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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: 

 

Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2021 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af 

vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og 

Aasiaat 

 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. 

 

 

 

Til lovforslagets titel 

 

1. Forslagets titel affattes således: 

“Forslag til: 

 

Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2021 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af 

vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og 

Aasiaat”. 

 

Til § 1 

 

2. § 1 affattes således: 

”  § 1. Inatsisartutloven fastlægger rammebetingelserne for anlæg, finansiering og drift af 

vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.” 

 

Til overskriften efter § 1 

 

3. Overskriften efter § 1 affattes således: 

”Anlæg og udvidelse af vandkraftværker med tilhørende faciliteter”. 

 

Til § 5 

 

4. § 5 affattes således: 

”  § 5.  Til hel eller delvis finansiering af anlægsprojekter omfattet af loven kan Naalakkersuisut 

optage lån inden for et samlet gældsmaksimum på 3,1 mia. DKK. 
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  Stk.  2.  Naalakkersuisut kan genudlåne lånoptaget efter stk. 1 til Nukissiorfiit til finansiering af 

anlægsprojekter omfattet af loven.  

  Stk.  3.  Det i stk. 2 nævnte udlån må ikke ydes på bedre vilkår, end Naalakkersuisut selv kan opnå 

som låntager.” 

 

Til § 10 

 

5. § 10 affattes således: 

”  § 10.  Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester mv., som udfærdiges i forbindelse med 

anlæg og byggeri, der er omfattet af denne inatsisartutlov, fritages for stempelafgift til det 

offentlige. 

  Stk. 2.  Stempelfritagelse omfatter tillige dokumenter og lånedokumenter m.v., der udfærdiges i 

forbindelse med overdragelse af aktiver omfattet af stk. 1.” 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

 

Ændringsforslaget fremsættes med henblik på at korrigere enkelte sproglige fejl og mangler i den 

grønlandske version af lovforslaget.  

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Der henvises til ændringsforslagets almindelige bemærkninger. 

 

Til nr. 2 

 

Der henvises til ændringsforslagets almindelige bemærkninger. 

 

Til nr. 3 
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Der henvises til ændringsforslagets almindelige bemærkninger. 

 

Til nr. 4 

 

Der henvises til ændringsforslagets almindelige bemærkninger. 

 

Til nr. 5 

 

Der henvises til ændringsforslagets almindelige bemærkninger. 


