
17. maj 2017  FM 2017/137 

FM 2017/137 

PAN sagsnr.: 2016-14928 

Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om beskyttelse af havmiljøet 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 

 

 

Til § 62 

 

1. § 62 affattes således: 

”  § 62.  Der kan idømmes bøde til den der: 

1)  overtræder § 5, stk. l, § 8, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 19, stk. 

1, § 20, stk. 1, § 22, § 25, § 31, stk. 1, 2 og 4, § 32, stk. 1 og 3, 

2)  tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 5, stk. 2, § 19, stk. 3, § 23 og § 24, stk. l, 

dispensation efter § 29 eller godkendelse efter § 36, stk. 1, 

3)  undlader at foretage indberetning efter § 40, stk. 1-5, samt § 41, eller undlader at meddele 

oplysninger efter § 40, stk. 6, 

4)  undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter, § 27, § 28, § 45, stk. l og 2, eller § 46, 

stk. 1, 

5)  modvirker undersøgelser efter § 44 eller kontrol efter § 49, stk. 2 og 3, 

6)  modvirker tilbageholdelse efter § 47, stk. 2, 

7)  tilsidesætter vilkår stillet efter, eller undlader at efterkomme beslutning truffet i henhold 

til, § 35, stk. 2, eller 

8)  tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation givet virkning efter § 15, stk. 4, eller afgiver 

urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om sådan dispensation. 

  Stk. 2.  Ved fastsættelse af bøder for overtrædelse af § 5, stk. 1, § 8, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, 

§ 20, stk. 1, § 22, § 31, stk. 1 og 4, og § 32, stk. 1, udmåles en skærpet bøde med 

udgangspunkt i den udtømte, udledte, dumpede eller afbrændte mængde af stoffer eller 

materialer. 

  Stk. 3.  Ved overtrædelser begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan bødestørrelsen 

forøges, hvis der ved overtrædelsen er: 

1)  voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

2)  opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 

ved besparelser. 

  Stk. 4.  Bøder, som idømmes efter denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf, 

tilfalder Landskassen.” 

 

Til § 63 

 

2. § 63 affattes således: 
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”  § 63.  I regler, der udstedes i henhold til denne Inatsisartutlov, kan der fastsættes regler om 

bødeansvar. Det kan endvidere fastsættes, at bødestørrelsen kan skærpes eller forøges under 

tilsvarende omstændigheder som anført i § 62, stk. 2 og 3.” 

 

Til § 66 

 

3. § 66, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Tilbageholdelse kan ske, hvis det er nødvendigt for at sikre et krav på betaling af 

bøde eller sagsomkostninger, dog kun indtil de nævnte beløb er betalt, eller der er stillet 

sikkerhed herfor. Sker dette ikke inden for 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der 

søges fyldestgørelse i skibet. Tilbageholdelse kan dog ikke ske, hvis den, der havde rådighed 

over skibet, da olieudtømningen fandt sted, var uberettiget i besiddelse af skibet.” 

 

Til § 67 

 

4. § 67, stk. 1, affattes således: 

” Hvor Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf hjemler idømmelse af bøde, kan 

bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. Begås 

overtrædelsen af Selvstyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der ligeledes 

idømmes Selvstyret, kommunen eller det kommunale fællesskab en bøde.” 

 

Til § 68 

 

5. § 68 affattes således: 

” § 68.  Hvor en overtrædelse af Inatsisartutloven kan sanktioneres med bøde, kan 

Naalakkersuisut tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har 

begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en 

nærmere angiven frist at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Fristen kan efter 

anmodning forlænges af Naalakkersuisut. 

  Stk. 2.  Retsplejelov for Grønlands regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at 

en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg. 

  Stk. 3.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet, 

bortfalder videre forfølgning.” 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Forslaget til Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet indeholder en række bestemmelser, 

som omhandler idømmelse af bøde.  

 



3 
 

Naalakkersuisut er blevet opmærksom på, at der i den grønlandske version af disse 

bestemmelser er anvendt en terminologi, som ikke er i overensstemmelse med kriminallovens 

terminologi.  

 

Formålet med ændringsforslaget er at bringe den grønlandske version af lovforslaget i 

overensstemmelse med kriminallovens terminologi.  

 

Ændringsforslaget indebærer ingen ændringer af den danske version af lovforslaget. 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Ændringsforslaget korrigerer terminologianvendelsen, men indebærer ingen indholdsmæssige 

ændringer af bestemmelsen. 

 

Til nr. 2 

 

Ændringsforslaget korrigerer terminologianvendelsen, men indebærer ingen indholdsmæssige 

ændringer af bestemmelsen. 

 

Til nr. 3 

 

Ændringsforslaget korrigerer terminologianvendelsen, men indebærer ingen indholdsmæssige 

ændringer af bestemmelsen. 

 

Til nr. 4 

 

Ændringsforslaget korrigerer terminologianvendelsen, men indebærer ingen indholdsmæssige 

ændringer af bestemmelsen. 

 

Til nr. 5 

 

Ændringsforslaget korrigerer terminologianvendelsen, men indebærer ingen indholdsmæssige 

ændringer af bestemmelsen. 

 


