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BETÆNKNING 

Afgivet Erhvervsudvalget 

Forslag 

vedrørende 

nr. xx af yy om ændring nmmllt'f!SirOV om "rl"",,ffo!<,o af is og 

eksport 

(Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport) 

(Medlem afNaalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigs anliggender) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Erhvervsudvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut, formand 

Inatsisartutmedlem Sara Olsvig Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne 

Inatsisartutmedlem Suka K. Frederiksen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Milte B. Egede, Inuit Ataqatigiit 

1. Forslagets indhold og formål 

Formålet med denne lovændring er at tydeliggøre eksistensen af muligheden for at private 

aktører, der ønsker at eksportere grønlandsk vand til verdensmarkedet, kan indgå aftaler med 

offentlige forsyningsvirksomheder om at benytte allerede etablerede anlæg til at købe vand, 

der er i overskud fra en given produktion. 

Da den offentlige forsyningsvirksomhed har forsyningspligt til borgere i henhold til 

Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af 

bygders el- og vandforsyning, vil dette hensyn til enhver tid og uden undtagelse have 

førsteprioritet, og en tilladelse i henhold til is- og vandeksportloven er betinget af, at dette 

hensyn reguleres i aftalen mellem parterne. 
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2. Førstebehandlingen af forslaget i ....... ,"'~".w 

Udvalget kan indledningsvist konstatere, at der var en bred opbakning til forslaget. Udvalget 
tager dette til efterretning og vil på denne baggrund og lovforslagets begrænsede omfang 

fremkomme med en kortfattet betænkning. 

3. Høringssvar 

Forslaget har i perioden fra den 9. maj 2016 til den B. juni 2016 ligget på høringsportalen. 

Forslaget har endvidere været sendt til følgende myndigheder, organisationer og 

virksomheder: 

KANUKOKA, Grønlands Erhverv, Nusuka, Departementet for Bolig, Byggeri og 

Infrastruktur, Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug, Departementet for Natur, Miljø 

og Energi, Nukissiorfiit, Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia, Qeqqatta 

Kommunia, Kommune Kujalleq, Grønlands Naturinstitut, Pinngortitaleriffik og Grønlands 

universitet, Ilisimatusarfik. 

Der er modtaget høringssvar fra: 

KANUKOKA, Grønlands Erhverv, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 

Departementet for Natur, Miljø og Energi, Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, 

Kommuneqarfik Semersooq, Kommune Kujalleq. 

3.1 Udvalgets kommentar til høringen 
Udvalget har ikke kommentarer til høringsperiodens længde. Teknisk set fremstår de 

almindelige bemærkninger og Naalakkersuisuts gennemgang og replik til de indkomne 

høringssvar som objektiv og grundig. Udvalget bemærker med tilfredshed at Naalakkersuisut 

med passende grundighed behandler høringsparternes indlæg og spørgsmål om 
forsyningssikkerhed, således at det bekræftes at lovforslaget ikke på nogen måde forringer 

forsyningssikkerheden af drikkevand til borgerne. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 

Erhvervsudvalget skal indledningsvist henvise til førstebehandlingen af nærværende forslag 

hvor der blev udtrykt generel støtte til forslaget. Erhvervsudvalget vurderer, at såfremt vi skal 

fortsætte og fremme erhvervsudviklingen her i landet er det nødvendigt, at vi samarbejder 

med og giver mulighed for at private investorer i samarbejde med forsyningsvirksomheder 

kan opstarte kommercielle vandprojekter. Udvalget anser det ligeledes som betryggende, at 

gældende lovgivning sikrer, at forsyningspligten af el-og vand til borgerne altid har forret i 

forhold til private producenter. Erhvervsudvalget håber i lighed med Naalakkersuisut at dette 

lovgivningsmæssige tiltag vil virke fremmende på etableringen af kommende vandprojekter 

med eksport af grønlandsk drikkevand for øje. 
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5. Forslagets økonomiske konsekvenser 

Naalakkersuisut har i forslagets almindelige bemærkninger, beskrevet forslagets økonomiske 

konsekvenser. Udvalget fmder ikke på det foreliggende grundlag anledning til at anlægge en 

anden holdning til forslagets økonomiske konsekvenser, end den i lovforslaget almindelige 

bemærkninger beskrevne. 

6. Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse 

EM2016128 
J.nr.01.25.01/16EM-LABU-00028 
J.nr. 01.36.02.03-00161 

3 



19-10-2016 EM2016/28 

Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

Sara Olsvig 

Næstformand 

Suka K Frederiksen 
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Justus Hansen 
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