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Bemærkninger til forslaget 
 

Almindelige bemærkninger 

 
1. Indledning 

Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til 
produktion af energi og vedtagelsen af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse foretages 
nedenstående ændringer i inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning 

herfor (råstofloven). 
 

2. Hovedpunkter i forslaget 
Hidtil har en tilladelse til at udnytte vandkraft i forbindelse med et råstofprojekt været af-
hængig af, at rettighedshaveren har påvist og afgrænset en kommerciel udnyttelig råstoffore-

komst. For at efterleve dette krav skal rettighedshaver ved et rentabilitetsstudie kunne doku-
mentere, at projektet kan opnå bankfinansiering. Da etablering af et vandkraftværk er forbun-

det med store anlægsomkostninger, og et vandkraftværk typisk har en længere levetid end et 
råstofprojekt, har det i praksis vist sig at være vanskeligt og ikke hensigtsmæssigt at foretage 
denne reguleringsmæssige sammenkobling.  

 
I forbindelse med vedtagelsen af en ny inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til 

produktion af energi, er det derfor fundet hensigtsmæssigt, at samtlige bestemmelser vedrø-
rende vandkraft samles i denne inatsisartutlov. Dette vil muliggøre, at udnyttelse af vandkraft 
til elforsyning af en mine vil kunne ske i henhold til aftale mellem vandkraftselskabet og mi-

neselskabet. 
 

For at undgå at der opstår usikkerhed omkring regulering af udnyttelse af vandkraftressourcer 
til produktion af energi til anvendelse i forbindelse med aktiviteter omfattet af råstofloven, 
tages de eksisterende bestemmelser om vandkraft ud af råstofloven. 

 
Hvad angår ændringen vedrørende inatsisartutlov om den kommunale styrelse, er der tale om 

en konsekvensændring, grundet landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser 
m.v. er blevet erstattet af inatsisartutlov om den kommunale styrelse. 
 

Forslaget sammenholdt med gældende inatsisartutlov 

Gældende formulering Forslaget 

 § 1 

 
I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om 

mineralske råstoffer og aktiviteter af betyd-
ninger herfor (råstofloven), som ændret ved 

inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012, 
inatsisartutlov nr. 6 af 8. juni 2014, 
inatsisartutlov nr. 16 af 3. juni 2015 og 
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inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016 

foretages følgende ændringer: 
 

§ 2.  Grønlands Selvstyre har ejendomsretten 
til at råde over og udnytte mineralske råstof-

fer i undergrunden i Grønland. 
  Stk. 2.  De følgende aktiviteter må kun finde 

sted i henhold til tilladelse meddelt af 
Naalakkersuisut efter reglerne i inatsisartut-
loven, jf. dog §§ 45-48: 

1) Forundersøgelse, efterforskning og udnyt-
telse af mineralske råstoffer i Grønland 

samt  
udførsel af mineralske råstoffer fra Grønland. 
2) Anvendelse af undergrunden til lagring 

eller formål vedrørende råstofaktiviteter. 
3) Udnyttelse af energi fra vand, vind eller 

undergrund til aktiviteter omfattet af 
inatsisartutloven. 
4) Etablering og drift af rørledninger til brug 

for aktiviteter omfattet af inatsisartutlo-
ven. 

  Stk. 3.  Grønlands Selvstyre kan dog udføre 
videnskabelige og praktiske undersøgelser af 
generel eller kortlægningsmæssig karakter 

vedrørende mineralske råstoffer, råstofaktivi-
teter, anvendelse af undergrunden til lagring 

eller formål vedrørende råstofaktiviteter, 
tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rør-
ledningsaktiviteter eller andre tilknyttede 

aktiviteter.  
  Stk. 4.  De Nationale Geologiske Undersø-

gelser for Danmark og Grønland (GEUS) og 
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) 
kan dog udføre forskning af særlig relevans 

for råstofefterforskningen i Grønland, i det 
omfang og så længe forskningen udføres for 

at opfylde regeringens forpligtelse til at stille 
sådan forskning til rådighed for Naalak-
kersuisut efter Lov om Selvstyre for Grøn-

land § 9, stk. 4. 
 

§ 10.  Inatsisartutloven finder anvendelse på: 
1) Forundersøgelse, efterforskning og udnyt-

telse af mineralske råstoffer samt andre 

dermed  
forbundne aktiviteter. 

2) Forundersøgelse og udnyttelse af energi 
fra vand, vind og undergrund til aktivite-

1.  I § 2, stk. 2, nr. 3, § 10, nr. 2, § 20, stk. 1, 
1. pkt. og § 73, stk. 1, nr. 4, udgår ”vand”. 
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ter 

omfattet af inatsisartutloven samt andre der-
med forbundne aktiviteter. 

3) Anvendelse af undergrunden til lagring og 

formål vedrørende råstofaktiviteter samt 
andre 

dermed forbundne aktiviteter. 
4) Videnskabelige, praktiske og andre under-
søgelser af betydning for aktiviteterne nævnt 

i nr. 1-3. 
 

  § 20.  I forbindelse med godkendelse af en 
udnyttelsesplan efter § 19 kan Naalakkersui-
sut på nærmere fastsatte vilkår meddele tilla-

delse til etablering og drift af tilknyttede 
energianlæg, der kan forsyne mineanlægget 

eller offshoreanlægget og andre tilknyttede 
anlæg med energi fra vind, vand eller andre 
energikilder. Tilladelse til tilknyttede energi-

anlæg meddeles som en del af en udnyttel-
sestilladelse. Et energianlæg skal godkendes 

efter § 19. I forbindelse med meddelelse af 
en energitilladelse tages ligeledes stilling til 
placering af elkabler med videre. 

  Stk. 2.  I en energitilladelse efter stk. 1 kan 
Naalakkersuisut fastsætte vilkår om energi-

anlægget og dets anvendelse med videre, 
herunder om hjemfaldsret, samordning af 
flere rettighedshaveres anvendelse af samme 

energianlæg og pligt til levering af energi til 
andre. 

  Stk. 3.  I en energitilladelse efter stk. 1 kan 
Naalakkersuisut fastsætte vilkår om, at ret-
tighedshaveren skal betale vederlag til Grøn-

lands Selvstyre. Der kan herunder fastsættes 
vilkår om, at der skal betales en årlig afgift 

beregnet på grundlag af størrelsen af områ-
det, der omfattes af tilladelsen (arealafgift), 
eller på grundlag af den energiressource, der 

udnyttes (volumenafgift), eller den energi, 
som produceres (produktionsafgift). Der kan 

ligeledes fastsættes vilkår om betaling til 
Grønlands Selvstyre af en andel af det øko-
nomiske udbytte af den af tilladelsen omfat-

tede virksomhed (udbytteafgift). 
 

§ 73.  Tilladelse til og godkendelse af en af 
de følgende aktiviteter kan kun meddeles, når 
en vurdering af virkningerne på miljøet 
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(VVM) ved udførelse af aktiviteten er foreta-

get og en redegørelse derfor (VVM-
redegørelse) er godkendt af Naalakkersuisut: 
1) Udnyttelse af kulbrinter. 

2) Udnyttelse af mineraler, bortset fra små-
skala udnyttelse af mineraler efter kapitel 8 

og indsamling og brydning af mineraler uden 
tilladelse efter kapitel 11. 
3) Anvendelse af undergrunden til lagring 

eller formål vedrørende råstofaktiviteter. 
4) Udnyttelse af energi fra vand, vind eller 

undergrund til aktiviteter omfattet af 
denne  

inatsisartutlov. 

5) Etablering eller placering og anvendelse af 
større anlæg, der anvendes ved aktivite-

ter  
omfattet af denne inatsisartutlov, herunder 

faste offshoreanlæg, mobile offshorean-

læg,  
indkvarteringsskibe, mineanlæg, under-

grundsanlæg, tilknyttede energianlæg og 
tilknyttede  

rørledningsanlæg. 

6) Indstilling af en aktivitet eller driften af et 
anlæg med videre nævnt i nr. 1-5 eller  

demontering (bortfjernelse) eller nedlukning 
af et anlæg med videre nævnt i nr. 5. 

  Stk. 2.  Hvis en aktivitet, der er omfattet af 

denne inatsisartutlov og ikke af stk. 1, må 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på 

miljøet, kan tilladelse til og godkendelse af 
aktiviteten kun meddeles, når en miljøvurde-
ring er foretaget og en VVM-redegørelse er 

godkendt af Naalakkersuisut. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut afgør, om der i til-

fældene nævnt i stk. 2 skal foretages en vur-
dering af virkningerne på miljøet og udarbej-
des en VVM-redegørelse. Naalakkersuisut 

fastsætter nærmere bestemmelser om kriteri-
erne, der anvendes ved afgørelsen. 

 

§ 96,  
stk. 4.  Er overtrædelsen begået af en virk-
somhed, som helt eller delvist ejes af Grøn-

lands Selvstyre, staten, en kommune eller et 
kommunalt fællesskab, som er omfattet af 

landstingslov om kommunalbestyrelser og 
bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, an-

2.  I § 96, stk. 4, ændres ” landstingslov om 
kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser 
m.v.” til ”inatsisartutlov om den kommunale 

styrelse”. 
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partsselskab, andelsselskab eller lignende, 

kan der pålægges virksomheden med videre 
som sådan kriminalretligt ansvar. Tilsvaren-
de gælder, hvis overtrædelsen er begået af 

Grønlands Selvstyre, en kommune eller et 
kommunalt fællesskab, som er omfattet af 

landstingslov om kommunalbestyrelser og 
bygdebestyrelser m.v. 

 § 2 

 

Denne inatsisartutlov træder i kraft den 1. 
januar 2019.  

 

 
 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

Forslaget forventes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for det offentli-
ge. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsli-
vet.  
 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 
Forslaget indeholder ikke materielle regler om forhold vedrørende miljø, natur eller folke-
sundhed. Forslaget vil derfor ikke have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 

 
6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for borgerne. 
 
7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 
 

8. Høring af myndigheder og organisationer med videre 

Forslaget har i perioden 11. juni 2018 til 7. juli 2018 været offentliggjort på høringsportalen. I 
samme periode har forslaget været fremsendt til følgende høringsparter: 

 
Departementet for Finanser 

Departementet for Natur og Miljø 
Departementet for Erhverv og Energi 
 

Der er modtaget høringssvar fra følgende: 
Departementet for Finanser, Departementet for Erhverv og Energi, Miljøstyrelsen for Råstof-

området og Kommune Kujalleq. 
 
I det følgende behandles høringssvarene, der er indkommet under den eksterne høring. Det 

bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund 
af en foretaget væsentlighedsvurdering. 
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Departementet for Finanser har ingen væsentlige bemærkninger. 
 
Departementet for Erhverv og Energi foreslår at sammenhængen mellem nærværende lov-

forslag og lovforslaget vedrørende udnyttelse af vandkraftressourcer klargøres yderligere. 
 

Forslaget er fulgt, og det er yderligere klargjort, at ændringerne vedrørende vandkraft hænger 
tæt sammen med forslaget vedrørende udnyttelse af vandkraftressourcer. 
 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet påpeger at en række hjemler vedrørende administration af 
miljøområdet, herunder refusion af administrative omkostninger, vil ændres som følge af lov-

ændringen. 
 
I det omfang visse forhold vedrørende vandkraft ikke længere er reguleret i lov om mineral-

ske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), vil disse forhold reguleres i den 
nye inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer. 

 
Kommune Kujalleq bemærker at forslaget til den nye vandkraftlov bør sendes i høring hos 
kommunerne, såfremt det indeholder ændringer i forhold til det forslag som allerede har væ-

ret i høring hos kommunerne. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 
Til § 1 

 
Til nr. 1 (§ 2, stk. 2, nr. 3, § 10, nr. 2, § 20, stk. 1, 1. pkt. og § 73, stk. 1, nr. 4) 

I forbindelse med vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til pro-
duktion af energi, er det fundet hensigtsmæssigt, at samtlige bestemmelser vedrørende vand-
kraft samles i denne inatsisartutlov. 

 
Dette sker ved, at ordet ”vand” udgår af de bestemmelser i råstofloven, som handler om ud-

nyttelse af vedvarende energi i forbindelse med råstofprojekter. 
 
Til nr. 2 (§ 96, stk. 4) 

Hvad angår ændringen fra ”landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.” 
til ”inatsisartutlov om den kommunale styrelse”, er dette en konsekvens af, at landstingslov 

om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. er blevet ophævet og erstattet af 
inatsisartutlov om den kommunale styrelse. 
 

Til § 2 
 

Til stk. 1 
Bestemmelsen vedrører ikrafttrædelsestidspunktet for forslaget.  
 

Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2019. 
 
 


