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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Nunaoil A/S har til formål at varetage Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser 

samt opgaver i og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed, jf. § 1 i 

Inatsisartutlov om Nunaoil A/S. 

 

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 meddeles nye tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter, ses 

der ikke længere at være grundlag for at opretholde et selskab, som har til formål at deltage i 

kulbrintetilladelser. 

 

Nunaoil A/S har tidligere deltaget i kulbrintetilladelser som båret partner (medejer uden 

investeringspligt), men deltager dog ikke i aktive tilladelser på nuværende tidspunkt. 

 

En ophævelse af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S vil betyde, at Nunaoil A/S får mulighed for 

at ændre formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter, således at der gives mulighed for at 

selskabet kan engagere sig i aktiviteter, der ikke har direkte forbindelse til kulbrintetilladelser.   

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Det foreslås, at Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om Nunaoil A/S ophæves, og at 

ophævelsen træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. 

 

Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om Nunaoil A/S indeholder er en række krav til 

selskabet, som efter ophævelse af loven, ikke længere vil være lovfæstede. Kravene omfatter 

bl.a. følgende forhold: 

 

 Bestyrelsen skal samlet repræsentere dokumenteret faglig viden på højt niveau om 

retlige, økonomiske samt erhvervsmæssige forhold vedrørende efterforskning og 

udnyttelse af kulbrinter. 

 

 Bestyrelsens medlemmer må ikke være medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. 
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 Bestyrelsens medlemmer må ikke være under konkurs / have gjort sig skyldig i en 

handling, som gør pågældende uværdig / på grund af længerevarende sygdom eller 

anden svækkelse være ude af stand til at varetage hvervet / have vist sig klart uegnet.  

 

 Som direktør må kun ansættes personer, som ikke er dømt for grovere overtrædelser af 

skattelovgivningen eller dømt for overtrædelser af kriminallovens bestemmelser om 

økonomisk kriminalitet eller vold.  Yderligere kræves dokumenterede formelle 

kvalifikationer på et højt fagligt niveau. 

 

 Selskabet skal gennem Naalakkersisut orientere et udvalg i Inatsisartut om 

dispositioner i selskabet, som er af væsentlig samfundsmæssig betydning, eller som 

medfører væsentlige ændringer i organisationen af selskabets virksomhed. 

 

 Selskabets årsrapporter samt en årlig redegørelse for selskabets virksomhed og 

planlagte aktiviteter tilligemed oplysninger om selskabets politik for god 

selskabsledelse skal gennem Naalakkersuisut hvert år tilsendes et udvalg i Inatsisartut. 

 

Loven foreslås ophævet i sin helhed, da man dermed får ro til at udvikle selskabet på den 

måde, der findes mest hensigtsmæssig set i lyset af et ændret formål, uden at skulle iagttage 

formelle krav, udover dem, der gælder efter anden lovgivning. Det bemærkes, at flere af de 

ovenfor nævnte krav, under alle omstændigheder, vil blive overholdt, som en naturlig del af 

en forsvarlig drift af selskabet.  

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget forventes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for det 

offentlige. 

 

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 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 
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Naalakkersuisuts høringsportal www.naalakkersuisut.gl. 

 

Departementet for Råstoffer har modtaget høringssvar fra følgende myndigheder, 

organisationer og virksomheder:  

 

Grønlands Erhverv (GE). 

 

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. 15 af 7. december 2009 om Nunaoil A/S, som ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 16 af 8. juni 2017, ophæves. 

 

Til § 2 

 

Til stk. 1 

 

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

 

Til stk. 2 

 

Bestemmelsen fastslår, at Nunaoil 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 ændre selskabets vedtægter, herunder at ændre selskabets navn 

og formål, efter de for aktieselskaber gældende regler om vedtægtsændringer.  
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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). 

 

Grønlands Erhverv (GE) har ingen bemærkninger til forslaget. 


