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Ændringsforslag 

 
til 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr xx af yy 2015 om erhvervsmæssige aktiviteter på det 
grønlandske søterritorium   
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen 
 
 

Til titlen 
 

1.  Titlen affattes således: 
 
”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om erhvervsmæssige aktiviteter på det 
grønlandske søterritorium”   
 

Til § 2 
 

2.   I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: 
”  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om definitionerne og forholdene nævnt 
i § 1 og § 2. stk. 1-3, herunder om afgrænsningen af lovens anvendelsesområde.“ 

 
 

Til § 4 
 

3.  § 4, stk. 4 affattes således:  
”  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om foretagelse af VSB samt udarbejdelse og 
godkendelse af VSB-redegørelser, herunder om det materiale, der skal tilvejebringes til brug for en 
VSB.“ 

 
 

Til § 9 
 

  4. § 9 affattes således: 
  ”  § 9.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.” 
 
 

Bemærkninger til ændringsforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
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søterritorium blev førstebehandlet under EM2015 og derefter udsat til FM2016. Som konsekvens 
heraf er det nødvendigt at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen. 
 
Desuden præciserer ændringsforslaget hjemmel til, at fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende 
foretagelse af vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) samt udarbejdelse af redegørelse 
herom. 
 
Endelig giver ændringsforslaget hjemmel til udstedelse af en bekendtgørelse, der kan præcisere 
begrebet en ”længerevarende periode.” I overensstemmelse med Erhvervsudvalgets anbefaling i 
betænkningen. 
 
 
Ændringsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 
 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1 
 

Ændringen er en teknisk rettelse af titlen. 
 

Til nr. 2 
 

Ændringsforslaget giver Naalakkersuisut hjemmel til udstedelse af en bekendtgørelse, der kan 
præcisere begrebet en ”længerevarende periode.” I overensstemmelse med Erhvervsudvalgets 
anbefaling i betænkningen. 
 

Til nr. 3 
 
Ændringsforslaget præciserer hjemmelen til at fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende 
foretagelse af vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) samt udarbejdelse af redegørelse 
herom. I overensstemmelse med Erhvervsudvalgets anbefaling i betænkningen. 
 

Til nr. 4 
 

Ændringsforslaget er en konsekvens af, at forslaget blev udskudt til FM2016.  
 
 


