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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Greenland Oil Spill Response A/S har til formål at drive virksomhed på et forretningsmæssigt 

grundlag vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning 

efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i 

Grønland. Selskabet kan også drive sådan virksomhed inden for andre områder i Grønland, i 

det omfang det fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets formål er endvidere at medvirke 

til etablering, drift og udbygning af et olieforureningsberedskab inden for råstofområdet i 

Grønland, herunder ved aktiv deltagelse i øvelser, jf. § 1, stk. 4 og 5, i Inatsisartutlov om 

Greenland Oil Spill Response A/S.  

 

Greenland Oil Spill Resonse A/S´ primære funktion er således at bekæmpe forurening i 

forbindelse med olieudslip, og rettighedshavere efter kulbrintetilladelser har været forpligtede 

til at bidrage økonomisk til selskabet. 

 

Risikoen for større olieudslip er forbundet med prøveboringer og udvinding af olie offshore. 

Der er ingen aktive kulbrintetilladelser til offshore efterforskning og udnyttelse, og 

Naalakkersuisut besluttede den 24. juni 2021 at udsætte offentlig indkaldelse af ansøgninger 

om meddelelse af kulbrintetilladelser (en udbudsrunde) for områder i Grønlandshavet indtil 

videre. 

 

Da der således ikke eksisterer tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter offshore, 

og der heller ikke bliver givet nye tilladelser, ses der ikke længere at være grundlag for at 

opretholde et selskab, som har til formål at bekæmpe olieforurening. 

 

Man ønsker dog stadig at opretholde et beredskab til bekæmpelse af olieforurening fra andre 

kilder end kulbrinteefterforskning- og udnyttelse, hvorfor selskabets aktiver og aktiviteter vil 

blive videreført i andet regi.  

 

En ophævelse af Inatsisartutlov om Greenland Oil Spill Response A/S vil betyde, at 

Naalakkersuisut ikke længere er forpligtet til at opretholde selskabet, og at der kan indledes 

en proces der fører til afvikling af selskabet. Konkret vil selskabets aktiver og aktiviteter blive 

søgt overført til et andet selvstyreejet selskab (der har forud for forslagets fremsættelse været 

ført forhandlinger med SIKUKI), hvorefter selskabet kan likvideres efter de selskabsretlige 

regler herom.  
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2. Hovedpunkter i forslaget 

Det foreslås, at Inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S 

ophæves, og at ophævelsen træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

En likvidation af selskabet vil medføre administrative besparelser for Naalakkersuisut.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for borgerne. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer med videre 

Forslaget har i perioden den 5. juli 2022 til den 26. juli 2022 været offentliggjort på 

Naalakkersuisuts høringsportal www.naalakkersuisut.gl. 

 

Departementet for Råstoffer har modtaget høringssvar fra følgende myndigheder, 

organisationer og virksomheder:  

 

Grønlands Erhverv (GE) og Miljøstyrelsen for Råstofområdet. 

 

Der henvises til den kommenterede høringsoversigt, der vedlægges som bilag. 

 

 

 

http://www.naalakkersuisut.gl/
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Det foreslås, at Inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S, 

som ændret ved Inatsisartutlov nr. 22 af 3. december 2012, ophæves. 

 

Til § 2 

 

Til stk. 1 

 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse. 

 

Til stk. 2 

 

Bestemmelsen fastslår, at Greenland Oil Spill Response A/S, som konsekvens af at den 

særskilte lovgivning om selskabet ophæves, kun vil være omfattet af den almindelige 

lovgivning om aktieselskaber. Det vil herefter være muligt at påbegynde en proces med at 

overføre Greenland Oil Spill Response A/S’ aktiver og aktiviteter til et andet selskab, med 

henblik på at afvikle Greenland Oil Spill Response A/S. 

 

  



 

 4 

Bilag 1 

 

Høringsnotat 

 

Offentlig høring 

 

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. juli 2022 til den 26. juli 2022 været sendt i 

offentlig høring.  

 

Departementet for Råstoffer har modtaget høringssvar fra følgende myndigheder, 

organisationer og virksomheder:  

 

Grønlands Erhverv (GE) og Miljøstyrelsen for Råstofområdet. 

 

Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. Departementet for 

Råstoffers kommentarer til høringssvarene er anført i kursiv. 

 

Grønlands Erhverv (GE) nævner, at det bør beskrives i forslaget, hvordan Naalakkersuisut har 

tænkt sig at videreføre selskabets aktiver og aktiviteter. 

 

Planerne for videreførelse af selskabets aktiver og aktiviteter er indarbejdet i forslaget.  

 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremsendte et høringssvar, der beroede på misforståelser og 

fejlantagelser. 

 

Miljøstyrelsen for Råstofområdets bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer. 

 


