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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

1. Indledning 

Det foreliggende forslag afløser Landstingslov nr. 15 af 5. december 2008 om Grønlands 

inddeling i landsdele og kommuner. Forslaget er en konsekvens af delingen af Qaasuitsup 

Kommunia i to nye kommuner. 

 

1.1. Lovforslagets baggrund 

Pr. 1. januar 2009 blev Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata 

Kommunia og Qaasuitsup Kommunia oprettet som resultat af strukturreformens 

kommunesammenlægninger. 

Delingen af Qaasuitsup Kommunia i Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia er 

derimod resultatet af en politisk proces, der har som formål at styrke lokaldemokratiet og 

bringe den kommunale forvaltning nærmere borgerne. 

Ved en vejledende afstemning i 2014 blandt de stemmeberettigede borgere i Qaasuitsup 

Kommunia stemte et stort flertal af deltagerne for deling af kommunen. 

I 2016 besluttede en enig kommunalbestyrelse i Qaasuitsup Kommunia at indstille til 

Naalakkersuisut, at kommunen blev delt i to nye kommuner bestående af dels Ilulissat, 

Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq, dels Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og 

Kangaatsiaq. 

Herefter fremsatte Naalakkersuisut et forslag til deling af Qaasuitsup Kommunia på 

Inatsisartut's efterårssamling i 2016, der blev vedtaget som Inatsisartutlov nr. 30 af 28. 

november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor. 

På denne baggrund inddeles Qaasuitsup Kommunia pr. 1. januar 2018 i Kommune Qeqertalik 

og Avannaata Kommunia. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Landsdele 

Forslaget viderefører den tidligere landstingslovs bestemmelse om Grønlands inddeling i 

landsdele af hensyn til de regelsæt, hvori disse begreber fortsat optræder. 

Kommuner 

Grønland inddeles i følgende 5 kommuner: 

Kommune Kujalleq 

Kommuneqarfik Sermersooq 

Qeqqata Kommunia 

Kommune Qeqertalik   

Avannaata Kommunia 

Fastsættelse af kommunegrænser 

Forslaget lovfæster grænserne mellem de 5 kommuner, herunder mellem de 2 nye kommuner 

Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. 
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Særlige bestemmelser 

Nationalparken og Pituffik (Thule Air Base) er undtaget fra den kommunale inddeling.  

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget har ingen miljø, natur eller folkesundhedsmæssige konsekvenser. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Nationalparken og Pituffik er undtaget fra den kommunale inddeling. Pituffik er undtaget af 

sikkerhedshensyn ved international konvention, og Nationalparken anses for et nationalt 

anliggende og er derfor undtaget. Departementet for Natur og Miljø forvalter Nationalparken, 

og borgerne skal rette henvendelse hertil vedrørende ansøgninger, forespørgsler, 

forskningstilladelser m.v.  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.  

 

8. Høring af myndigheder og organisationer 

Forslaget har været i høring i perioden 10. maj til 15. juni ved følgende høringsparter: 

Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune 

Kujalleq, Kanukoka, Kanunupe, Økonomi- og Personalestyrelsen, BDO, Deloitte, GE, SIK, 

AK, PIP, DJØF, IMAK, Formandens Departement, Departementet for Natur og Miljø, 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Departementet 

for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Departementet for Fiskeri og Fangst, 

Departementet for Finanser og Skatter, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og 

Kirke, Departementet for Sundhed, Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender 

og Landbrug samt Departementet for Råstoffer. 

 

Der er modtaget høringssvar fra følgende høringsparter: 

Kanukoka, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Departementet for Råstoffer samt 

Departementet for Fiskeri og Fangst. 

Der er vedlagt et høringsnotat, som indeholder oplysninger om de indkomne høringssvar og 

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boligers kommentarer 

hertil.  
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Forslaget viderefører den tidligere landstingslovs bestemmelse om Grønlands inddeling i 

landsdele, idet begreberne Nordgrønland, Vestgrønland og Østgrønland fortsat optræder i 

forskellige regelsæt med disse betegnelser. Der er derfor stadig behov for en afgrænsning af 

landsdelene i henhold til denne bestemmelse. 

 

Til § 2 

 

Grønlands inddeling i 5 kommuner er reguleret i Landstingslov om strukturreform af den 

kommunale sektor, som ændret ved Inatsisartutlov om ændring af strukturreform af den 

kommunale sektor. 

 

Til § 3 

 

Grænsen mellem Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia følger den tidligere grænse 

mellem dels Qasigiannguit Kommunia, Aasiaat Kommunia og Qeqertarsuuup Kommunia, 

dels Ilulissat Kommunia, som blev ophævet pr. 1. januar 2009. 

 

Til § 4 

 

Grænserne mod havet afgrænses af de såkaldte basislinjer. Basislinjerne er gældende i 

henhold til United Nations Bulletin no. 56, Law of the Sea. 

 

Til § 5 

 

4. Udenfor kommuneinddelingen holdes: 

1) Pituffik (Thule Air Base) i henhold til Traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland. 

2) Nationalparken i Nordøstgrønland, hvis grænser fremgår af Landstingslov om ændring af 

landstingslov om naturfredning i Grønland sammenholdt med Hjemmestyrets bekendtgørelse 

om Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Nationalparken betragtes som et nationalt 

anliggende, hvorfor den ikke kan administreres af kommunerne og derfor er holdt udenfor 

nærværende lovs grænsedragning.  

 

Til § 6 

 

Naalakkersuisut kan i konkrete tilfælde fastsætte de nærmere retningslinjer for 

grænsedragninger, herunder for grænsedragninger i forbindelse med koncessionsområder i 

henhold til Råstofloven. 
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Til § 7 

 

Bestemmelsen opretholder den nugældende ordning. 

 

Til § 8 

 

Forslaget forudsættes at træde i kraft pr. 1. januar 2018. 


