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TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Frednings- og Miljøudvalget
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om beskyttelse af havmiljøet
(Medlem af Naalakkersuisut for Natur og Miljø)
Afgivet til forslagets 3. behandling
Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, formand
Inatsisartutmedlem Knud Kristiansen, Siumut, næstformand
Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Henrik Fleischer, Partii Naleraq
Udvalget har efter 2. behandlingen 18. maj under FM2017 gennemgået forslaget.
1. Forslagets indhold og formål
Lovforslaget har to hovedformål, hvor det ene er, at bringe havmiljølovgivningen i
overensstemmelse med gældende internationale ret. Det andet er at skabe et nyt regelsæt, som
i højere grad er tilpasset miljøforholdene i Grønland og som tager udgangspunkt i
grønlandske ønsker og krav til regulering af havmiljøet. Ligeledes er det ønske. at værne natur
og miljø for, at samfundsudvikling kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for
menneskets livsvilkår og for bevarelsen af økosystemerne.
Lovforslagets forskellige bestemmelser skal være med til at forebygge, at forurening
overhovedet finder sted, at begrænse skadevirkningerne fra allerede sket forurening og at
reducere udledningen af skadelige stoffer og materialer i havet og luften over havet.
Af nyskabelser i lovforslaget, kan der nævnes strammere regler om beredskab og
forureningsovervågning, regler om sejladsbegrænsninger og en ny mulighed for at gribe ind
over for efterladte skibe. Af nye internationale regler, som er indarbejdet, kan nævnes regler
om ballastvand og invasive arter samt strammere regler om udtømning af affald til havs.
Lovforslaget er samtidig en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den giver mulighed for, at
udarbejde en række forskellige bekendtgørelser om forebyggelse af forurening.
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2. Behandling af forslaget i Inatsisartut
Forslaget blev under førstebehandling henvist til udvalgsbehandling, og der er således afgivet
betænkning om forslaget. Et enigt udvalg indstillede i sin betænkning til 2. behandlingen
forslaget til vedtagelse. Forslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling forud for 3.
behandlingen, så udvalget får mulighed for at forholde sig til Naalakkersuisuts
ændringsforslag.
3.

Udvalgets behandling af forslaget

Udvalget har gennemgået Naalakkersuisuts ændringsforslag til 3. behandlingen, og har ingen
yderlige behov for spørgsmål eller præciseringer. Udvalget skal udtrykke sin tilfredshed med
at der nu er overensstemmelse mellem den danske og den grønlandske version af lovforslaget.
Under lovforslagets 1. behandling blev det påpeget af Partii Naleraq’s ordfører, at der i
forslagets grønlandske version var anvendt betegnelsen ”straf” flere gange. Ordføreren fandt
dette ikke passende, da Grønland ikke har straffelov. Udvalget vil derfor udtrykke sin
tilfredshed med, at der nu er overensstemmelse mellem den danske og grønlandske version af
lovforslaget, hvor betegnelsen ”sanktion” nu benyttes.
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Udvalgets indstillinger

Et enigt udvalg, skal således indstille forslaget til vedtagelse.
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 3. behandling.

Kelly Berthelsen, Formand

Knud Kristiansen

Ineqi Kielsen

Villy Olsvig

Henrik Fleischer
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