
Naalakkersuisut ti! at fastsætte regler for de nærmere vilkår for tilladelser og 
registrering. Bekendtgørelse vil lægge sig op ad de danske regler på området og vil 
således samtidig lell9 op til de gældende internationale standarder for god praksis samt 
EU direktiver. 


Endvidere er del' i forslaget § 9 fastsat rammebetingelser for brug af og udsættelse for 
stråling. Der skal således arnvendes tilstrækkelige ressourcer på en løbende vurdering 
af, om stråiebeskyttelsesforanstaltningeme er effektive og passende, således at enhver 
fejl eller mangel bliver identificeret og afhjulpet, og at gentagelse bliver forebygget. 


l stk. 2 bemyndiges Naalakkersuisut lU at fastsætte nærmere regler til sikring af, at 
strålebeskyttelsesforanstaltninger e~ effektive og passende. Denne bemyndigelse vil 
blive udmøntet i en bekendtgørelse, der tilsigter at leve op ti! de internationale 
standarder for god praksis samt EU direktiver. 


1c) Kan du skitsere græmseme og ansvarsfordelingen i mellem Arbejdstilsynets 
tilsynsopgaver og Departementets fremtidige tilsynsopgaver, og hvordan vII 
departementet for SLOndhed implementere bestemmelserne omkring tilsyn? 
Svar 
Reglerne for tilsyn findes i lovforslagets Kap. 7., som vedrører tilsyn med 
strålebeskyttelse i forhold til befolkningen generelt, herunder patientbeskyttelse. 


Arbejdstilsynet har ansvaret for tilsynet med arbejdstagere omfattet af Arbejdsmiljøloven 
i Grønland. 
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Departementet for Sundhed vil efter lovforslaget have ansvaret med den 
øvrige brug af og udsættelse for stråling inden for departementets ressort område, jf. 
1 a) ovenfor. 


Departementet for Sundhed vi! gennem en samarbejdsaftale med Statens Institut for 
Strålebeskytte!se søge bistand til tilsyns opgaven efter nærværende lovforsla~. 


lå) Det synes ikke at fremgå utvetydigt af forslagets almindelige bemærkninger, hvor 
mange bekendtgørelser, der er nødvendige at udstede i henhold til loven. Du bedes 
kortfattet fremlægge en oplistning af tiltænkte betænkninger på området, og deres 
anvendelsesområde. 
Svar 
Følgende områder vil blive nærmere reguleret ved Lu:lstedelse af bekendtgørelser: 
1) Registrerings- og tilladelsessystem (bemyndigelse i § i, stk.2), 
2) Dosisgrænser for ioniserende stråling og overvågning (bemyndigelse i § 9, stk.2, § 
iS, s~k. 1 og § 16, stk. 1), 
3) De fælles krav for røntgen og ioniserende stråling til medicinsk brug (bemyndigelse i 
§ 5, stk . .2 og 3, § 9, stk.2, § 15, stk. 1), 
4) Underretning om uheld og ulykker (bemyndigelse i § 18, 5tl<.2), 
5) Berectskab(bemyndigefse i § 20, stk.2), og 
6) Affald og transport (bemyndigelse i § 9, stk.2), 
Evt. udnyttelse af bemyndigelsen i § 14 om regler for ikke-medicinske undersøgelser og 
bemyndigelsen I § 25 om gebyr til dækning af tilsyn-, rådgivnings- og bistandsopgaver. 


1e) Hvad er den anslåede tidsplan i forhold til at Udfærdige bekendtgørelser på 
baggrund af lovforslaget? 
Svar 
Udfærdigelse af bekendtgørelserne forventes at tage 12-18 måneder 


1f) Hvor langt er man kommet i forhold Ul at indgå en samarbejdsaftale med Statens 
Institut for Stråleb~skyttelse, eftersom udvalget finder det vigtigt a.t kunne forberede sine 
baglande til, kommende godkendelsesproc:es af bekendtgørelserne, som Inaisisartut 
skal tage stilling til, ing. Bemæro<ningeme? 
Svar 
Det første møde omkring en samarbejdsaftale med Statens Institut for Strålebeskytte!se 
har været afholdt i juni 2015. På grund af folketingsvalget i Danmark blev 
forhandlingeme udskudt Næste møde er planlagt til december 2015. 


19) Hvordan vi! Naalakkersuisut opbygge den nødvendige specialisering og 
ekspertviden, som det anføres, at Grønland ikke har, for at kunne regulere området, ud 
over det nævnte samarbejde med den danske regering og lovgivning? Påtænker 
Naalakkersuisut et uddannelsesprogram af sundhedsvæsnet her, eUer simpelthen 
ansættelse af personer med de korrekte kvalifikationer? 
Svar 
Området er højt specialiseret og det kræver derlor et grundlag af en vns størrelse for at 
kunne opbygge et egentligt Institut for Strålebeskyttelse i Grønland. I takt med at 
aktiviteterne inden for ioniserende stråling og strålebeskyttelse vokser og behovet for 
den nødvendige ekspertviden bliver større vil der ske en løbende tilpasning og 
etablering i eget regi inden for Departementet for Sundhed. Der vil både kunne blive tale 
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om et uddanl'lelsesprogram sundhedsvæsenet og samtidig ansættelse af personer 
med de rette kvalifikationero 


Spørgsmål 2, 
Forslage~s 


2l!!) I bekendtgørelsernes kommende dosisgrænser, beskyttelsesforanstaltninger, 
sikkerhedsprocedl.lrer mov. har udvalget været i tvivl om, om det også omfatter 
råstofområdet. Er det af jeres opfattelse det er tilfældet? Udvalget hal' hæftet sig ved 
dette i bemærkningerne til loven, ikke selve lovteksten. 
Svar 
loven dækker generelt og vn derior finde anvendelse på al brug af og udsættelse for 
ioniserende stråling, med mindre et område specifikt er undtaget fra lovens 
anvendelsesområde eller ikke er hjemtaget. 


Råstofaktiviteter reguleres herefter gennem tilladelser og godkendelser efter 
Råstofloven. Denne regulering vil ske efter anerkendt god international praksis på 
området. 


Arbejdsmiljøloven i Grønland, som et ikke hjemtaget område, dækker strålingsfare for 
arbejdstagere på land, herunder arbejdstagere ansat i råstofsektoren. Arbejdsmiljøloven 
i Grønland dækker også strålebeskyttelsen af arbejdstagere ansat indenfor minedrift. 


Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter således også bestemmelser om dosisgrænser med 
videre, der skal gælde for arbejdstagere i miner j Grønland. Myndighederne I Danmark 
har oplyst, at de følger Statens Insmut for Strålebeskyttelse's (SIS) regler for 
dosisgrænser med viderE!. Departementet for Sundhed vil på tilsvarende måde følge 
SIS's regelsæt. Der sikres herved ensartethed og samtidig at både Arbejdsmiljølovens 
regler og strålelovens regelsæt følger de internationale standarder for god praksis på 
området. 


2b) Det er derudover udvalgets opfattelse. at loven ikke forhindrer, at der stines 
yderligere og skærpede krav i licenser og tilladelser på råstofområdet, der er strengere 
end nærværende lovforslag, og at råstofloven generelt set regulerer råstofområdet. Kan 
du tilslutte dig denne forståelse? 
Svar 
Næn/ærende lovforslag fastlægger en miniml.lmsstandard. Det er korrekt forstået, at 
loven ikke forhindrer, at der stilles yderligere og skærpede krav i licenser og tilladelser 
på råstofområdet og at råstofloven generelt set regulerer råstofområdet. 


Spørgsmål 3. 
Forslaget sat i reration til Internationale konventioner og relationer 
Det anføres i både i forelæggelsesllotat og i bemærkningerne, at en mulig vedtagelse af 
nærværende lov muliggør en ophævelse af Grønlands forbehold overfor International 
Labour Orgariizatioll (ILO) Konvention nro 115 om beskyttelse af arbejdere mod 
ioniserende stråling. 







3a) Er det kun ILOqkonventionen nærværende lovforslag sJgter i eller er det også 
de øvrige, der oplistes i forslagets almindelige bemærkninger, da denne mulige 
sammenhæng ikke fremstår entydigt for udvalget? 
Svar: 
Ud over ILOqkanventionen kan der peges på følgende konventioner: 


Ophævelsen af forbeholdet af international fælleskonventIon om sikker 
af brugt brændsel og radioaktivt affald (Affaldskonventionen) forudsætter også, at der 
vedtages den nødvendige nationale lovgivning om strålebeskyttelse, således at 
Grønland lever op til konventionens bestemmelser. Affaldskonventionen finder 
anvendelse på sikker håndtering af radioaktivt affald i tilfælde, hvor det radioaktive affald 
stammer fra civile aktiviteter. Grønland skal derfor foretage de nødvendige tiltag for at 
sikre, at enkeltpersoner og befolkningen som helhed er tilstrækkeligt sikret mod 
strålingsmæssige farer, herunder at besiddelse af eller bortskaffelse af udtjente 
radioaktive kilder foregår i overensstemmelse med Affaldskonventionen. 


Samtidig kræver ophævelsen af forbeholdet af IAEA's konvention om fysisk beskyttelse 
af nukleare materialer, at Grønland vedtager en generel strålebeskyttelseslovgivning. 


3b) Er behovet for en grønlandsk lov om strålebeskytteJse først og fremmest opstået i 
forbindelse med en mulig realisering af Kvanefjeldsprojektet, som nævnt som eksempel 
i de almindelige bemærkninger? Eller er der andre forhold og udviklinger, der har talt for, 
at Grønland på nuværende tidspunkt indfører en sådan lovgivning? 
Svar 
Der findes ikke en specifik strålebeskyttelseslovgivning i Grønland i dag og 
Naalakkersursut ønsker, at der bliver fastlagt en ramme for brug af ioniserende stråling i 
vores samfund. 


Det er korrekt, al der i de almindelige bemærkninger til loven også er en henvisning til 
koalitionsaftaJen, hvoraf det fremgår, at minedrift først kan ske når rammebetingelseme i 
lovgivningen er på plads og overholdes. 


Dette er nævnt som et af flere forhold, hvor der mangler regulering af området for 
ioniserede stråling og strålebeskyttelse. 


Naalakkersuisut har på forårssamlingen 2015 fremsat forslag til: Inatsisartutlovom 
ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer. (Adgang til elektronisk indblik i 
flyselskabernes passageroplysninger samt toldkontrol og kropsscanning). Denne 
ændringslov a!dualiserer behovet for en Inatsisartutlov, der regulerer området for brug af 
røntgen, da den ønskede kropsscanning foregår ved hjælp af røntgen. 


ligeledes behandles der på nærværende samling (efterårssamlingen 2015) et 
beslutningsforslag om ophævelse af forbeholdene for Grønland i 6 internationale 
konventioner. 
De 6 konventioner vedrører ikke kun forhold af betydning for udnyttelse af uran, men 
også beskyttelse af arbejdstagere og befolkningen i almindelighed mod strålingsfare. 


Uanset ønske fra Naalakkersuisut om at ophæve forbeholdene for Grønland i de 6 
konventioner, er der behov for at fremsætte et lovforslag om ioniserende stråling i 
forbindelse med beskyttelsen af befolkningen mod strålingsfare, herunder 
sundhedsvæsenets brug af røntgen på hospitaler og i tandklinikker. 
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Der vil tillige være tale om anvendelse af ioniserende stråling og dermed behov for en 
generel strålebeskyttelseslovgivning I forhold til eksempelvis den selvstændige 
erhvervsdrivende, fiskeindustrien, offshore industrien og 8nlægsindustrien samt i 
forbindelse med videnskabelige ekspeditioner. 


3(:) lever lovforslaget til nyeste krav inden for 
Svar 
Lovforslaget er udformet som en rammelov, der fastlægger rammebetingelserne for 
ioniserende stråling og strålebeskyttelse. 


Bemyndigelserne til Naalakkersuisut i rammeloven vH blive udmøntet germem 
bekendtgørelser. der fastlægger retningslinjer for den nærmere regulering af 
ioniserende stråling, strålebeskyttelse og brug af røntgen. 


Formålet med en regulering gennem bekendtgørelser er at sikre. at Grønland til enhver 
tid overholder de internationale standarder og retningslinjer fol' god praksis. (IAEA 
standarder og EU direktiver). Det giver en hurtigere og mere smidig adgang til at 
opdatere grænseværdier m.v" når regulering heraf kan ske i bekendtgørelsesform. Det 
betyder, at reguleringen af strålebeskytlelsesområdet løbende vil kunne følge med den 
internationale udvikling på området. 


Spørgsmål 4. 
Forslagets økonomiske k:::msslwensflr 


4a) Hvilken anslået beløbsramme taler vi om for Departement for Sundhed, såfremt 
eltsempelvls mineprojektet ved Kvanefjeldet i Narsaq bliver sat i drift, eller i fald der 
igangsættes andre råstof- og mineprojekter i Grønland? 
Svar 
Mineprojekter, herunder mineprojektet ved Kvanefjeldet i Narsaq, reguleres i tilladelser 
og godkendelser efter Råstofloven. Råstofmyndigheden kan kræve refusion af 
udgifterne til myndighedSbehandlingen hos rettighedshaver. 
Råstofaktiviteter er ikke reguleret af nærværende lovforslag. 


4b) Anser departementet at samarbejdet med Statens Serum Institut omkring denne 
lovgivning, og efterfølgende implementering heraf, vil medføre øgede udgifter for 
landskassen og i givet fald i hvilken størrelsesorden? 
Svar 
En samarbejdsaftale med Statens Institut for Strålebeskyltelse (SIS) må påregnes 
fremover at indebære ressourcetræk på Departementet for Sundhed, der ikke kan 
holdes indenfor den almindelige økonomiske ramme. 


Der vil blive søgt finansiering på finansloven i forbindelse med et fremtidigt tilsyn og 
rådgivning indenfor myndighedsbehandling. 


Der er endnu ikke indgået en samarbejdsaftale med Statens Institut for 
Strålebeskyttelse og Departementet for SUl'ldhed. Departementet har estimeret en årlig 
udgift på 500.000 kr. pr. år. 







Spørgsmål 5. 
Generelt 


Der ønsk~s en kort for sammenhængen mellem ILD konvention nr. 115 
og lovforslaget. 
Svar 


ophævelse af forbeholdet for IL06konventionen betyder, at Grønland forpligter sig til 
SJt leve op til konventionens bestemmelser om arbejdsvilkår for alle arbejdstagere i 
Grønland. Overordnet forudsætter ILD konventionen nr. 115, at der findes en n""r\l.>røl 


lovgivning for ioniserende stråling og strålebeskyttelse i Grønland. 


IlO konvenUonen m. 115 dækker alle arbejdstagere uanset de arbejder på landjorden, i 
miner, offshore eller på vand indenfor eller udenfor 3 sømiles grænsen. 


Sb) I lovforslaget er der en speciel hjemmel til at påbyde nødvendige foranstaltninger for 
at afværge en fare for befo~kningens sikkerhed. Formålet denne hjemmel ønskes 
uddybet. 
Svar 
Bestemmelsen i lovforslagets § 22 indeholder en hjemmel for Departementet for 
Sundhed til at påbyde nødvendige foranstaltninger ti! at sikre beskyttelse mod 
strålingsfare. 
Formålet med denne bestemmelse er, at myndighederne hurtigt kan gribe ind, for 
eksempel i en situation, hvor ny viden om en strålefare betyder, at en hidtil anvendt 
praksis skal bringes til ophør samt ved f.eks. en akut opstået situation. 


Det er et kravat departementet skønner at beskyttelsesforanstaltningerne er 
nødvendige for at afværge en fare for befolkningens sikkerhed og sundhed. 


Se) Hvilke landes praksis kan Naa!akkersuisut henvise til, når de taler om retningslinjer 
for arbejde i uran miner? 
Svar 
Dette spørgsmål henvises ti! besvarelse af Naalakkersuisoq for Råstof. 


Sd) Naalakkersuisut bedes redegøre for fordele og ulemper ved eventuelt at dele 
lovforslaget i 2 dele som tø Iger: 


1. Området for brug af røntgen på hospitaler, tandklinikker, lufthavne mv., og 


2. råstofindustri herunder uranudvinding. 


Svar 
Hensigten med nærværende lovforslag er at den skal gælde generelt for hele 
befolkningen. Loven finder derior anvendelse på al brug af og udsættelse for 
ioniserende stråling og strålebeskyttelse. 


Det er således formålet med nærværende lovforslag, at intet område indenfor 
strålebeskytteise er ureguleret. Lovforslaget skal sikre, at hele befolkningen er omfattet 
af de hensyn og foranstaltninger, der er forbundet med udsættelse for ioniserende 
stråling. 
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Loven lægger denor overordnet en ramme for hele samfundet, med mindre et område 
specifikt er undtaget fra lovens anvendelsesområde eller ikke er hjemtaget 


Det følger af lovens § 1, stk. 4, at "undtaget fra loven er arbejdstagere omfattet ar lov om 
Arbejdsmiljø i Grønland". 


Det betyder, at Arbejdsmiljøloven i Grønland, som et ikke hjemtaget område, dækker 
strålingsfare for arbejdstagere på land, herunder arbejdstagere ansat i råsiofsektoren. 
Ar'oejdsmiljøloven i Grønland dækker derfor også strålebeskyttelsen af arbejdstagere 
ansa.t indenfor minedrift. 


Det følger af § 1, stk. 5. at "Tilladelser og godkendelser i forbindelse med 
råstofaktiviteter reguleres i Inatsisartutlov om Mineralske råstoffer og aktiviteter af 
betydning herfor(RåstofJov6n). Der kan i tilladelser og godkendelser fastsættes mere 
vidtgående krav end krævet i nærværende lov". 


Det betyder, at råstofaktiviteter, herunder minedrift reguleres efter Råstofloven. 


Der er således som lovens § 1, slk. 4 og stk. 5 angiver en opdeling i forhold til 
råstofsektoren. 


Her ud over er man i Danmark i gang med en modernisering af hele lovkomplekset 
omkring radioa.ktive stoffer og røntgen. Området har hidtil være1 reguleret i to 
selvstændige lovgivninger. Den ene fra 1953, den anden fra 1962 med senere 
ændringer. Udviklingen indenfor området og ønsket om at følge de internationale 
standarder og EU direkiiver indenfor strålebeskyttelse har medført, at man i Danmark 
Udarbejder en samlet lov for ioniserende stråling og strålebeskyttelse. 


Departementet for Sundhed indgår. som nævnt, en samarbejdsaftale med Stalens 
Institut for Strålebeskyttelse. Dels har Grønland ikke den nødvendige ekspertviden, dels 
ønsker Naalakkersuisl.lt at sikre, at Grønlands lovgivning på strålebeskyttelsesområdet 
følger de internationale standarder og EU direktiver. Nærværende lovforslag er på 
denne baggf!.li'ld samlet i en lovgivning for ioniserende stråling og strålebeskyttelse. 
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