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BETÆNKNING 
 

Afgivet af Anlægsudvalget 
 

vedrørende 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx.201x om ændring af  
Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse. 

(landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af udnyttelsesfrist, 
offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.) 
 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer 
 

Afgivet til forslagets 2. behandling 
 
 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 
 
Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut, formand 
Inatsisartutmedlem Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit, næstformand 
Inatsisartutmedlem Jens-Erik Kirkegaard, Siumut 
Inatsisartutmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Randi Vestergaard Evaldsen (som suppleant for Justus Hansen)  
 
Udvalget har efter 1. behandlingen 30. september under EM2015 gennemgået forslaget. 
 

Forslagets indhold og formål 
Forslaget skal ses som et led i Naalakkersuisuts bestræbelser på at fremme 
erhvervsudviklingen i Grønland ved at gøre det lettere og mere attraktivt at investere. Det er 
videre fundet hensigtsmæssigt, at foretage en mindre revision af planloven. 
 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
Der var under førstebehandlingen i Inatsisartut almindelig enighed om, at forslaget skal nyde 
fremme, men konsekvenserne af forslaget skal drøftes nærmere i Anlægsudvalget. 
 

Høringssvar 
Lovforslaget i perioden 20. maj til 1. juli 2015 i været i høring.  
 
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med 
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  
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Udvalget konstaterer, at følgende er blevet opfordret til at afgive høringssvar: Selvstyrets 

departementer, de fire kommuner, Statens Lufthavnsvæsen, Søfartsstyrelsen, Forsvarets 
Bygnings- og Etablissementstjeneste. Videre har høringen kunnet ses på Selvstyrets høringsportal. 
 
Det bemærkes, at der er indkommet høringssvar fra Grønlands Erhverv, Kommune Kujalleq, 
Kommune Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Qaasuitsup Kommunia, KANUKOKA, 
Grønlands Nationalmuseum og arkiv, Formandens departement, Detpartement for Erhverv, 
Departement for Miljø, Departement for Boliger samt Råstofdepartementet.  
 
Udvalget har under sin udvalgsbehandling savnet et decideret høringsnotat. Videre stiller 
Anlægsudvalget sig undrende overfor, at man ikke aktivt har hørt Grønlands Erhverv. Dette 
specielt i lyset at, at det direkte fremgår af eksempelvist forelæggelsesnotatet, at ”Forslaget 
skal ses som et led i Naalakkersuisuts bestræbelser på at fremme erhvervsudviklingen i 
Grønland ved at gøre det lettere og mere attraktivt at investere.”. 
 
Udvalgets behandling af forslaget   
Udvalget har drøftet lovforslaget og finder det tilfredsstillende, at Naalakkersuisut af egen 
drift har gennemgået eksisterende praksis på planlovgivningsområdet og herefter med 
nærværende lovforslag ønsket at ændre nogle af de konstaterede uhensigtsmæssigheder.  
 
Videre finder Anlægsudvalget det hensigtsmæssigt, at frekvensen af landsplansredegørelser 
ændres til hvert fjerde år, således der også er en realistisk mulighed for at forvaltningen reelt 
kan leve op til de politiske ønsker.  

 
Forslagets økonomiske konsekvenser 
Det er under forslaget almindelige bemærkninger angivet, at der ikke er økonomiske 
konsekvenser ved tiltrædelse 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 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.  

 
Udvalgets indstillinger  
 
Et enigt udvalg indstiller således forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anders Olsen, Formand 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kalistat Lund,  

Næstformand 

 
 

 
Jens-Erik Kirkegaard 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Justus Hansen 

 
 

 
Ane Hansen 
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