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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineral-

ske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

Til § 1 

 

1.  § 1, nr. 9, affattes således: 

”9.  § 36 affattes således: 

”  § 36.  I en småskalatilladelse kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere vilkår om udførelse af 

råstofaktiviteter efter tilladelsen. Vilkårene fastsættes under hensyn til rettighedshaverens 

planlagte råstofaktiviteter, herunder aktiviteternes type og omfang. Når ændrede aktiviteter 

eller forhold gør det påkrævet, kan Naalakkersuisut fastsætte ændrede vilkår. 

  Stk. 2.  I en småskalatilladelse kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere vilkår om, hvilke akti-

viteter der henholdsvis må udføres uden særlig godkendelse, kun må udføres efter særlig god-

kendelse og ikke må udføres. 

  Stk. 3.  Råstofaktiviteter efter en småskalatilladelse uden eneret må kun udføres ved anven-

delse af håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske, som for eksempel hammer, mejsel, 

brækstang og hakke, jf. dog stk. 4. 

  Stk. 4.  Hvis rettighedshaveren efter en småskalatilladelse uden eneret ansøger derom, kan 

Naalakkersuisut meddele en særlig godkendelse af, at råstofaktiviteter efter tilladelsen også 

må udføres i et eller flere bestemte områder ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, der 

er mekaniske, som for eksempel boremaskiner, skæremaskiner og fræsemaskiner, og ved an-

vendelse af småsprængning. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om en så-

dan godkendelse og vilkår derfor. 

  Stk. 5.  Råstofaktiviteter efter en småskalatilladelse med eneret må udføres ved anvendelse af 

ikke-mekaniske og mekaniske håndholdte hjælpemidler. 

  Stk. 6.  Hvis rettighedshaveren efter en småskalatilladelse med eneret ansøger derom, kan 

Naalakkersuisut meddele en særlig godkendelse af, at råstofaktiviteter efter tilladelsen også 

må udføres ved anvendelse af småsprængning. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere be-

stemmelser om en sådan godkendelse og vilkår derfor. 

  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om udførelse af rå-

stofaktiviteter, tilknyttede aktiviteter, anvendelse af hjælpemidler, køretøjer og anlæg med 
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videre.”” 

 

2.  § 1, nr. 12, affattes således: 

”12.  § 38, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en rettighedshaver efter en tilladelse 

uden eneret kun vil foretage udnyttelse ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, der ikke 

er mekaniske, som for eksempel hammer, mejsel, brækstang og hakke. Rettighedshaveren 

skal da indsende en erklæring derom til Naalakkersuisut. Erklæringen skal være godkendt af 

Naalakkersuisut, inden rettighedshaveren iværksætter udnyttelse eller dermed forbundne akti-

viteter og foranstaltninger.”” 
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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af, at det under 1. behandlingen af Forslag til: 

Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og 

aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) blev påpeget uhensigtsmæssigheder i den grøn-

landske udgave af forslaget. Forslaget blev efter 1. behandling sendt til Råstofvalget. 

 

Råstofudvalget har den 13. oktober 2016 afgivet betænkning til forslagets 2. behandling. Rå-

stofudvalget påpeger i sin betænkning, at forslaget anvender den grønlandske betegnelse 

”ikiorsiiniutit” for det danske ord ”hjælpemidler”. Videre påpeger råstofudvalget, at den nu-

værende Inatsisartutlov anvender begrebet ”sakkut” for det danske ord ”hjælpemidler”. 

 

Råstofudvalget indstiller i sin betænkning til, at der fremsættes et ændringsforslag med hen-

blik på at sikre, at forslaget anvender den grønlandske betegnelse ”sakkut”. Betegnelsen ”sak-

kut” anvendes allerede i den nuværende Inatsisartutlov. 

 

Ændringsforslaget sikrer en strømlining i terminologien i den grønlandske udgave af forsla-

get. Ændringsforslaget medfører ikke ændringer i den danske udgave af forslaget. Idet æn-

dringsforslaget alene vedrører sproglige rettelser, medfører ændringsforslaget ikke økonomi-

ske eller administrative konsekvenser for borgerne, erhvervslivet eller det offentlige. 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 (§ 36) 

Ændringsforslaget medfører alene ændringer i den grønlandske udgave. Ændringsforslaget 

medfører, at det grønlandske begreb ”ikiorsiiniutit” erstattes med begrebet ”sakkut” for det 

danske ord ”hjælpemidler” i stk. 3-5 og 7. 

 

Til nr. 2 (§ 38, stk. 2) 

Ændringsforslaget medfører alene ændringer i den grønlandske udgave. Ændringsforslaget 

medfører, at det grønlandske begreb ”ikiorsiiniutit” erstattes med begrebet ”sakkut” for det 

danske ord ”hjælpemidler”. 


