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Ændringsforslag  

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om rammebetingelser for 

anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning 

af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

Til § 1 

 

1. I § 1 indsættes som nyt nummer: 

”01.  § 5, stk. 1, affattes således:  

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

optage lån eller stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til et selvstyreejet 

aktieselskab med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse.”” 

 

2. I § 1, nr. 2, affattes § 6, stk. 1, således: 

”  Naalakkersuisut kan bestemme, at opgaverne omfattet af §§ 2-4, og udgifterne forbundet 

dermed, overdrages helt eller delvist til et selvstyreejet aktieselskab, eksisterende eller 

nystiftet, på vilkår som Naalakkersuisut bestemmer.” 

 

3. I § 1, nr. 2, indsættes som § 6, stk. 4: 

”  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan bestemme, at eksisterende anlæg i Buksefjorden 

Vandkraftværk og tilhørende tekniske anlæg, infrastruktur og andet tilknyttet udstyr, 

installationer og bygninger overdrages helt eller delvist til et selvstyreejet aktieselskab, jf. 

stk.1.” 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Siden vedtagelse i 2021 af Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og 

drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit 

og Aasiaat er der konstateret markante prisstigninger i bygge- og anlægssektoren. 
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Anlægsomkostninger må derfor forventes at kunne blive højere end det låneloft, der er fastsat 

i § 5, stk. 1, i anlægsloven.  

 

 Forhandlingerne med Finansministeriet og andre potentielle långivere om finansiering på 

bedst mulige vilkår er endnu ikke afsluttet ved fremsættelse af lovforslaget til ændring af 

Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med 

tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat. 

 

På baggrund af indledende dialog med det danske Finansministerium anses det imidlertid for 

nødvendigt, at Naalakkersuisut med ændringsforslaget bemyndiges til at kunne udvise større 

fleksibilitet i forhandlingerne om optagelse af anlægslån for derved at sikre den billigst 

mulige finansiering.  

 

Ændringsforslaget har videre til formål at tydeliggøre, at ændringsloven også udgør hjemmel 

til at stifte et selskab, inklusive at fastsætte vilkårene herfor, hvis dette anses som værende en 

billigere måde at optage anlægslån på.  

 

Der skal tilvejebringes bevillingsmæssig hjemmel efter gældende regler for kontant indskud 

eller apportindskud ved optagelse af en ny tekstanmærkning på FL 2023. Tekstanmærkningen 

vil i nødvendigt omfang blive videreført på senere finanslove. 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1. 

Den oprindelige anlægslov har taget udgangspunkt i projektbeskrivelser og skøn over 

projektet og dets anlægsøkonomi baseret på omkostningsestimater fra 2018 med et samlet 

estimat på 3,1 mia. DKK. Ændringsforslaget tager højde for, at det allerede nu kan 

konstateres, at de faktiske anlægsomkostninger forventes at blive højere. Det sker på 

baggrund af en generel markant stigning i byggeomkostninger, som følge af højere priser på 

materialer og arbejdskraft i byggesektoren i Norden. Dette har en afsmittende virkning på 

bygge- og anlægsomkostninger i Grønland. En foreløbig opdateret projektbeskrivelse med 

fremskrivning af estimerede nutidsværdier samt forventede yderligere prisændringer over 

anlægsperioden indikerer en noget højere anlægssum over hele anlægsperioden 2024 – 2029.  

 

Der vil være en væsentlig usikkerhed forbundet med estimeringen af de reelle 

anlægsomkostninger for projekterne og at det vil først være på tidspunktet for aflevering af de 

endelige tilbud fra de indbudte totalentreprenører, at man vil få et endeligt bud på den 

samlede anlægsøkonomi.  
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Dertil kan der forventes højere finansieringsomkostninger og andre projektomkostninger i 

anlægsperioden. Den samlede anlægssum forudsættes fuldt finansieret ved lånoptagelse. Det 

tidligere estimerede beløb, der indgår i anlægsloven, foreslås derfor erstattet med en generel 

hjemmel til at optage den nødvendige finansiering, men således at landskassens konkrete 

lånoptagelse skal godkendes af Finans- og Skatteudvalget. Det samlede lånebehov vil anslået 

udgøre 3.784 - 4.620 mio. kr., afhængigt af  hvilke forudsætninger, der anvendes.  

 

Til nr. 2. 

Ændringen har til formål at tydeliggøre, at ændringsloven også udgør hjemmel til at stifte et 

selskab, inklusive at fastsætte vilkårene herfor, som alternativ til at overdrage til et 

eksisterende selskab. Selskabet kan være et datterselskab til et selvstyreejet selskab. 

Bemærkningerne til § 6, stk.1, suppleres og ændres hermed. Forslagene til § 6, stk. 2, og 3, er 

uændrede. Se videre de almindelige bemærkninger om bevillingsmæssig hjemmel. 

 

Til nr. 3. 

Bestemmelsen giver mulighed for, at det nuværende anlæg i Buksefjordsværket (med 

tilhørende infrastruktur og installationer m.v.) kan overdrages til et selskab, hvis det nye 

anlæg besluttes overdraget til et selvstyreejet selskab ved salg eller som apportindskud, 

således, at det udbyggede anlæg efter etablering kan være ejet af samme ejer. Se videre de 

almindelige bemærkninger om bevillingsmæssig hjemmel. 

 

 


