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Ændringsforslag  

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om 

fødevarer 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen 

 

Til § 49  

 

1. § 49, stk. 1, nr. 2, affattes således:  

” 2) undlade at efterkomme påbud eller overtræder forbud eller vilkår i medfør af § 8, stk. 1, § 

8, stk. 3, §§ 39-42, og § 43, stk. 1.”  

 

2. § 49, stk. 2-3, affattes således:    

”  Stk. 2. I forskrifter fastsat i medfør af § 6, stk. 3, § 7, stk. 2 og 4, § 8, stk. 2, § 9, § 10, stk. 

2, §§ 11-15, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, § 22, §§ 25-31, § 33, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1, § 36, 38, 

stk. 2, § 43, stk. 2, og § 47, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i 

forskrifterne kan medføre bøde. 

  Stk. 3. Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler 

fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kapitel 5 i 

Kriminallov for Grønland.”     

 

 

  

 

Bemærkninger til ændringsforslaget  

 

Almindelige bemærkninger 

 

Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2019 om fødevarer foreslås rettet efter en lovteknisk 

gennemgang, idet der er konstateret lovtekniske uoverensstemmelser i forslagets § 49. 

Formålet med ændringsforslaget er således at sikre, at forslagets foranstaltningsbestemmelser 

og henvisninger er korrekte.    

 

Der er i bemærkningerne til forslagets § 49, stk. 3, konstateret en forkert henvisning til § 12 i 

Kriminallov for Grønland. Der er derfor indsat et nr. 3 i forslagets specielle bemærkninger til 

forklaring heraf. 

 

Ændringsforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.  

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 



  

2 
 

 

Til nr. 1 

 

Ændringen er en teknisk rettelse, idet § 8, stk. 1 og § 8, stk. 3, indeholder påbud, forbud og 

overtrædelse af vilkår, som er omfattet af § 49, stk. 1, nr. 2.  

 

Til nr. 2  

Til stk. 2 

Ændringen er en teknisk rettelse, idet § 8, stk. 2 er en hjemmelsparagraf, der er omfattet af § 

49, stk. 2.   

 

Til stk. 3 

Det fremgår af kapitel 5, §§ 17-19 i Kriminallov for Grønland, at bestemmelser om 

kriminalretligt ansvar for selskaber m.v. omfatter, medmindre andet er bestemt, enhver 

juridisk person, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, 

fonde, boer, kommuner, selvstyremyndigheder og statslige myndigheder.  


