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- 0g Råstofudvalgets sp

ørgsmål vedr.

Forslag til: Inatsisartutl
ov om rammebetingels

er for

anlæg, finansiering 0g 
drift af vandkraftværker

 mv.
(EM2021/l52) 1. Erhvervs- og Råstofu

dvalget ønsker, at Naa
lakkersuisut forholder s

ig til

holdbarheden af den fo
rventede investeringss

um. Har Naalakkersuis
ut

gjort sig overvejelser o
m, hvad der evt. vil kun

ne medføre fordyrelse 
af

projekterne, herunder p
å baggrund af erfaringe

r fra tidligere lignende
projekter? Svar: Nukissiorñit er bygherr

e for projekterne. Nukis
siorfiit har tidligere vær

et

bygherre på anlægsbyg
geri af Vandkraft, fx ve

d etablering af Paakitso
q

vandkraftværk til forsyn
ing af Ilulissat. , der ble

v sat i drift i 2013.

Der er indhentet bidrag
 fra Nukissiorñit til besv

arelse af spørgsmålet.

Nukissiorfiit oplyser: "Grundlæggende er de
r flere parameter som k

an have betydning for p
riserne på

projekterne. Der er gen
erelle faktorer, som ikk

e kan styres, 0g mere

projektrelaterede faktor
er, som i en vis grad ka

n styres.

Som generelle faktorer
 kan nævnes omkostni

nger til materialer, arbe
jdskraft 0g

projektering, som kan h
ave betydning for prise

rne under tilbudsgivnin
gen. Disse

er betinget af ydre mar
kedskræfter, som kan v

ære svære at forudsige
 og afhænge

af pludselig opstäedeflu
ktuationer i verdensøko

nomien (25: ved råstofk
naphed

eller stor travlhed i byg
gebranchen på verden

splan eller en pandemz
).

Sådanne generelle fak
torer kan kun håndtere

s ved, at det vil være m
uligt at

stoppe licitationen, hvis
 de indkommer bud er 

større end bevillingsram
men.

Af projektrelaterede fak
torer er det væsentligt,

 at tid og kvalitet vil hav
e

betydning for økonomie
n. I dette tilfælde for de

 to projekter omfattet a
f

FM2021/I52 er kvalitete
n forholdsvis fastlagt ge

nnem kravspecifikation
erne i

udbadsmaterialet. 1 ste
det kan en øget fleksib

ilitet på udforelsestiden
 have en

meget væsentlig betyd
ning for prissætningen 

på opgaven.

Projekterne udbydes i t
otalentreprise for at sik

re, at også tilrettelægge
lse af

opgaverne (projekterin
g) indgår som konkurre

nceparameter under ud
buddet.
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Lovforslagets § 7 giver
 mulighed for, ved inter

nationalt udbud, at tiltræ
kke et

bredt ansøgerfelt 0g de
rmed skærpe konkurre

ncen på projekterne. D
et forventes,

at de budgivende entre
prenører udarbejder bå

de planer for nødvendi
ge

forundersøgelser samt
 planer for, hvor mange

 arbejdshold de skal sæ
tte på

forskellige opgaver. He
r vil der være væsentlig

e ekstra omkostninger,
 hvis der

skal ansættes flere arb
ejdsholdpä en opgave 

for, at den kan gennem
føres på

kortere tid. " Naalakkersuisut henho
lder sig til disse oplysn

inger fra Nukissiorñit (s
om

bygherre), og har ikke 
yderligere at tilføje.

2. Ifbm. lufthavnsprojek
terne er der sket en op

deling mellem rentable
 og

ikke rentable projekter,
 hvilket bl.a. har konsek

venser for projekternes
fmansieringsform. Kan

 dette sammenlignes m
ed nærværende forslag

?

Svar: Inatsisartutlov 0m ramm
ebetingelser for anlæg,

 finansiering og drift af

vandkraftværker mv. (E
M2021/ l 52) er en sam

let anlægslov, der opfy
lder

Inatsisartuts beslutning
 på efterårssamlingen 2

019 om, at Naalakkers
uisut

pålægges at arbejde fo
r anlæggelse af vandkr

aftanlæg til forsyning a
f

Qasigiannguit og Aasia
at, samt udvidelse af va

ndkraftforsyningen i Nu
uk

(EM20l9/ 153). Der er s
åledes i udgangspunkt

et ikke lagt op til at ske
lne mellem

projektet ved Nuuk og 
projektet ved Qasigiarm

guit 0g Aasiaat.

Projekterne er både sa
mlet set og hver for sig

 rentable.

Nukissiorñit er bygherr
e for projekterne, og de

n billigste finansierings
form er

gennem genudlân fra L
andskassen. I det tilfæ

lde, at der sker forskyd
ninger i

anlægsprocessen og e
ventuelle ændringer i b

udgettet, forventes Nuk
issiorñit selv

at skulle håndtere dette
 inden for egne anlægs

rammer.

3. Har Naalakkersuisut
 gjort sig tanker pba. er

faringer fra
lufthavnsprojekterne, m

hp. at sikre, at der ikke
 skabes usikkerhed

omkring reñnansiering 
af en evt. fordyrelse i n

ærværende forslag?

Svar: Der henvises til svar i s
pørgsmål 1 og 2.

Inussiarnersumik inuull
uaqqusillunga

Med venlig hilsen g-(çr/:ç/.zj/V c»( 1/  Kalistat Lund



INATSISARTUT Naalakkersuisoq for La
ndbrug, selvforsyning,

Energi og Miljø Dato: 18-10-2021 J.nr.: 01.36.02.03-0026
9

Spørgsmål til Naalakke
rsuisut vedr. Forslag til

: Inatsisartutlov om ram
mebetingelser for

anlæg, finansiering og 
drift af vandkraftværker

 mv. (EM2021/152)

1) Erhvervs- og Råstof
udvalget ønsker, at Na

alakkersuisut forholder
 sig til holdbarheden af

 den

forventede investerings
sum. Har Naalakkersui

sut gjort sig overvejelse
r om, hvad der evt. vil

kunne medføre fordyre
lse af projekterne, heru

nder på baggrund af er
faringer fra tidligere

lignende projekter? 2) lfbm. lufthavnsprojek
terne er der sket en op

deling mellem rentable
 og ikke rentable projek

ter,
hvilket bl.a. har konsek

venser for projekternes
 tinansieringsform. Kan

 dette sammenlignes

med nærværende forsl
ag?

3) Har Naalakkersuisut
 gjort sig tanker pba. er

faringer fra lufthavnspr
ojekterne, mhp. at sikre

,
at der ikke skabes usik

kerhed omkring reñnan
siering af en evt. fordyr

else i nærværende

forslag? Udvalget skal anmode 
om snarest muligt at m

odtage en skriftlig besv
arelse (grønlandsk og d

ansk)
af ovenstående spørgs

mål. Besvarelsen bede
s fremsendt elektronisk

 til udvalgets sekretær

(juul@inatsisartut.gl). Såfremt Naalakkersuis
ut vurderer, at dele af s

pørgsmålene - f.eks. af
 hensyn til fortrolighed 

- bedst

besvares mundtligt, be
des dette i sá fald med

delt snarest muligt, her
under med angivelse a

f et
forslag til dato for et ev

entuelt orienteringsmød
e. Det skal i den forbind

else nævnes, at udvalg
et ikke

anser det muligt at frem
komme med en indstilli

ng til lnatslsartut om fo
rslagets videre behand

ling, før
udvalgets spørgsmål e

r besvaret.

Med venlig hilsen li lca-vtárte 1 a 015,35 
m.
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