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BETÆNKNING 

Afgivet af Frednings- og Miljøudvalg 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om 
beskyttelse af miljøet 

(Ændring som følge af, at KANUKOKA nedlægges) 
(Fremsat af Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Jens Danielsen, Siumut formand 

Inatsisartutmedlem Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Inatsisartutmedlem (Karl-Kristian Kruse, Siumut, suppleant) 

Inatsisartutmedlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Nivi Olsen, Demokraterne 

Udvalget har efter 1. behandlingen 15. oktober under EM2018 gennemgået forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 

Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet har til formål at værne om natur og miljø og sikre en 
bæredygtig samfundsudvikling. Dette sker ved at regulere aktiviteter, der kan påvirke vores 
miljø. 

Forslaget indhold og formål tager udgangspunkt i nedlæggelse af De grønlandske Kommuners 
Landsforening, KANUKOKA d. 31 . juli 2018, da KANUKOKA ikke længere kan indstille et 
medlem til klageudvalget. På det baggrund fremsætter Naalakkersuisut nærværende forslag til, 
at kommunerne i fællesskab skulle indstille et medlem af Klageudvalget vedrørende 
Miljøbeskyttelse og dennes suppleant ved en simpel flertalsvedtagelse. 

Tidligere klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse består af 3 medlemmer. Naalakkersuisut 
udpeger en formand efter indstilling fra Inatsisartut, samt 2 medlemmer, hvoraf den ene hidtil 
har været indstillet af KANUKOKA. 
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Ændringen af forslaget skal sikre, at den kommunale indflydelse i Klageudvalget vedrørende 
Miljøbeskyttelse fastholdes og videreføres. Formålet med nærværende forslag er at, 
klageudvalget forsat skal bidrage med kommunale viden og erfaring. 

2. 1. Behandling af forslaget i Inatsisartut 

Der blev til første behandlingen overvejende tilslutning til forslaget. 

3. Høringssvar 
Forslaget har i perioden ll . juni 2018 til 4. juli 2018 været offentliggjort på høringsportalen for 

N aalakkersuisut. 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene 

opstillet af Inatsisartuts Formandskab. 

Udvalget finder i forlængelse heraf ikke anledning til at fremkomme med andet end 
kortfattet kommentarer om, at de forslag til ændringer til forslaget var taget til efterretning og 
justeret. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 

Udvalget bakker op om at kommunerne i fællesskab skal indstille et medlem af Klageudvalget 
vedrørende Miljøbeskyttelse og dennes suppleant ved en simpel flertalsvedtagelse. 

Udvalget har ikke fundet anledning til at kommentere yderligere på nærværende forslag. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser 

ved forslagets vedtagelse. 

Frednings- og Miljøudvalget har ikke fundet grundlag til at anlægge anden vurdering. 
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6. Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse. 

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

forslaget til 2. behandling. 

4// 
't1 v Irfllif. 

Jens Danielsen, 

Formand 

S in Egede 

() suppleant 

N~~ 
Mikivsuk Thomassen 

3 
EM2018/187 
J.nr. 01.37. 02.09.00187 
J.nr.: 01.2S.01118EM-LABU-00187 


