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Spørgsmål om storskalalov
Kære Jess

Erhvervs- og Råstofudvalget er i gang med at behandle pkt. 210. I den forbindelse ønsker udvalget at rejse
nedestående spørgsmål til en yderligere belysning af lovforslagets mulige konsekvenser.

1.Grænseværdien for storskalaprojekter
Grænseværdien på 1 milliard kroner fremgår af Redegørelse om rammevilkår for realisering af
storskalaerhvervsprojekter i Grønland fra 2012 og er lagt til grund for det til FM2012 fremsatte lovforslag om
bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter. Det fremgår dog ikke utvetydigt af hverken redegørelsen
eller forarbejderne til 2012-loven, hvorfor en beløbsgrænse på netop 1 milliard er valgt som passende.
Udvalget finder derfor anledning til fremsætte nedestående spørgsmål med henblik på
a. Hvilke bevæggrunde og argumenter ligger bag den foreslående grænseværdig på 1. milliard kr.?
b. Er den foreslåede grænseværdi eventuelt udformet med inspiration fra udenlandske erfaringer
omkring industrielle projekter af en sådan størrelsesorden?
2. Mulige projekter omfattet af Storskalaloven
c. Naalakkersuisut anmodes om at oplyse, om der eventuelt er aktuelle og kommende
anlægsprojekter, som forventes at ville blive omfattet af storskalaloven, såfremt grænseværdien
sænkes som foreslået? I givet fald hvilke?
d.

Naalakkersuisut anmodes om at oplyse, om der tidligere har været operatører, der har udtrykt
ønske om at projektere anlægsprojekter, også fra før 2012, med anlægsomkostninger på mere end
1 milliard, I givet fald hvilke?

3. Forventninger til lovændringen

Det er udvalgets formodning at Naalakkersuisut antages, at have forventninger om en mulig
erhvervsmæssig effekt for Grønland ved en sænkning af grænseværdien for storskalaprojekter fra 5 til 1
milliard kr.
e. Udvalget skal anmode om en kortfattet beskrivelse af den mulige forventede erhvervsmæssige
effekt ved lovændringen?
f.

Er Naalakkersuisut i besiddelse af oplysninger om eventuelle projekter som Naalakkersuisut
antager potentielle investorer efterfølgende ikke har ønsket at realisere pga. 5 milliarders
grænsen?

g. Såfremt dette må være tilfældet ville disse projekter efter Naalakkersuisuts vurdering være tættere
på en realisering såfremt grænseværdien var sat til 1 milliard kr.?
4. Afrunding
h. Er der potentielle anlægsprojekter i udsigt, der fordre at en færdigbehandling af lovforslaget under
FM19 er en nødvendighed?

Udvalget skal venligst anmode om at modtage en besvarelse på sine spørgsmål 7. dage efter
departementets modtagelse af nærværende dokument.

Med venlig hilsen
Henrik Fleischer
Udvalgsformand

Besvarelsen bedes ligeledes sendes elektronisk til dje@ina.gl
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