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Ændringsforslag 

til  

 

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

(Sproglige rettelser) 

  

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen  

 

§ 1  

 

1. Kapitel 9 affattes således:  

 

”Kapitel 9 

 

Nedskrivningsperioden for rente- og afdragsfrie lån 

 

§ 32. Bestående rente- og afdragsfrie lån ydet på vilkår om nedskrivning over 33 år ændres, så 

nedskrivningsperioden fastsættes til 20 år. Den resterende nedskrivningsperiode nedsættes forholdsmæssigt 

med faktor 20/33 og nedrundes til nærmeste hele år.  

Stk. 2. Det rente- og afdragsfrie lån nedskrives herefter over lånets nedsatte restløbetid med lige store andele 

hvert år og første gang den 31. december 2020 for perioden 1. januar til 31. december 2020.”  

 

 

Bemærkninger til ændringsforslaget 

  

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af konstatering af anvendelse af forkert ord i den danske version, 

hvor ordet ”afskrivning” er anvendt i stedet for ”nedskrivning”, der er det korrekte i denne sammenhæng. 

 

Formålet med ændringsforslaget er således at bringe den danske version af lovforslaget i overensstemmelse 

med den grønlandske version. 

 

Ændringsforslaget indebærer ingen ændringer i den grønlandske version af lovforslaget. 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Til stk. 1  
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Det foreslås, at bestående rente og afdragsfrie lån med en nedskrivningsperiode på 33 år ændres således at 

nedskrivningsperioden nedsættes til 20 år. Forslaget omfatter lån til selvbyggerhuse og medbyggerhuse ydet 

i medfør af landsforordning om boligstøtte fra 1992 og 2007.  

Forslaget skal ses i sammenhæng med §9 i Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til 

medbyggerhuse. Nedskrivningsperioden for kommunale lån til medbyggerhuse er 20 år.  

Nedskrivningsperioden nedsættes forholdsmæssigt med faktor 20/33. Et bestående lån med en resterende 

nedskrivningsperiode på 10 år nedsættes til 6 år.  

Til stk. 2  

Det rente og afdragsfrie lån opgøres pr. 1. januar 2020. Den opgjorte restgæld nedskrives herefter over den 

nedsatte nedskrivningsperiode og første gang for perioden 1. januar – 31. december 2020. 

 

 


