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BETÆNKNING 

 
Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget 

 

vedrørende 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om beskyttelse af miljøet 
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø) 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
 

Udvalget har under behandlingen senest bestået af: 
 
Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, formand 
Inatsisartutmedlem Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Niels Thomsen, Demokraterne 
Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat 
Inatsisartutmedlem Malik Berthelsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut 
 
 
Udvalget har efter 1. behandlingen den 27. september 2011 under EM2011 gennemgået for-
slaget og fremlægger hermed sine overvejelser til en kvalificering af Inatsisartuts beslutnings-
grundlag. 
 
 

Forslagets indhold og formål 
I lovforslaget om beskyttelse af miljøet sammenskrives 5 gældende forordninger om miljø, 
hvilket gør lovgivningen på området mere overskuelig. Lovgivningen er endvidere gjort mere 
tidsvarende ved, at en række miljøprincipper, som Grønland er omfattet af, er indskrevet i 
loven. Dette bl.a. ”BAT-princippet” (Best Available Technology), ”Forurener-betaler-
princippet” samt ”livscyklus-princippet.” Hensigten med lovforslaget er at værne om miljøet, 
naturen, og befolkningens sundhed på et bæredygtigt grundlag, hvilket skal opnås ved at fore-
bygge og bekæmpe forurening af luft, vand, is, fjeld og jord. Samtidig ønsker man med for-
slaget at begrænse anvendelse og spild af ressourcer samt fremme genanvendelse.  
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Lovforslaget indebærer en række indholdsmæssige ændringer bl.a. følgende: 
1. Præcisering af lovens geografiske anvendelsesområde (§1). 
2. Fastslåelse af, at det offentlig har en særlig forpligtelse til at efterleve loven (§7). 
3. diverse bemyndigelser til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler på konkrete områder 

(§ 10, stk. 1, nr. 7,11, 14, 15, 19, 20, 27 og 28). 
4. Regler vedrørende beskyttelse af salt- og ferskvand. (§§ 15, stk. 2, 16 og 17). 
5. Fastsættelse af hvilke forhold, der skal være opfyldt for at Naalakkersuisut kan di-

spensere fra forbuddet mod aktiviteter indenfor vandspærrezonen. (§ 29). 
6. Regler vedrørende vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med godkendelse af 

større bygning- og anlægsarbejder. (§§ 41 og 42). 
7. Adgang til ejendomme m.v. (§ 47). 
8. Fastsættelse af regler om offentliggørelse og inddragelse af offentligheden (§ 48).  
9. Fastslåelse af, at udøvelse af erhverv er en skærpende omstændighed ved udmålingen 

af bøde (§68). 
 

Der henvises i øvrigt til forslagets almindelige bemærkninger for uddybning af de indholds-
mæssige ændringer i forslaget. 
 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
På baggrund af debatten under 1. behandlingen og partiernes ordførerindlæg kan det konstate-
res, at der overordnet set var bred opbakning til forslaget under behandlingen i Inatsisartut. 
Samtlige partier var enige om at, det er en fordel, at de gældende regler indenfor miljølovgiv-
ningen sammenskrives således, at lovgivningen bliver mere klar og overskuelig. Partierne har 
dog i deres ordførerindlæg foreslået, at en række elementer medtages i udvalgsbehandlingen 
af lovforslaget. Inuit Ataqatigiit foreslår, at det overvejes, om miljødelen på råstoflovgivnin-
gen allerede på nuværende tidspunkt skal sammenskrives med nærværende lovforslag. Siumut 
udtrykker stærk bekymring over, at man med forslaget åbner op for en øget adgang til dispen-
sation indenfor vandspærrezonen. Siumut ønsker ligeledes, at det bliver undersøgt, om § 47 
har sin berettigelse og dermed fortsat skal medtages i lov om beskyttelse af miljøet. Demokra-
terne forslår, at der bliver tilføjet en bestemmelse, som giver kommunerne mulighed for at 
sælge genstande på auktion, som skal bortskaffes efter § 36, stk. 1. Endelig ønsker Kattusse-
qatigiit Partiiat, en afklaring af, hvornår det forventes, at der udarbejdes en særskilt lov om 
kloakfonde.  
 
 
 
 
 
 

 



3. november 2011     EM2011/38
      
 
 

____________ 
EM2011/38 
J.nr. 01.37.01.03-00061  

3

Udvalgets behandling af forslaget  
 
Høringssvar 
Udvalget har bemærket, at forslaget har været sendt i høring to gange i maj 2010 og i marts 
2011. Høringsparterne ses derfor at have haft god mulighed for at vurdere og udtale sig om 
hovedindholdet af forslaget. 
 
Orienteringsmøder mv. 
Udvalget har under udvalgsbehandlingen afholdt to orienteringsmøder med Naalakkersuisoq 
for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, hvor udvalget har fået en teknisk gennemgang af 
lovforslaget. Udvalget skal i den forbindelse udtrykke sin påskønnelse af den indsats Medlem 
af Naalakkersuisut samt Naalakkersuisutområdet har ydet ved den tekniske gennemgang. 
  
Til brug for udvalgsbehandlingen har udvalget fået udleveret to notater fra Naalakkersuisoq 
for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø vedrørende henholdsvis kommentarer til partiernes 
ordførerindlæg ved 1. behandlingen og en beskrivelse af forslagets administrative og økono-
miske konsekvenser. Notaterne er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1 og bilag 2. 
Notaterne indeholder fortolknings- og forståelsesbidrag til forslaget. Udvalget har i det store 
og hele taget notaterne til efterretning. 

 
Udfyldning af rammelovgivningen samt inddragelse høringsparter 
Udvalget har efter gennemgang af lovforslaget konstateret, at lovforslaget indeholder en ræk-
ke bemyndigelser til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler på miljøområdet. Udvalget har 
bemærket, at en del af bemyndigelsesbestemmelserne stort set er identiske med eksisterende 
lovgivning. Lovforslaget indeholder imidlertid også nye bemyndigelsesbestemmelser vedrø-
rende områder, der kan få en afgørende betydning for beskyttelse af miljøet. Det gælder be-
myndigelse til at fastsætte regler om spildevand, affaldshåndtering samt VVM (Vurdering af 
Virkning på Miljøet). 
 
I kommentaren til Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg (bilag 1) under punkt 10 tilkendegives det 
at, ”Følgende bekendtgørelser har 1. prioritet: Affaldsbekendtgørelse, spildevandsbekendtgø-

relse og VVM bekendtgørelse. Udarbejdelsen af disse bekendtgørelser forventes at finde sted i 
løbet af 2011 og 2012.” Udvalget finder det positivt, at Naalakkersuisut har opstillet en klar 
plan for og prioritet af udarbejdelse af ovennævnte bekendtgørelser. Udvalget kan i den for-
bindelse konstatere, at udkast til ny bekendtgørelse om VVM er sendt i høring den 7. oktober 
2011. Det er centralt, at rammelovgivningen udfyldes af en konkret og sammenhængende 
regulering, således at det sikres, at politiske målsætninger bliver implementeret og dermed 
virkeliggjort. Udvalget forventer løbende orientering om de fremtidige planer vedrørende ud-
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nyttelsen af de mange bemyndigelser lovforslaget indeholder samt fremdriften i det videre 
arbejde.  

 
Det er endvidere af afgørende betydning for udvalget, at relevante høringsparter i så vidt mu-
ligt omfang inddrages i arbejdet med udfyldelse af rammelovgivningen. Inddragelse skal ske 
så hurtigt i processen som muligt, og udvalget finder, at der bør ske en løbende dialog med de 
relevante parter via møder og lignende. Udvalget finder det i den forbindelse positivt, at Naa-
lakkersuisut i bilag 1 tilkendegiver, at relevante parter vil blive inddraget ved høring, afhol-
delse af møder og workshops. 
 
Miljømyndigheder og tilsyn 
Lovforslagets §§ 8 og 9 er en videreførelse af de gældende regler og fastslår, at den centrale 
miljømyndighed er Naalakkersuisut, mens den lokale miljømyndighed er den enkelte kom-
munalbestyrelse. Reglerne skal ses i sammenhæng med kap. 12 i lovforslaget, der beskriver 
tilsynsmyndighedens udøvelse. I § 49 er der fastsat en klar fordeling af, hvilke områder hen-
holdsvis kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut fører tilsyn med. § 49 stk. 4 hjemler en 
mulighed for, at kommunalbestyrelsen efter forhandling kan få henlagt tilsynet med nærmere 
specificerede virksomheder, samt at Naalakkersuisut efter forhandling kan fastsætte regler 
om, at tilsynsopgaver, der ligger under kommunalbestyrelse kan henføres under Naalakker-
suisut. Udvalget finder, at der er god ræson i, at loven indeholder en fleksibilitet i forhold til 
fordelingen af tilsynet mellem myndigheder. Således at der er skabt mulighed for, at der lø-
bende sker en vurdering af, hvorvidt den nuværende fordeling af tilsynsopgaverne er hen-
sigtsmæssig. Udvalget finder det i denne sammenhæng relevant at understrege, at Naalakker-
suisut fortsat som følge af det ulovbestemte sektortilsyn har en forpligtelse til at sikre at 
kommunalbestyrelsen løfter den tilsynsforpligtelse den er pålagt i henhold til loven. Naalak-
kersuisut har således et subsidiært ansvar for, at loven om beskyttelse af miljøet overholdes. 
 
Udvalget er under udvalgsbehandlingen blevet opmærksomt på, at følgende sætning er ude-
ladt i den grønlandske version af lovforslagets § 49, stk. 4: ”Efter forhandling med en kom-

munalbestyrelse kan Naalakkersuisut henlægge tilsynet med nærmere specificerede virksom-
heder til denne kommunalbestyrelse.  Udvalget henstiller, at Naalakkersuisut inden 3. behand-
lingen fremsætter ændringsforslag, således at den danske og grønlandske tekst kommer til at 
svare overens.   
 

 
Udvalgets bemærkninger til de enkelte paragraffer 

 
§ 4 
Det fremgår af bestemmelsen, at loven ikke finder anvendelse på ”aktiviteter, der er omfattet 
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af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter direkte af betydning herfor.” 
 
Udvalget har under behandlingen af forslaget drøftet, om det vil være mere hensigtsmæssigt, 
hvis man allerede nu sammenskriver nærværende lovforslag med råstoflovens miljøkrav. 
Dermed vil begge lovgivninger operere med samme principper, og man vil undgå fortolk-
ningstvivl. I forbindelse med udvalgets orienteringsmøder med Naalakkersuisoq for Inden-
rigsanliggender, Natur og Miljø blev det tillige drøftet om, en vedtagelse af miljøloven kan 
afvente, at råstofaktiviteterne, der vedrører miljøområdet, er overgået til Departementet for 
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. Naalakkersuisoq har kommenteret herpå under kom-
mentarer til Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg under punkt 4 i bilag 1, hvoraf det fremgår, at 
man tidligst forventer, at overdragelsen vil ske i 2013 og at ” Allerede nu opererer råstofloven 

og miljøloven hovedsageligt efter de samme principper. I nogle tilfælde stiller råstofloven dog 
højere krav end miljøloven, hvilket synes hensigtsmæssigt i forhold til råstofaktiviteternes 
karakter og potentielle konsekvenser for miljøet. … Udskydes vedtagelsen af miljøloven indtil 
der kan ske en sammenskrivning med råstoflovens miljøkrav, vil det betyde at vigtige justerin-
ger indenfor en række andre områder i loven nødvendigvis også bliver udskudt. Vedtages 
loven derimod, vil man alt andet lige få en lovgivning, som er bedre tilpasset den nuværende 
samfundsudvikling, og de behov og input som forskellige høringspartere har givet udtryk 
for.” 
 
Udvalget har taget kommentarerne til efterretning. Udvalget mener dog, Naalakkersuisut bør 
tilstræbe, at der stilles samme miljøkrav til virksomheder, der er omfattet af Miljøloven som 
virksomheder, der er omfattet af råstoflovens miljøkrav. Det er udvalgets opfattelse, at aktivi-
teter fra virksomheder, der er omfattet af miljøloven i stor udstrækning kan have lignende 
potentielle konsekvenser for miljøet som virksomheder, der er omfattet af råstoflovens miljø-
krav. Udvalget agter at følge med i arbejdet med overdragelsen af råstoflovens miljøkrav og 
forventer løbende orientering herom.  
 
§ 5 BAT-princippet  
I Naalakkersuisuts kommentarer til ordførerindlægget fra Inuit Ataqatigiit under punkt 3 
f.s.v.a. efterlevelsen at BAT-princippet, bliver det på den ene side anført, at Inuit Ataqatigiits 
forslag om, at det bør præciseres, at hensynet til miljøet vægter højere end økonomiske inte-
resser, er ”Et interessant forslag, som kan tilføjes i bemærkningerne til loven, såfremt det 
ønskes.” På den anden side står der, at” I brugen af BAT-princippet skal der dog stadig i de 

konkrete tilfælde ske en afvejning af alle fordelene ved anvendelse af BAT-princippet i forhold 
til de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med anvendelsen af princippet.” Udvalget 
finder disse udtalelser modstridende, og mener dermed ikke, at kunne afgøre, om Naalakker-
suisut reelt mener, at hensynet til miljøet altid bør veje tungest ved brugen af BAT-princippet. 
Udvalget skal derfor anmode Naalakkersuisut om til 2. behandlingen af forslaget at redegøre 
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nærmere herfor. Det fremgår af kommentaren til ordførerindlægget fra Inuit Ataqatigiit under 
punkt 3, at der allerede er erfaringer med administrativt at håndtere princippet. Udvalget øn-
sker derfor, at der i ovenstående redegørelse tillige angives eksempler på tilfælde, hvor man 
ved afvejningen ikke har lagt vægt på BAT-princippet i forhold til de økonomiske konsekven-
ser, der vil være ved anvendelsen af princippet. 
 
§ 29 dispensation fra forbud mod aktiviteter indenfor vandspærrezonen  
Det er helt essentielt for et samfund, at der er adgang til rent drikkevand. Det er derfor afgø-
rende for Anlægs- og Miljøudvalget, at man værner om drikkevandet og opretholder en re-
striktiv forvaltning af dispensationer fra forbud til aktiviteter indenfor vandspærrezonerne. I 
den gældende bestemmelse på området kan der dispenseres, når ”helt særlige forhold taler 
herfor.” Udvalget finder, at man ved at ændre bestemmelsen til ”når særlige samfundsmæssi-
ge forhold eller forebyggelse af personskader taler herfor” udvider adgangen til dispensation 
betydeligt. Flere af høringsparterne bl.a. Grønlands arbejdsgiverforening, Nukissiorfiit samt 
Landslægeembedet udtrykker bekymring for en udvidelse af dispensationsadgangen og frarå-
der denne. Naalakkersuisut anfører i de almindelige bemærkninger til høringssvaret fra 
Landslægeembedet, at det vurderes i forbindelse med finanslovsprioriteringer, om der er be-
hov for at foretage opgraderinger af vandværkerne samt, at Departementet for Indenrigsanlig-
gender, Natur og Miljø har indledt dialog med Departementet for Boliger, Infrastruktur og 
Trafik omkring nødvendigheden af opgradering af vandværker flere steder i landet, da der 
generelt er ønske om flere aktiviteter inden for vandspærrezonen. Udvalget skal hertil på ny 
understrege, at det er yderst vigtigt, at der værnes om drikkevandet og der ikke åbnes unødigt 
op for øget aktivitet indenfor vandspærrezonerne.  
 
Udvalget finder, at bestemmelsen i højere grad bør afspejle, at der er tale om absolutte undta-
gelsestilfælde. Udvalget skal på baggrund af ovenstående betragtninger henstille, at Naalak-
kersuisut inden 3. behandlingen fremsætter ændringsforslag med følgende ordlyd ” Naalak-
kersuisut kan undtagelsesvis dispensere fra forbud i § 28 stk. 2, når væsentlige samfundsmæs-
sige forhold taler herfor”.    
 
§ 36 bortskaffelse af affald 
Bestemmelsen fastslår, at kommunalbestyrelsen skal forestå bortskaffelsen af affald. Udvalget 
finder at, det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne i den forbindelse får mulighed for, 
at sælge biler, både og snescootere og lignende større genstande på auktion. Naalakkersuisuts 
har anført i kommentaren til Demokraternes ordførerindlæg under punkt 4, at en sådan be-
stemmelse kan indføres i loven, hvis det ønskes.  Udvalget skal på den baggrund henstille at, 
Naalakkersuisut inden lovforslagets 3. behandling fremsætter ændringsforslag således, at 
denne mulighed fremgår af loven. Udvalget skal endvidere henstille, at Naalakkersuisut ved 
udarbejdelsen af ændringsforslaget sikrer, at forslaget er i overensstemmelsen med reglerne 
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om hittegods. Det kan i den forbindelse overvejes, om det skal fremgå at bemærkningerne til 
bestemmelsen i ændringsforslaget, at indtægter fra auktionen f.eks. kan anvendes til transport 
og opbevaring af større genstande. 

   
§ 40, stk. 1 nr. 7 forbud mod henkastning, af stoffer, produkter og materialer 
Udvalget kan på baggrund af kommentaren fra Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, 
Natur og Miljø til ordførerindlægget fra Demokraterne under punkt 1 konstatere, at bestem-
melsen alene gælder forbud mod fremtidig henkastning af stoffer, produkter og materialer i 
det åbne land og byer og bygder, idet der ikke kan lovgives med tilbagevirkende kraft. Be-
stemmelsen omfatter således ikke historiske efterladenskaber som Nordafar samt tidligere 
militære anlæg og installationer. Udvalget har taget dette til efterretning. Udvalget finder det i 
den sammenhæng positivt, at Naalakkersuisut har fokus på området og har været i dialog med 
den forhenværende forsvarsminister. Udvalget forventer at blive orienteret, når Naalakkersui-
sut har været i dialog med den nye forsvarsminister vedrørende oprydningen af de omtalte 
historiske efterladenskaber. 
 
§ 47 adgang til ejendomme 
Udvalget har under udvalgsbehandlingen af forslaget drøftet, hvorvidt denne bestemmelse har 
sin berettigelse og fortsat bør medtages i loven.  Der er tale om en ny regel i forhold til den 
gældende miljøforordning. Udvalget er dog blevet opmærksomt på, at loven om naturbeskyt-
telse indeholder en lignende bestemmelse. På den ene side finder udvalget, at der er tale om 
en meget indgribende bestemmelse, idet myndigheder, eller personer der er bemyndiget hertil 
gives adgang til ejendomme uden retskendelse. På den anden side fremgår det af bemærknin-
gerne til bestemmelsen, at den ikke skal anvendes ved almindelig tilsynsvirksomhed, men kun 
i akut opståede situationer. Man kan således tænke sig en situation, hvor der går hul på en 
olietank eller lignende og indehaveren af brugsrettigheden enten forholder sig passivt i for-
hold at afværge forureningen eller ikke er til stede og øjeblikkelig indgriben er påkrævet. I en 
sådan situation vil der ikke være den fornødne tid til at indhente en retskendelse. Myndighe-
den vil formentlig allerede med henvisning til nødretsbetragtninger kunne handle uden rets-
kendelse i situationen. Udvalget finder det dog langt mere hensigtsmæssigt, at borgeren kan 
læse direkte ud af lov om beskyttelse af miljøet, at myndighederne i akutte situationer, hvor 
f.eks. øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge forurening, kan få adgang til ejen-
domme uden retskendelse, fremfor at borgeren tillige skal undersøge reglerne om nødret for at 
kende sin retsstilling på området.  På den baggrund anser udvalget det hensigtsmæssigt, at 
bestemmelsen forbliver i forslaget.  
 
 § 48 offentliggørelse 
Udvalget finder det positivt, at lovforslaget indeholder en bemyndigelse til, at Naalakkersui-
sut kan fastsætte regler om offentliggørelse og inddragelse af offentligheden. Det kan med 
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fordel foreslås, at man i forbindelse med overdragelsen af råstoflovens miljøkrav overvejer 
om lovgivningen på dette område tillige skal indeholde regler om offentliggørelse og inddra-
gelse af offentligheden. Udvalget skal i den sammenhæng tilkendegive, at Naalakkersuisut 
generelt bør overveje, om det kan være hensigtsmæssigt at fastsætte regler om offentliggørel-
se og inddragelse af offentlighed på andre områder end miljøområdet.   
 
Ændringsforslag 
Naalakkersuisut har til 2. behandlingen fremsat ændringsforslag til §§ 28 og 31. Ændringsfor-
slaget er vedlagt som bilag 3.  
 
Det har under udvalgsbehandlingen været drøftet, hvorvidt udvalget skal indstille ændrings-
forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. Udvalgets drøftelse har vedrørt den nye be-
stemmelse i § 28, stk. 3. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen at, den er blevet 
aktualiseret på baggrund af, ”at Nukissiorfiit har ansøgt om godkendelse til at udbygge vand-

behandlingsprocessen på vandværket i Qaqortoq med en videregående vandbehandling, så 
vandværket bliver i stand til at kunne rense råvand af en dårligere vandkvalitet, f.eks. ved en 
forurening med benzin/olieudslip og øget menneskelig aktivitet.” På den ene side mener ud-
valget, som anført under afsnittet om dispensationsadgang efter § 29, at man skal værne om 
drikkevandet, og der fortsat bør være en restriktiv adgang til vandspærrezonerne. Udvalget 
kan således være bekymret for, at en øget adgang til de i § 28 stk. 2 nævnte aktiviteter, vil 
resultere i yderligere lempelse af restriktionerne.    
 
På den anden side finder udvalget, at den nuværende retstilstand er meget uhensigtsmæssig 
for de byer, hvor en del af byen ligger indenfor spærrezonen, idet enhver vedligeholdelse af 
ejendommene kræver dispensation. Udvalget finder, at såfremt et vandforsyningsanlæg er 
forsynet med egnede vandforsyningsforanstaltninger til at overholde de af Naalakkersuisut 
fastsatte krav om vandkvaliteten, kan der være ræson i at åbne for adgangen til spærrezoner-
ne.  
 
Udvalget er ud fra en samlet vurdering af ovenstående betragtninger nået frem til at indstille 
ændringsforslaget til vedtagelse i den foreliggende form. Reglerne vil blive udarbejdet på be-
kendtgørelsesniveau, og det er udvalget forståelse at ændringsforslaget indebærer, at Naalak-
kersuisut ved den konkrete afgørelse om hvorvidt en tilladelse skal gives, skal tage stilling til, 
hvilke aktiviteter efter § 28 stk. 2, der skal gives adgang til indenfor vandspærrezonen. Ud-
valget har noteret sig, at det fremgår af bemærkninger ”Det har længe været et ønske i Qaqor-

toq, at vandbehandlingsprocessen blev opgraderet, så vandværket blev i stand til at rense 
råvand af en dårligere kvalitet således, at de fleste restriktioner indenfor spærrezonen kan 
lempes eller helt ophæves.” Udvalget skal hertil bemærke, at bestemmelsen ikke bør resultere 
i, at alle restriktioner ophæves, efter vandbehandlingsprocessen er opgraderet, idet udgangs-
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punktet i stk. 2 i lovforslaget fortsat er, at de nævnte aktiviteter ikke må foregå indenfor vand-
spærrezonerne.  
 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Som nævnt har udvalget modtaget notat fra Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur 
og Miljø angående forslaget økonomiske og administrative konsekvenser (bilag 2). Udvalget 
har noteret sig, at notatet udgør en meget grundig gennemgang og beskrivelse af de admini-
strative og økonomiske konsekvenser for henholdsvis det offentlige (kommunerne og Selvsty-
ret), erhvervslivet og borgerene f.s.v.a. samtlige bestemmelse i lovforslaget. Sammenholdt 
med beskrivelsen af de økonomiske og administrative konsekvenser i bemærkningerne kan 
udvalget konstatere, at lovforslaget overordnet set forventes at have begrænsede konsekvenser 
for Selvstyret og kommunerne. Det forventes, at forslaget vil have økonomiske konsekvenser 
for erhvervslivet. Det eksakte beløb vil dog afhænge af den konkrete situation og det konkrete 
firma. I forhold de administrative og økonomiske konsekvenser af forslagets bemyndigelses-
bestemmelser vil disse først kunne beskrives i deltaljer i forbindelse med udarbejdelsen af de 
konkrete bekendtgørelser.    

 

 
Udvalgets indstillinger  
Et enigt udvalg indstiller Naalakkersuisuts ændringsforslag til vedtagelse. 
 
Et enigt udvalg indstiller Naalakkersuisuts lovforslag til vedtagelse i den herefter foreliggen-
de form.  
 
Et enigt Udvalg indstiller endelig, at forslaget henvises til yderligere behandling i Anlægs- og 
Miljøudvalget mellem 2. og 3. behandlingen. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgi-
ve forslaget til 2. behandling. 
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Supplerende bemærkninger vedrørende de økonomiske og administrative 
konsekvenser af ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om beskyttelse af 
miljøet”. 
 
1. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige (Selvstyret og 
kommunerne) 
 
Dette kapitel beskriver de økonomiske og administrative konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne. Vedrørende de administrative konsekvenser er det Naalakkersuisuts 
vurdering, at lovforslaget – sammenholdt med den gældende miljøforordning – kun vil 
betyde en mindre forøgelse af behovet for ressourcer til at varetage 
myndighedsudøvelsen indenfor lovforslagets anvendelsesområde. Denne overordnede 
vurdering omfatter både de administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. 
 
Hvad angår de administrative konsekvenser for Selvstyrets administration af loven 
vurderes myndighedsopgaverne at kunne ske inden for de eksisterende økonomiske 
rammer. Dog findes det hensigtsmæssigt at tilføre 1 ekstra stilling til Departementet for 
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø til varetagelse af afledte konsekvenser af 
lovforslaget, herunder øgede tilsynsforpligtigelser, udarbejdelse af bekendtgørelser og 
vejledninger samt informationsarbejde overfor kommunerne, borgerne og erhvervslivet i 
forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget. 
 
Hvad angår de administrative konsekvenser for kommunerne vurderes lovforslaget som 
ovennævnt ikke i sig selv at have væsentlige påvirkninger på, hvor mange personer der 
skal arbejde med miljøområdet i de fire kommuner i forhold til administrationen af den 
gældende miljølovgivning. Med særlig henvisning til forventet forøget administration i 
relation til at der må forventes udarbejdet en række bekendtgørelser i de kommende år 
– med deraf afledte konsekvenser for kommunerne - sammenholdt med kommunens 
udøvelse af den generelle tilsynsforpligtigelse og i forbindelse med informationsarbejde 
overfor borgerne m.v. - findes det dog hensigtsmæssigt at kommunerne afsætter ekstra 
ressourcer til administrationen af loven i de kommende år. Hertil kommer, at der på 
visse områder må forventes ekstra administrative konsekvenser for kommunerne i de 
kommende år. Her tænkes særligt på affaldsområdet, hvor der bl.a. lægges op til at 
kommunerne skal foretage en intensiveret affaldsplanlægning. 
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Hvad angår de økonomiske konsekvenser for Selvstyret og kommunerne er det 
særdeles vanskeligt at sætte eksakte beløb på. I nedennævnte beskrivelse af 
konsekvenserne er det for hvert område forsøgt beskrevet, hvorvidt det vurderes at 
have væsentlige, eller nogen eller mindre konsekvenser for henholdsvis Selvstyret og 
kommunerne. 
 
I relation til en vurdering af de økonomiske konsekvenser for Selvstyret og kommunerne 
skal der henvises til, at forslaget indeholder hjemmel til at Naalakkersuisut kan fastsætte 
regler om gebyrer til dækning af myndighedernes omkostninger ved administrationen af 
loven, ligesom der i kapitlet om affald er hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan 
fastsætte gebyrer til dækning til udgifter til håndtering af affald. Anvendelsen af disse 
gebyrmuligheder vil være i harmoni med princippet om forureneren betaler, ligesom det 
vil kunne betyde at udgifterne for Selvstyret og kommunerne på miljøområdet bliver 
mindre.  
 
Hvad angår økonomi er der i lovforslaget endvidere regler der fastsætter, at udgifter til 
diverse tiltag, herunder at foretage prøveudtagning og analyser af stoffer mv. skal 
betales af den ansvarlige ejer eller driftsherre, ligesom der i forslagets § 10, stk. 1, nr. 
20, er bemyndigelse til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler vedrørende 
tilsynsmyndighedens udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder regler for betaling for 
miljøtilsyn. Såfremt der fastsættes regler herom vil det ligeledes have indvirkning på det 
offentliges udgifter til forvaltningen af miljøområdet. 
 
 
Lovens formål og anvendelsesområde mv. (kapitel 1) 
 
§ 1. Denne bestemmelse har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Der 
er således alene tale om en præcisering af hvor loven geografisk er gældende.  
 
§ 2 og § 3. Denne formålsbestemmelse har i sig selv ingen økonomiske og 
administrative konsekvenser. Formålsbestemmelsen kan dog være med til at sikre at 
forureningen mindskes på lang sigt, og dermed resultere i reduktion af fremtidige 
omkostninger ved bekæmpelse af forurening, behov for mindre tilsyn m.v. 
 
§ 4. Dette er en undtagelsesbestemmelse omkring råstofaktiviteter, hvorfor der i relation 
til denne bestemmelse ikke er nogen konsekvenser for det offentlige.   
 
§ 5. Bestemmelsen skal ses som en lovgivningsmæssig præcisering af, at BAT-
princippet (”bedste tilgængelige teknik”) så vidt muligt skal følges, idet princippet i 
praksis allerede anvendes i forbindelse med administrationen af den gældende 
Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet, i relation til at stille krav om, at følge 
BAT-princippet i forbindelse med godkendelse af særlig forurenende virksomheder 
(kapitel 5). I dag er det således alene i sager om særlig forurenende virksomheder at 
BAT-princippet følges. 
 
Det vurderes, at det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for Selvstyrets og 
kommunernes virksomheder og projekter at skulle følge BAT-princippet. Da BAT-
princippet bygger på en vurdering af flere forhold i de konkrete situationer, er det ikke 
muligt at sætte eksakte beløb på, hvad princippet vil betyde for det offentlige. Der kan 







som eksempel bl.a. nævnes vandforsyningsanlæg under Selvstyret og 
affaldsforbrændingsanlæg under kommunerne. 
 
Som det fremgår af forslaget til lovtekst til § 5, stk. 1 skal BAT-princippet ”så vidt muligt” 
anvendes. I brugen af BAT-princippet skal der således i de konkrete tilfælde ske en 
afvejning af alle fordelene ved anvendelse af BAT-princippet i forhold til de økonomiske 
konsekvenser, der er forbundet til anvendelsen af princippet.   
 
§ 6, stk. 1 og 2. De administrative konsekvenser ved denne bestemmelse er at 
kommunerne skal sørge for igennem arealplanlægning at medvirke til, at denne 
bestemmelse bliver opfyldt, således at virksomheder placeres hvor faren og effekten af 
forurening begrænses mest muligt.  
 
§ 6, stk. 3-5 er formålsparagraffer som vurderes at have minimale økonomiske og 
administrative konsekvenser. 
 
§ 6 stk. 5. Bestemmelsen skal ses som en lovgivningsmæssig præcisering af at 
”forurener betaler princippet” skal følges, idet princippet i praksis allerede anvendes i 
forbindelse med administrationen af den gældende Landstingsforordning om beskyttelse 
af miljøet. Det vurderes derfor, at denne bestemmelse ikke vil have yderligere 
konsekvenser – herunder økonomiske for det offentlige og borgere m.v. - end tilfældet 
er i dag, hvor princippet som ovennævnt allerede anvendes. Det er i praksis umuligt at 
sætte eksakte beløb på, hvilke økonomiske konsekvenser princippet har for det 
offentlige. 
 
I det omfang den eller de konkrete forurenere – erhvervslivet eller borgere - ikke kan 
gøres ansvarlig for genopretning i forbindelse med en sket forurening begrunder dette, 
at Selvstyret har et subsidiært ansvar for at sikre, at genopretningen/oprydningen sker. 
Pligten må dog begrænses til en prioriteret oprydning baseret på de økonomiske midler, 
der stilles til rådighed.  
 
§ 7. Bestemmelsen præciserer at offentlige myndigheder, institutioner mv. særligt skal 
medvirke til at efterleve loven. Det er klart, at denne bestemmelse skal ses i lyset af, 
hvilke midler der er til rådighed i Selvstyret og kommunerne til at kunne leve op til 
bestemmelsens ordlyd. 
 
 
Miljømyndigheder (kapitel 2) 
 
§ 8 og § 9. Bestemmelsen fastsætter hvem der er miljømyndighed og har i sig selv 
ingen konsekvenser.  
 
 
Den centrale miljømyndighed (kapitel 3) 
 
§ 10. Er en bemyndigelsesbestemmelse til Naalakkersuisut om at kunne fastsætte 
nærmere regler om forskellige forhold. De eksakte økonomiske og administrative 
konsekvenser af forslaget vil først være muligt at beskrive i forbindelse med 
udarbejdelse af konkrete bekendtgørelser herom. Nogle af 







bemyndigelsesbestemmelserne er allerede benyttet, og først ved ændring af 
bekendtgørelser vil det fremgå hvilke betydninger det vil få. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af konkrete bekendtgørelser, vil Naalakkersuisut have 
en dialog med berørte parter, herunder kommunerne, og resultatet af denne dialog vil 
have en afledt betydning for, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser hver 
enkelt bekendtgørelse vil medføre.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 1. Kan have væsentlige økonomisk og administrativ betydning for 
offentlige virksomheder, anlæg m.v. Der kan bl.a. nævnes elværker, kraftvarmeværker 
og varmeværker under Selvstyret og varmecentraler under kommunerne. 
 
Denne bestemmelse er udmøntet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 
om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv., men andre fremtidige 
bekendtgørelser kan udstedes med hjemmel i denne bemyndigelse.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 2. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunerne og 
mindre administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. Begrænsning af 
forurening fra bl.a. de kommunale forbrændingsanlæg, dumpe og spildevandsanlæg vil 
kunne medføre en væsentlig økonomisk konsekvens og en mindre administrativ 
konsekvens. For Selvstyret består den mindre administrative konsekvens af 
udarbejdelse af nyt regelsæt og administration af regelsættet. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 3. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og mindre administrative konsekvenser for Selvstyret og kommuner. Både 
renhedsgraden og tilsætning af stoffer til brændstoffer vil betyde at prisen vil stige og 
dermed vil udgifterne til Selvstyret og kommunernes indkøb af brændstof stige. 
 
§ 10. stk. 1, nr. 4. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for kommunerne, idet det 
er dem, der foretager kontrollen med badevand, og mindre administrative konsekvenser 
for Selvstyret og ganske lidt for kommunerne.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 5. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyrets og 
kommuners virksomheder og anlæg og mindre administrative konsekvenser for 
Selvstyret. Strengere krav til sikkerhed ved oplagring og transport vil betyde øgede 
udgifter. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 6. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
mindre for kommuner i forbindelse med evt. forøget tilsyn, og nogen administrative 
konsekvenser for Selvstyret. Strengere krav til sikkerhed ved oplagring og transport vil 
betyde øgede udgifter. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 7. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. 
Udarbejdelse og administration af regler på område vil medføre nogen administration. 
Overholdelse af nye regler til bl.a. produktet, og om opbevaring og mærkning vil betyde 
nogen økonomiske konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 8. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. Her 







kan bl.a. nævnes udbedring af skader i terræn og plantedække efter anlægsarbejder, 
som både medføre nogen økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 9. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne i forbindelse med tilsyn og mindre administrative konsekvenser for 
Selvstyret og kommunerne i forbindelse med tilsyn. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 10. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne i forbindelse med tilsyn og mindre administrative konsekvenser for 
Selvstyret og kommunerne i forbindelse med tilsyn. Udarbejdelse og administration af 
regler vil medføre mindre økonomisk og administrativ konsekvens. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 11. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og mindre 
administrative konsekvenser for Selvstyret. Udarbejdelse og administration af regler vil 
medfører mindre økonomiske og administrative konsekvenser.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 12. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for offentlige 
virksomheder og anlæg og mindre administrative konsekvenser for disse offentlige 
virksomheder og anlæg samt i forbindelse med tilsyn. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 13. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 14. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. 
Implementering af internationale regler samt overholdes af sådanne regler som f.eks. 
reduktion af udledninger af forurenende stoffer til luften og havet vil medføre både 
økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 15. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne og i 
mindre omfang for Selvstyret og nogen administrative konsekvenser for kommunerne og 
i mindre omfang for Selvstyret. Her kan bl.a. nævnes at ny og bedre anlæg til udledning 
for latrin spildevand vil betyde nogle økonomiske konsekvenser for kommunerne og 
mindre for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 16. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne og i 
mindre omfang for Selvstyret og nogen administrative konsekvenser for kommunerne og 
i mindre omfang for Selvstyret. Her kan bl.a. nævnes at nyt og bedre anlæg til udledning 
for sanitært spildevand vil betyde nogen økonomisk konsekvenser for kommunerne og 
mindre for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 17. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og mindre administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne i 
forbindelse med tilsyn. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 18. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og mindre administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne i 
forbindelse med tilsyn. 
 







§ 10, stk. 1, nr. 19. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne og 
mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og nogen administrative konsekvenser 
for Selvstyret og mindre for kommunerne. Der kan bl.a. nævnes udgifter til egenkontrol 
gennemført af autoriserede, akkrediterede sagkyndige eller laboratorier til måling af 
emissioner og støj fra elværker, varmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 20. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og mindre administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 21. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyrets og 
kommunens virksomheder og anlæg og væsentlig administrative konsekvenser for 
Selvstyret i forbindelse med udformning af regler om typegodkendelse og tilsyn hermed. 
I den forbindelse må det antages at typegodkendelsen kan betyde at priser på de 
forskellige produkter vil stige. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 22. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
væsentlig administrative konsekvenser for Selvstyret. I den forbindelse må det antages 
at krav til materialer, maskiner samt udformningen kan betyde at priser på de forskellige 
produkter vil være højere.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 23. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne og 
nogen administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne. Nye krav til anlæg 
for dag- og renovationsanlæg har nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne. 
Udarbejdelse og administration af nye regler medfører nogen administration for 
Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 24. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og mindre 
administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 25. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og nogen 
administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 26. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og mindre 
administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 27. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyret og 
kommunerne og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret og kommunerne, 
bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og vedtægter for bestemte 
områder.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 28. Kan have mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret og mindre 
administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 2. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og væsentlige 
administrative konsekvenser for Selvstyret, særligt i forbindelse med evt. udgifter til 
ophugning eller anden form for bortskaffelse af kasserede skibe. De administrative 
konsekvenser ligger i udarbejdelser og administration af regler for området. 
 
§ 10, stk. 3.  
 







Nr. 1) Kan have nogle økonomiske konsekvenser for kommunerne til kursusvirksomhed 
m.v. og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
Nr. 2) Kan have nogle økonomiske konsekvenser for kommunerne til kursusvirksomhed 
m.v. og mindre administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
Nr. 3) Kan have mindre økonomiske konsekvenser for kommunerne og nogen 
administrative konsekvenser for Selvstyret. 
 
§ 10, stk. 4. Kan have nogen økonomiske konsekvenser for Selvstyrets virksomheder 
og anlæg og nogen administrative konsekvenser for Selvstyret. Der vil være nogle 
økonomiske konsekvenser i forbindelse med efteruddannelse og afholdelse af kurser. 
 
§ 11. Såfremt Naalakkersuisut fastsætter regler på et konkret område om at 
kommunalbestyrelsen har adgang til at fastsætte nærmere regler, kan det have 
økonomiske og administrative konsekvenser for såvel kommunen som Selvstyret.  
 
§ 12. Såfremt denne bestemmelse udnyttes, vil det kunne medføre en økonomisk 
konsekvens for offentlige virksomheder, institutioner og anlæg, samt medfører en 
mindre administrativ konsekvens. Dette afhænger af på hvilke områder der udarbejdes 
vejledninger og indholdet heraf. Der kan bl.a. nævnes krav til reduktion af emission og 
støj fra elværker og varmeværker under Selvstyret. 
 
§ 13. Det er ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske og administrative konsekvenser 
denne bestemmelse vil have. Som det fremgår af bestemmelsen, vil eventuelle påbud 
om foranstaltninger ske efter forudgående forhandlinger med kommunalbestyrelsen.  
 
§ 14. Bestemmelsen benyttes til at fastsætte gebyr til dækning af omkostninger ved 
administrationen af denne lov. Det er ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske og 
konsekvenser denne bestemmelse vil have for Selvstyret og kommunalbestyrelserne, 
da den kan benyttes i mange sammenhænge og derfor såvel økonomisk som 
administrativt vil være afhængig af det konkrete tilfælde.  
 
Muligheden for opkrævning af gebyrer vil kunne være aflastende for Selvstyrets og 
kommunernes økonomiske udgifter til opfyldelse af lovens formål. 
 
 
Beskyttelse af salt- og ferskvand (kapitel 4) 
 
 
§ 15. Da denne bestemmelse har karakter af en generel forbudsbestemmelse, er det 
ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser denne 
bestemmelse vil have. Bestemmelsen vil kunne have væsentlige økonomiske og 
administrative konsekvenser i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger for at 
undgå at væsker og stoffer forurener salt- og ferskvand. Eksempelvis ved etablering af 
spildevandsudledning og opsamlingsanlæg ved olieanlæg.  
 
§ 15, stk. 2. Da denne bestemmelse har karakter af en generel forbudsbestemmelse, er 
det ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser denne 
bestemmelse vil have. Bestemmelsen kan have væsentlige økonomiske konsekvenser, 







men mindre administrative konsekvenser. Bestemmelsen vil eksempelvis blive relevant i 
forbindelse med havneudvidelser.  
 
§ 16. I forhold til de gældende bestemmelser indebærer forslaget, at der er flere tilfælde 
af udledninger af spildevand, hvor Naalakkersuisut får godkendelsesmyndigheden. 
Dette vil således have administrativ betydning for Selvstyret. Modsat vil 
kommunalbestyrelsen få færre sager, hvor de er godkendelsesmyndighed, hvilket vil få 
administrative konsekvenser. 
 
§ 17. Såfremt et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan 
myndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af 
anlægget. Yderligere er der mulighed for at ændre vilkår i en tilladelse til udledning af 
spildevand, hvis de tidligere stillede vilkår er utilstrækkelige eller ikke længere 
hensigtsmæssige. Denne hjemmel til at gribe ind i sådanne situationer kan have nogle 
økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt kloakledninger er for dårlige. 
 
§ 18. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler, herunder afholdelse af udgifter om spildevand. De nærmere regler vil blive 
fastlagt på bekendtgørelsesniveau. Det må forventes at der er væsentlige økonomiske 
og administrative konsekvenser for især kommunerne. De nærmere konkrete 
konsekvenser vil blive fastlagt efter dialog med kommunerne.  
 
 
Særligt forurenende virksomheder (kapitel 5) 
 
§ 19. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
forventes ikke at medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens set i 
forhold til det nuværende årlige antal godkendelser.  
 
For Selvstyret har det væsentlige administrative konsekvenser i forbindelse med 
administration af loven, herunder behandling og udarbejdelse af godkendelser, samt 
dertil knyttet tilsyn med virksomhederne. Det er imidlertid ikke muligt at afsætte eksakte 
beløb på disse udgifter.  
 
§§ 20-25. Bestemmelserne er en videreførelse af eksisterende lovgivning. 
Bestemmelserne vil ikke have en øget økonomisk eller administrativ konsekvens set i 
forhold til det nuværende årlige antal godkendelser. 
 
§ 26. Denne bestemmelse er udtryk for en forenklet procedure i forhold til den 
eksisterende. Dette vil forenkle offentlige virksomheders og anlægs ressourceforbrug i 
forbindelse med indhentelse af godkendelser. Bestemmelsen vil ikke have en øget 
økonomisk eller administrativ konsekvensens set i forhold til det nuværende årlige antal 
godkendelser. 
 
§ 27. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler i forbindelse med miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder. De 
nærmere regler vil blive fastlagt på bekendtgørelsesniveau, hvilket er sket i henhold til 
Hjemmestyrets Bekendtgørelsen nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af 
særligt forurenende virksomheder mv. Bestemmelsen vil ikke have en øget økonomisk 
eller administrativ konsekvens, set i forhold til det nuværende årlige antal godkendelser. 







 
 
Drikkevand (kapitel 6) 
 
§ 28.  Da denne bestemmelse har karakter af en generel forbudsbestemmelse, er det 
ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser denne 
bestemmelse vil have. Bestemmelsen vil kunne have væsentlige økonomiske og 
administrative konsekvenser hvis forbudsbestemmelsen ikke overholdes, eller der sker 
dispensation i forhold til forbudsbestemmelsen. 
 
§ 29. Selvom der sikres et beredskab for at undgå forurening i forbindelse med 
dispensation til kørsel med motordrevne transportmidler/redskaber indenfor 
vandspærrezonerne, øges aktiviteten og dermed risikoen for en forurening med 
olieprodukter mv. En udbygning af vandværker til at kunne rense råvandet ved en 
forurening med f.eks. benzin/olieudslip, vil kunne få betydelige økonomiske 
konsekvenser for landskassen. I værste fald kan tilladelse til kørsel indenfor 
vandspærrezonerne betyde et investeringsbehov mellem 10-20 mio. kr. pr. vandværk.  
 
§ 30. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
ikke have en øget økonomisk eller administrativ konsekvens. 
 
§ 31. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
ikke have en øget økonomisk eller administrativ konsekvens. 
 
Stk. 2. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
medfører en øget administrativ konsekvens i tilfælde af, at Naalakkersuisut skal 
godkende nye og eksisterende indvindinger af vand.    
 
§ 32. Bestemmelsen tager udgangspunkt i den eksisterende lovgivning, hvor der er sket 
en betydelig lempelse af krav til godkendelse af vandforsyningsanlæg i forhold til den 
gældende miljøforordning. Dette vil resultere i mindre administration i forbindelse med 
konkrete godkendelser. 
 
§ 33. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
forventes ikke at medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens i forhold til 
det nuværende aktivitetsniveau. 
 
§ 34. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler i forbindelse med indvinding af ferskvand samt kvaliteten og kontrol med vand, 
der indvindes til drikkevand og procesvand med drikkevandskvalitet i 
levnedsmiddelindustrien. Såfremt disse regler bliver udarbejdet vil det medføre en øget 
økonomisk eller administrativ konsekvens.  
 
 
Affald (kapitel 7) 
 
§ 35. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
forventes ikke at medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens i forhold til 
det nuværende aktivitetsniveau på affaldsområdet. 
 







§ 36. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning, men flere af 
elementerne i bestemmelsen er endnu ikke blevet implementeret på kommunalt niveau. 
Bestemmelsen forventes derfor at medføre en væsentlig administrativ konsekvens for 
kommunalbestyrelsen, herunder udarbejdelse af regulativer samt en affaldsplanlægning 
og kortlægning.  
 
Naalakkersuisut vil have administrativt arbejde i forbindelse med godkendelse af 
kommunale regulativer, samt rådgivning til kommunerne i forbindelse med udarbejdelse 
af regulativerne og kontrol med at affaldsplanlægningen er i overensstemmelse med 
Naalakkersuisuts overordnede affaldshandlingsplan. Derfor må der forventes nogen 
administrativ og økonomisk konsekvens for Selvstyret. 
 
§ 37. Da denne bestemmelse har karakter af en generel forbudsbestemmelse, er det 
ikke muligt at vurdere, hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser denne 
bestemmelse vil have. Bestemmelsen vil kunne have væsentlige økonomiske og 
administrative konsekvenser hvis forbudsbestemmelsen ikke overholdes. Her kan f.eks. 
nævnes oprensning af en forurening. 
 
§ 38. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
forventes ikke at medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens, idet der er 
meget få sager på området. 
 
§ 39. Kommunalbestyrelsen gives hjemmel at fastsætte gebyr til dækning af udgifter i 
forbindelse med forskellige former for affaldshåndtering, oparbejdning af affald til 
genanvendelse, affaldsforbrænding og affaldsbortskaffelse. Såfremt denne hjemmel 
anvendes, vil det have administrative konsekvenser for kommunalbestyrelsen, ligesom 
det vil kunne helt eller delvist dække de kommunale udgifter indenfor affaldsområdet. 
 
§ 40. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler i forbindelse med affaldshåndtering. Såfremt disse regler bliver udarbejdet, vil det 
forventeligt have en øget økonomisk eller administrativ konsekvens både for Selvstyret 
og kommunerne. F.eks. nye anlæg til affaldshåndtering finansieret af Selvstyret og 
kommunerne. 
 
 
Vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med godkendelse af større bygnings- og 
anlægsarbejder (kapitel 8) 
 
§ 41. Bestemmelsen stiller krav om at der skal indhentes en godkendelse før 
anlæggelse eller påbegyndelse af større bygnings- og anlægsarbejde, der må kunne 
antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet, samt at der i forbindelse med 
sådan en godkendelse, skal udarbejdes en redegørelse af bygherre om projektets 
virkning på miljøet. Der vil være væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
i de tilfælde, hvor der er tale om en offentlig bygherre. Udgifterne til udarbejdelse af den 
krævede redegørelse kan erfaringsmæssigt beløbe sig til ca. 1 % af de samlede 
anlægsudgifter. Derudover er der administrative konsekvenser ved Selvstyrets 
sagsbehandling i forbindelse med en konkret godkendelsessag. For Selvstyret kan 
nævnes havneanlæg, større kraftvarmeanlæg, tankanlæg og vandkraftanlæg. For 
kommunerne kan bl.a. nævnes affaldsforbrændingsanlæg. 
 







§ 42. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler i forbindelse med godkendelse af større bygnings- og anlægsarbejde. 
Udarbejdelse af sådanne regler vil have administrative konsekvenser. Der er i § 42 givet 
hjemmel til, at der kan opkræves et gebyr for sagsbehandlingen og ekstern rådgivning, 
hvilket vil betyde at omkostningerne for det offentlig vil blive begrænset. 
 
 
Kortlægning og planlægning (kapitel 9) 
 
§§ 43-44. Bestemmelserne er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Ved en god 
kortlægning og en gennemarbejdet planlægning, vil denne bestemmelse på kort sigt 
indebære et administrativt merarbejde, men på lang sigt vil det kunne have 
planlægnings- og rationelle gevinster for såvel Selvstyret som kommunalbestyrelserne. 
Der vil således også være samfundsøkonomiske fordele ved en bedre planlægning og 
kortlægning.  
 
§ 45. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Der vil være 
administrative konsekvenser for Selvstyret i forbindelse med en løbende revidering af 
den overordnede affaldshandlingsplan. I forhold til de i stk. 2-4 fastsatte regler om de 
kommunale affaldsplaner mv. må det forventes, at der vil være nogen administrative 
konsekvenser for Selvstyret. Når reglerne er udarbejdet må der forventes en 
administrativ konsekvens for kommunerne.     
 
Af den overordnede affaldshandlingsplan fremgår det, at implementering af planen vil 
medføre en udgift på 400.000.000 kr. Det er imidlertid ikke hensigten, at det offentlige 
skal finansiere hovedparten af denne udgift, idet det påregnes at finansieringen langt 
overvejende sker via gebyr/brugerfinansiering. 
 
§ 46. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil få 
administrativ konsekvens for Selvstyret i forbindelse med udarbejdelse af den årlige 
miljøredegørelse. 
 
 
Adgang til ejendomme (kapitel 10) 
 
§ 47. Bestemmelsen vil have en mindre administrativ konsekvens for 
tilsynsmyndigheden. 
 
 
Offentliggørelse (kapitel 11) 
 
§ 48. Bestemmelsen forventes at have nogen administrativ og økonomisk konsekvens, 
herunder i forbindelse med annoncering af miljøgodkendelser. Annoncering i forbindelse 
med godkendelse af særligt forurenende virksomheder (kap. 5) koster ca. 6.000 kr. pr. 
annonce. 
 
 
Tilsynsmyndighedens udøvelse (kapitel 12) 
 







§§ 49-52. Fordelingen af tilsynsopgaver mellem Selvstyret og kommunerne i 
lovforslaget er stort set identisk med den eksisterende fordeling af tilsynsopgaver, men i 
henhold til § 49, stk. 2 og 3 får Selvstyret yderligere tilsynsopgaver og kommunerne 
tilsvarende mindre. Dette vurderes at have en mindre økonomisk og administrativ 
konsekvens for såvel Selvstyret og kommunerne. 
 
§ 53. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
for offentlige virksomheder mv. kunne få nogle økonomiske konsekvenser i forbindelse 
med at forhindre forurening i forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld. 
Bestemmelsen forventes ligeledes at få nogen administrativ konsekvens i forbindelse 
med myndighedsbehandling i forbindelse med sådanne sager. Der kan f.eks. nævnes 
forurening fra tankanlæg, elværker og varmeværker. 
 
§ 54. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
for offentlige virksomheder m.v. kunne få nogle økonomiske konsekvenser, særligt i 
henhold til stk. 3, hvor virksomheden kan få påbud om at foretage prøveudtagning, 
analyser og målinger af stoffer, materialer og produkter m.v. Bestemmelsen vil 
endvidere kunne have nogen administrativ konsekvens, f.eks. prøveudtagning, analyse 
og målinger af stoffer der kan forurene omgivelserne fra tankanlæg, kraftvarmeværker, 
elværker og varmeværker under Selvstyret og affaldsforbrændingsanlæg under 
kommunerne.  
 
§§ 55-56. Bestemmelsen vil kunne få mindre administrative og økonomiske 
konsekvenser for såvel Selvstyret og kommunerne. § 56, stk. 3 er en ny bestemmelse. 
Såfremt den anvendes vil den have administrativ og økonomisk konsekvens for både 
Selvstyret og kommunerne. 
 
Forskrifter vedrørende udstedelse af påbud og forbud (kapitel 13) 
 
§§ 57-59. Bestemmelserne er en videreførelse af eksisterende lovgivning. 
Bestemmelsen vurderes at have nogen administrativ og økonomisk konsekvens for 
Selvstyret og kommunerne. 
 
 
Klage og søgsmål (kapitel 14) 
 
§§ 60 og 61. Sekretariatsbetjeningen af klageudvalget forestås for indeværende af 
Styrelsen for Råd og Nævn under Selvstyret. Dette forventes ligeledes at fortsætte efter 
denne lovs ikrafttrædelse. Naalakkersuisut forventer ikke en væsentlig forøgelse af 
antallet af klager alene med afsæt i, at der vedtages en ny lov med det foreslåede 
indhold. 
 
Bestemmelserne indebærer en mindre administrativ konsekvens for Selvstyret eller 
kommunen, herunder i forbindelse med afgivelse af bemærkninger til konkrete 
klagesager i de tilfælde, hvor Klageudvalget i forbindelse med sin behandling af klagen 
anmoder om administrationens version af sagen.   
 
§§ 62-64.  Bestemmelsen vil kunne få mindre økonomiske konsekvenser for Selvstyret 
eller kommunen. 
 







§ 65. Bestemmelsen vurderes ikke at have økonomiske eller administrative 
konsekvenser. 
 
 
Sanktionsbestemmelser mv. og Territorial gyldighed og ikrafttrædelse m.v. (kapitel 15 
og 16) 
 
Bestemmelserne har i sig selv ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. 
Bestemmelsen i § 68 om at det er en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er 
begået i forbindelse med udøvelse af erhverv vil naturligvis kunne have en økonomisk 
konsekvens, såfremt en offentlig virksomhed m.v. begår en overtrædelse af denne lov 
eller bekendtgørelser udstedt i henhold til denne lov. 
 
 
2. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
 
For erhvervslivet må der forventes økonomiske konsekvenser af forslaget til udkastet til 
ny Inatsisartutlov. Det er dog svært at vurdere de eksakte beløb, da konsekvenserne vil 
afhænge af den konkrete situation og det konkrete firma.  
 
Naalaakkersuisut har fundet det hensigtsmæssigt, at der lovgivningsmæssigt sker en 
markering af, at Grønland er omfattet af en række miljøprincipper – herunder ”BAT-
princippet” (bedste tilgængelige teknik).  
 
Bestemmelsen skal ses som en lovgivningsmæssig præcisering af at ”BAT-princippet” 
så vidt muligt skal følges, idet princippet i praksis allerede anvendes i forbindelse med 
administrationen af den gældende landstingsforordning om beskyttelse af miljøet. I dag 
er det således alene i sager om særlig forurenende virksomheder at ”BAT-princippet” 
følges, men vil nu blive understreget i forbindelse med andre godkendelser og 
tilladelser. Det vurderes, at det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet at følge ”BAT-princippet”.  
 
Som det fremgår af forslaget til lovtekst til § 5, stk. 1, skal ”BAT-princippet” ”så vidt 
muligt” anvendes. I brugen af ”BAT-princippet” skal der således i de konkrete tilfælde 
ske en afvejning af alle fordelene ved anvendelse af ”BAT-princippet” i forhold til de 
økonomiske konsekvenser, der er forbundet ved anvendelsen af princippet. Da 
princippet bygger på en vurdering af flere forhold i de konkrete situationer, er det ikke 
muligt at sætte eksakte beløb på, hvad princippet vil betyde for den enkelte virksomhed. 
 
Igennem udkastet til ny Inatsisartutlov er der en række bemyndigelsesbestemmelse til at 
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om forskellige forhold. De eksakte 
økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget vil først være muligt at beskrive 
i forbindelse med konkret udarbejdelse af bekendtgørelse herom. Nogle af 
bemyndigelsesbestemmelserne er allerede benyttet, og først ved ændring af 
bekendtgørelser eller udarbejdelse af nye vil det fremgå hvilke betydninger det vil få. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af konkrete bekendtgørelser, vil Naalakkersuisut have 
en dialog med berørte parter - herunder repræsentanter for erhvervslivet, og resultatet 
af denne dialog vil have en afledt betydning for, hvilke økonomiske og administrative 
konsekvenser hver enkelt bekendtgørelse vil have for erhvervslivet.  







 
Der kan være en række sagsområder, hvor der er behov for at få udarbejdet 
vejledninger i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling. Selve udarbejdningen 
af vejledningen vil ikke have økonomiske eller administrative konsekvenser for 
erhvervslivet, men det forventes, at vejledningerne i de konkrete sager vil betyde en 
eventuel økonomisk og administrativ konsekvens for erhvervslivet, idet disse 
vejledninger udgør en del af myndighedens beslutningsgrundlag. Der kan bl.a. nævnes 
krav til reduktion af emission, støj og lugt fra bl.a. fiskeanlæg, betonanlæg, vaskerier og 
reparationsanlæg for motordrevne køretøjer. 
 
I kapitel 4 - Beskyttelse af salt- og ferskvand – er der en række nye bestemmelser. 
Indenfor regulering af spildevandsområdet kan der være væsentlige økonomiske og 
administrative konsekvenser i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger for at 
undgå væsker og stoffer forurener salt- og ferskvand. Eksempelvis ved etablering af 
spildevandsudledning og opsamlingsanlæg ved olieanlæg. I dag eksisterer der allerede 
en regulering af spildevandsområdet, dog er der i udkastet til ny Inatsisartutlov mulighed 
for yderligere regulering, hvilket kan medføre økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
I forbindelse med udkastet har Naalakkersuisut fundet det nødvendigt med en 
redaktionel redigering af en række bestemmelser i forhold til de gældende forordninger. 
For disse bestemmelser er der således ikke tale om indholdsmæssige ændringer, men 
blot redaktionelle ændringer. Dette gælder kap. 5 om særligt forurenende virksomheder. 
Det skal dog nævnes, at der er indført hjemmel i kapitel 5 til at opkræve gebyr i 
forbindelse med en ansøgning om godkendelse. De nærmere detaljer vil blive bestemt 
på bekendtgørelsesniveau. Gebyrhjemmelen vil medføre øgede omkostninger for 
erhvervslivet. 
 
I den gældende miljøforordning er der en hjemmelsbestemmelse til at Naalakkersuisut 
kan fastsætte regler om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM). I udkastet 
til ny Inatsisartutlov er det udarbejdet et nyt kapitel omkring VVM, hvilket medfører at der 
nu stilles krav om, at der skal indhentes en godkendelse før anlæggelse eller 
påbegyndelse af større bygnings- og anlægsarbejde, der må kunne antages at have en 
væsentlig indvirkning på miljøet, samt at der i forbindelse med sådan en godkendelse 
skal udarbejdes en redegørelse af bygherre om projektets virkning på miljøet. Den 
nærmere regulering af området vil ske på bekendtgørelsesniveau.  
 
Der vil være væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser i de tilfælde, hvor 
der er tale om en erhvervsaktivitet der er omfattet af VVM-bestemmelserne. 
Erfaringsmæssigt kan udgiften til en sådan redegørelse beløbe sig til 1 % af den 
samlede anlægsudgift. Der kan f.eks. nævnes vandkraftanlæg, aluminiumsmelteværk 
og fiskefabriksanlæg. 
 
Det skal bemærkes at Naalakkersuisut har fundet det hensigtsmæssigt, at der sker en 
markering af ”Forurener-betaler-princippet” igennem forslaget, selv om dette princip 
allerede er inkorporeret i gældende praksis. Markeringen er dog forstærket ved, at der 
nu er hjemmel til at kræve gebyr i forbindelse med forskelle ansøgninger.  
 
Lovens formål og anvendelsesområde mv. (kapitel 1) 
 







§ 1. Denne bestemmelse har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. Der er således alene tale om en præcisering af, hvor loven geografisk er 
gældende.  
 
§ 2 og § 3. Denne formålsbestemmelse har i sig selv ingen økonomiske og 
administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
 
Formålsbestemmelsen kan dog være med til at sikre at forureningen mindskes på lang 
sigt, og dermed resultere i reduktion af fremtidige omkostninger ved bekæmpelse af 
forurening.  
 
§ 4. Dette er en undtagelsesbestemmelse omkring råstofaktiviteter, hvorfor der i relation 
til denne bestemmelse ikke er nogen konsekvenser for erhvervslivet.   
 
§ 5. Bestemmelsen skal ses som en lovgivningsmæssig præcisering af at BAT-
princippet (”bedste tilgængelige teknik”) så vidt muligt skal følges, idet princippet i 
praksis allerede anvendes i forbindelse med administrationen af den gældende 
Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet, i relation til at stille krav om at følge 
BAT-princippet i forbindelse med godkendelse af særlig forurenende virksomheder 
(kapitel 5). I dag er det således alene i sager om særlig forurenende virksomheder at 
BAT-princippet følges. 
 
Det vurderes at det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet at 
følge BAT-princippet. Da princippet bygger på en vurdering af flere forhold i de konkrete 
situationer, er det ikke muligt at sætte eksakte beløb på, hvad princippet vil betyde for 
den enkelte virksomhed.  
 
Som det fremgår af forslaget til lovtekst til § 5, stk. 1, skal BAT-princippet ”så vidt muligt” 
anvendes. I brugen af BAT-princippet skal der således i de konkrete tilfælde ske en 
afvejning af alle fordelene ved anvendelse af BAT-princippet i forhold til de økonomiske 
konsekvenser der forbundet ved anvendelsen af princippet.   
 
§ 6. Denne bestemmelse vurderes at have minimale konsekvenser for erhvervslivet.  
 
§ 7. Bestemmelsen er målrettet offentlige virksomheder, institutioner mv. og har derfor 
ikke betydning for erhvervslivet.   
 
 
Miljømyndigheder (kapitel 2) 
 
§ 8 og § 9. Bestemmelsen har ingen konsekvenser for erhvervslivet.  
 
 
Den centrale miljømyndighed (kapitel 3) 
 
§ 10. Er en bemyndigelsesbestemmelse til at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere 
regler om forskellige forhold. De eksakte økonomiske og administrative konsekvenser af 
forslaget vil først være muligt at beskrive i forbindelse med konkret udarbejdelse af 
bekendtgørelse herom. Nogle af bemyndigelsesbestemmelserne er allerede benyttet, 
og først ved ændring af bekendtgørelser vil det fremgå hvilke betydninger det vil få. 







 
I forbindelse med udarbejdelse af konkrete bekendtgørelser, vil Naalakkersuisut have 
en dialog med berørte parter - herunder repræsentanter for erhvervslivet, og resultatet 
af denne dialog vil have en afledt betydning for, hvilke økonomiske og administrative 
konsekvenser hver enkelt bekendtgørelse vil have for erhvervslivet.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 1. Kan have væsentlige økonomiske og væsentlige administrative 
konsekvenser i forbindelse med krav til drift, indretning mm. af virksomheder, anlæg mv. 
med henblik på at begrænse forureningen. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 2. Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre administrative 
konsekvenser i forbindes med krav til begrænsning af forurening fra spildevandsanlæg, 
forbrændingsanlæg dumpe mv. Der kan f.eks. nævnes sortering af affald samt bedre 
rensning af spildevand før det ledes til offentligt spildevandsanlæg. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 3. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og mindre 
administrative konsekvenser i forbindelse med krav til renhedsgraden af og tilsætning af 
stoffer til brændstoffer der anvendes til opvarmning af bygninger eller drift af 
transportmidler og maskiner. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 4. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 5. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Strengere krav til sikkerhed ved oplagring og transport vil betyde øgede 
udgifter. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 6. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og nogen 
administrative konsekvenser i forbindelse med opstilling af krav til beskyttelse af 
ferskvand, saltvand, is, fjeld, luft og jord samt beskyttelse mod støj. Strengere krav til 
beskyttelse af omgivelserne mod forurening kan betyde væsentlig økonomiske 
konsekvenser for erhvervslivet ved stigende priser på bl.a. el, vand og varme. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 7. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og nogen 
administrative konsekvenser i forbindelse med krav til håndtering m.v. af eksempelvis 
stoffer, der må antages at kunne skade miljøet, eksempelvis PCB eller andre farlige 
kontaminanter. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 8. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og nogen 
administrative konsekvenser i forbindelse med krav om udbedring af skader på 
landskabsformer m.v. i forbindelse med især anlægsarbejder. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 9. Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre administrative 
konsekvenser. F.eks. krav til fårehold i landbruget. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 10. Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre 
administrative konsekvenser. F.eks. krav til bekæmpelse af skadedyr. 
 







§ 10, stk. 1, nr. 11. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og nogen 
administrative konsekvenser for bestemte brancher i forbindelse med forbud mod eller 
pligt til anvendelse af bestemte emballagetyper.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 12. Har ingen økonomiske konsekvenser og mindre administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 13. Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre 
administrative konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 14. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Implementering af internationale regler samt overholdelse af sådanne 
regler som f.eks. reduktion af udledninger af forurenende stoffer til luften og havet, vil 
medfører både økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr.15. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 16. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Her kan bl.a. nævnes, at nye krav til udledning for sanitært spildevand vil 
kunne have nogle økonomiske konsekvenser.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 17. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 18. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Investering i nye områder til flænsning af hav- og landdyr vil betyde en 
økonomisk konsekvens for bl.a. fiskere og fangere. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 19. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Der kan bl.a. nævnes udgifter til egenkontrol gennemført af autoriserede, 
akkrediterede sagkyndige eller laboratorier til måling af emissioner, støj og lugt fra bl.a. 
fiskeanlæg, betonanlæg, vaskerier og reparationsanlæg for motordrevne køretøjer.  
 
§ 10, stk. 1, nr. 20. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Udgifter til myndighedernes udførelse af tilsyn på erhvervsvirksomheder. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 21. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. I den forbindelse må det antages at typegodkendelsen kan betyde, at 
priser på de forskellige produkter vil stige. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 22. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. I den forbindelse må det antages at krav til materialer, maskiner samt 
udformningen kan betyde, at priser på de forskellige produkter, der anvendes i 
industrien vil være højere. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 23. Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre 
administrative konsekvenser. 
 







§ 10, stk. 1, nr. 24. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 25. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 26. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative 
konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 27. Kan have nogen økonomiske konsekvenser og nogen administrative 
konsekvenser. Der kan bl.a. nævnes længere transporttid i vinterperioden for fangere og 
fiskere med deres fangst, hvilket vil kunne betyde nogle økonomiske konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 1, nr. 28. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og nogen 
administrative konsekvenser for forhandlere, grossister, importører, i det tilfælde at der 
sælges et produkt der er til skade for miljøet eller sundheden. 
 
§ 10, stk. 2. Kan have væsentlige økonomiske konsekvenser og væsentlige 
administrative konsekvenser for skibsejere, i forbindelse med fastsættelse af regler om 
håndtering, neddeling og genanvendelse af skibe. 
 
§ 10, stk. 3  
1) Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre administrative konsekvenser. 
2) Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre administrative konsekvenser. 
3) Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre administrative konsekvenser. 
 
§ 10, stk. 4. Kan have mindre økonomiske konsekvenser og mindre administrative 
konsekvenser. 
 
§ 11. Det er ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske og konsekvenser denne 
bestemmelse vil kunne have for erhvervslivet, da den kan benyttes i mange 
sammenhænge og derfor såvel økonomisk som administrativt vil være afhængig af det 
konkrete tilfælde. 
 
§ 12. Der kan være en række sagsområder, hvor der er behov for at få udarbejdet 
vejledninger i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling. Selve udarbejdningen 
af vejledningen vil ikke have økonomiske eller administrative konsekvenser for 
erhvervslivet, men det forventes at vejledningerne i de konkrete sager vil betyde en 
eventuel økonomisk og administrativ konsekvens for erhvervslivet, idet disse 
vejledninger udgør en del af myndighedens beslutningsgrundlag. Der kan bl.a. nævnes 
krav til reduktion af emission, støj og lugt fra bl.a. fiskeanlæg, betonanlæg, vaskerier og 
reparationsanlæg for motordrevne køretøjer. 
 
§ 13. Det er ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske og konsekvenser denne 
bestemmelse vil kunne have for erhvervslivet, da den kan benyttes i mange 
sammenhænge og derfor såvel økonomisk som administrativt vil være afhængig af det 
konkrete tilfælde. 
 







§ 14. Det er ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske og konsekvenser denne 
bestemmelse vil have for erhvervslivet, da den kan benyttes i mange sammenhænge, 
og derfor såvel økonomisk som administrativt vil være afhængig af det konkrete tilfælde. 
 
 
Beskyttelse af salt- og ferskvand (kapitel 4) 
 
§ 15. Da denne bestemmelse har karakter af en generel forbudsbestemmelse, er det 
ikke muligt at vurdere hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser denne 
bestemmelse vil kunne have. Bestemmelsen vil kunne have væsentlige økonomiske og 
administrative konsekvenser i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger for at 
undgå væsker og stoffer forurener salt- og ferskvand. Eksempelvis ved etablering af 
spildevandsudledning og opsamlingsanlæg ved olieanlæg.  
 
Stk. 2. Bestemmelsen vil kunne have væsentlige økonomiske konsekvenser og mindre 
administrative konsekvenser. Bestemmelsen benyttes eksempelvis i forbindelse med 
havneudvidelse. 
 
§ 16. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser. 
 
§ 17. Såfremt et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan 
myndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af 
anlægget. Yderligere er der mulighed for at ændre vilkår i en tilladelse til udledning af 
spildevand, hvis de tidligere stillede vilkår er utilstrækkelige eller ikke længere 
hensigtsmæssige. Denne hjemmel til at gribe ind i sådanne situationer kan have nogle 
konsekvenser for erhvervslivet, såfremt kloakledninger er for dårlige. Det er imidlertid 
ikke muligt at angive eksakte beløb for sådanne udgifter, da det afhænger af det 
konkrete tilfælde. 
 
§ 18. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler, herunder afholdelse af udgifter om spildevand. De nærmere regler vil blive 
fastlagt på bekendtgørelsesniveau. Det kan forventes at der er økonomiske og 
administrative konsekvenser for erhvervslivet, men det er ikke muligt eksakt at sætte 
beløbsstørrelse på. 
 
 
Særligt forurenende virksomheder (kapitel 5)  
 
§ 19. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. For erhvervslivet 
har bestemmelsen væsentlige administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse 
med ansøgning og opfyldning af lovens bestemmelser. Det er imidlertid ikke muligt at 
sætte eksakte beløbsstørrelser på, da det afhænger af den konkrete situation.  
 
§§ 20- 25. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. For 
erhvervslivet får det væsentlige administrative og økonomisk konsekvenser i forbindelse 
med ansøgning og opfyldning af lovens bestemmelser. Det er imidlertid ikke muligt at 
sætte eksakte beløbsstørrelser på, da det afhænger af den konkrete situation.  
 
§ 26. Denne bestemmelse er udtryk for en forenklet procedure i forhold til den 
eksisterende. Dette vil forenkle virksomheders ressourceforbrug i forbindelse med 







indhentelse af godkendelser. Bestemmelsen vil derfor have en mindre administrativ 
konsekvens, men ingen ændring i den økonomiske konsekvens for erhvervslivet, set i 
forhold til den nuværende ordning vedrørende godkendelse. 
 
§ 27. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler i forbindelse med miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder. De 
nærmere regler vil blive fastlagt på bekendtgørelsesniveau, hvilket er sket i henhold til 
Hjemmestyrets Bekendtgørelsen nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af 
særligt forurenende virksomheder mv. Bestemmelsen giver hjemmel til at der kan 
opkræves et gebyr i forbindelse med en ansøgning. De nærmere detaljer vil blive 
bestemt på bekendtgørelsesniveau. Gebyrhjemmelen vi have en omkostning for 
erhvervslivet. 
 
 
Drikkevand (kapitel 6) 
 
§ 28. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
§ 29. Bestemmelsen giver mulighed for at der kan dispenseres indenfor spærrezonen, 
såfremt visse forhold er opfyldt. En sådan dispensation kan eksempelvis give 
turisterhvervet en økonomisk gevinst. På den anden side vil der i tilfælde af en 
forurening af drikkevandet være en risiko for væsentlige økonomiske konsekvenser for 
fødevarevirksomheder.  
 
§ 30. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
ikke have en øget økonomisk eller administrativ konsekvens. 
 
§ 31. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
ikke have en øget økonomisk eller administrativ konsekvens. Hvis mindstekrav fastsat 
af Naalakkersuisut ikke overholdes, kan det betyde væsentlige udgifter for 
fødevareindustrien. 
Stk. 2 Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser. 
 
§ 32. Bestemmelsen tager udgangspunkt i den eksisterende lovgivning, hvor der er sket 
en betydelig lempelse af krav til godkendelse af vandforsyningsanlæg. Dette vil 
resultere i lempeligere krav til erhvervslivet, og dermed færre administrative og 
økonomiske byrder i forbindelse hermed.  
 
§ 33. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser. 
 
§ 34. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser. 
 
 
Affald (kapitel 7) 
 
§ 35. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
forventes ikke at medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens i forhold til 
det nuværende aktivitetsniveau på affaldsområdet. 
 







§ 36. De kommunalt udarbejdede regulativer vil kunne medføre en økonomisk og 
administrativ konsekvens for erhvervslivet. Da disse regulativer endnu ikke er 
udarbejdet og godkendt, er det ikke muligt at vurdere konsekvenserne.  
 
§ 37. Da denne bestemmelse har karakter af en generel forbudsbestemmelse, er det 
ikke muligt at vurdere, hvilke økonomiske eller administrative konsekvenser denne 
bestemmelse vil kunne have. Bestemmelsen vil kunne have væsentlige økonomiske og 
administrative konsekvenser hvis forbudsbestemmelsen ikke overholdes. Her kan f.eks. 
nævnes udgifter til oprensning af en forurening. 
 
§ 38. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen 
forventes ikke at medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens, idet der er 
meget få sager på området. 
 
§ 39. Såfremt hjemlen anvendes giver det anledning til øget omkostninger for 
erhvervslivet.  
 
§ 40. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler indenfor affaldsområdet. Såfremt disse regler bliver udarbejdet, vil det forventeligt 
medføre en øget økonomisk eller administrativ konsekvens for erhvervslivet. 
 
 
Vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med godkendelse af større bygnings- og 
anlægsarbejde (kapitel 8)  
 
§ 41. Bestemmelsen stiller krav om at der skal indhentes en godkendelse før 
anlæggelse eller påbegyndelse af større bygnings- og anlægsarbejde, der må kunne 
antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet, samt at der i forbindelse med 
sådan en godkendelse skal udarbejdes en redegørelse af bygherre om projektets 
virkning på miljøet. Der vil være væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
i de tilfælde, hvor der er tale om en erhvervsaktivitet. Erfaringsmæssigt kan udgiften til 
en sådan redegørelse beløbe sig til 1 % af den samlede anlægsudgift. Der kan f.eks. 
nævnes vandkraftanlæg, aluminiumsmelteværk og fiskefabriksanlæg. 
 
§ 42. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udarbejde en række 
regler i forbindelse med godkendelse af større bygnings- og anlægsarbejder. 
Udarbejdelse af sådanne regler vil have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.  
 
 
Kortlægning og planlægning 
 
§§ 43-44. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Ved at 
udarbejde en god kortlægning og en gennemarbejdet planlægning på miljøområdet, vil 
denne bestemmelse på kort sigt have økonomiske og administrativt konsekvenser, men 
på lang sigt vil det kunne have planlægningsmæssige og rationelle gevinster for 
erhvervslivet. Udarbejdelse af handleplaner for erhvervsaktiviteter samt nedbringelse af 
udledninger og bortskaffelse af bestemte stoffer, produkter eller materialer kan have 
økonomiske og administrative konsekvenser. 
 







§ 45. Bestemmelsen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for 
erhvervslivet; dog er der mulighed for at affaldshandlingsplanerne kan få økonomiske 
konsekvenser for erhvervslivet. 
 
§ 46.  Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
 
Adgang til ejendomme (kapitel 10) 
 
§ 47. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
 
Offentliggørelse (kapitel 11) 
 
§ 48. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
 
Tilsynsmyndighedens udøvelse (kapitel 12) 
 
§ 49. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
§ 50-51. Såfremt en virksomheds aktiviteter medfører forurening eller fare herfor, 
indeholder disse bestemmelser mulighed for, at tilsynsmyndigheden kan give 
virksomheden påbud eller forbud mod fortsat drift. I sådanne tilfælde vil 
bestemmelserne have såvel administrative og økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
§ 52. Bestemmelsen kan i mindre grad have administrative konsekvenser for 
erhvervslivet, bl.a. i forbindelse med at give tilsynsmyndigheden oplysninger. 
 
§ 53. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
for erhvervslivet kunne få nogle økonomiske konsekvenser i forbindelse med at 
forhindre forurening ved driftsforstyrrelser eller uheld.  
 
§ 54. Bestemmelsen er en videreførelse af eksisterende lovgivning. Bestemmelsen vil 
for virksomheder m.v. kunne få nogle økonomiske konsekvenser, særligt i henhold til 
stk. 3, hvor virksomheden kan få påbud om at foretage prøveudtagning, analyser og 
målinger af stoffer, materialer og produkter m.v. Bestemmelsen vil endvidere kunne 
have nogen administrativ konsekvens for erhvervslivet. 
 
§§ 55-56. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser 
for erhvervslivet. 
 
 
Forskrifter vedrørende udstedelse af påbud og forbud (kapitel 13) 
 







§§ 57-59. Bestemmelserne er en videreførelse af eksisterende lovgivning. 
Bestemmelsen vurderes at have nogen administrativ og økonomisk konsekvens for 
erhvervslivet. 
 
 
Klage og søgsmål (kapitel 14) 
 
§§ 60-61. Har ingen økonomiske konsekvenser og ingen administrative konsekvenser 
for erhvervslivet. 
 
§§ 62-64. Bestemmelsen vil kunne have nogen økonomisk konsekvens, herunder § 64, 
stk. 1, hvoraf det fremgår, at såfremt udnyttelsen af en tilladelse, godkendelse eller 
dispensation forudsætter udførelse af bygge- eller anlægsarbejder, må sådanne 
arbejder først påbegyndes, når klagefristen på de 6 uger er udløbet. 
 
§ 65. Bestemmelsen vurderes ikke at have økonomiske eller administrative 
konsekvenser. 
 
 
Sanktionsbestemmelser m.v. og Territorial gyldighed og ikrafttrædelse m.v. (kapitel 15 
og 16) 
 
Bestemmelserne har i sig selv ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. 
Bestemmelsen i § 68 om at det er en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er 
begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, vil naturligvis kunne have en økonomisk 
konsekvens, såfremt en virksomhed m.v. begår en overtrædelse af denne lov eller 
bekendtgørelser udstedt i henhold til denne lov. 
 
 
3. Administrative konsekvenser for borgerne 
 
Loven indeholder en række forbudsbestemmelser som berører borgeren direkte, og 
disse vil således have administrative konsekvenser for borgeren. Disse bestemmelser 
er beskrevet i de specielle bemærkninger. 
 
Lovforslaget indeholder enkelte ordensmæssige indgreb over for borgeren. Det drejer 
sig om forslag til at der kan opkræves gebyrer i forskellige sammenhænge. I henhold til 
forslagets § 14 kan Naalakkersuisut fastsætte regler om gebyrer til dækning af 
myndighedernes omkostninger ved administrationen af loven, og i henhold til § 39, stk. 
1, kan kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til 
affaldshåndtering. Disse bestemmelser er nærmere beskrevet i de specielle 
bemærkninger. 
 
Lovforslaget indeholder også bestemmelser om at borgeren har oplysningspligt til 
miljømyndighederne omkring forhold der vedrører lovens anvendelsesområde. Det 
gælder bl.a. forslagets § 52, hvor borgeren efter anmodning fra miljømyndigheden skal 
give tilsynsmyndigheden oplysninger, som har betydning for vurdering af 
forureningsrisikoen eller for eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt identificere 
sig over for tilsynsmyndigheden. 
 







Kapitel 10 om adgang til ejendomme m.v. fastsætter nogle indgreb i private personers 
rets- og privatsfære. Bestemmelserne herom beskrives nærmere i de specielle 
bemærkninger. 
 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
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NNPAN kommentarer til ordførerindlæggene ved 1. behandlingen af forslag til ny
Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet. 
 
 
INUIT ATAQATIGIIT: 
 


1) Mange af konsekvenserne af lovforslaget er uklare. En del væsentlige detaljer 
overlades til bekendtgørelser, hvorfor det er uklart hvad Inatsisartut præcist 
bemyndiger Naalakkersuisut til på miljøområdet.  


 
I forbindelse med høringen af lovforslaget blev der udarbejdet en meget udførlig 
beskrivelse af de administrative og økonomiske konsekvenser for 
Selvstyret/kommunerne, erhvervslivet og borgerne. Konsekvenserne af lovforslaget har 
således været bekendtgjort hos alle de berørte parter. 
 
Departementet for Finanser har kontrolleret og rost denne udførlige redegørelse 
omhandlende lovforslagets økonomiske konsekvenser. Lovkontoret anbefalede 
imidlertid at beskrivelsen af de administrative og økonomiske konsekvenser af 
lovforslaget blev kogt ned til færre sider i bemærkningerne til lovforslaget. I lyset af at IA 
har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig klarhed over lovforslagets konsekvenser kan der 
tilgå et detaljeret notat til Anlægs- og Miljøudvalget såfremt det ønskes. Dette notat vil i 
store træk være identisk med ovennævnte beskrivelse som blev udsendt i forbindelse 
med høringen af forslaget. 
 
Konsekvenserne af lovforslaget er – udover redegørelsen i ovennævnte beskrivelse af 
de økonomiske og administrative konsekvenser – ligeledes beskrevet i de specielle 
bemærkninger til hver bestemmelse. 
 
Lovforslaget har bl.a. karakter af en rammelov, hvor Naalakkersuisut bemyndiges til at 
udarbejde en række bekendtgørelser på forskellige områder, jfr. lovforslagets § 10. Det 
er i den forbindelse vigtigt at understrege, at forslaget til ny miljølov hovedsageligt er en 
sammenskrivelse af allerede gældende lovgivning – også hvad angår bemyndigelserne 
til Naalakkersuisut om at kunne udarbejde bekendtgørelser på en række områder. I den 
gældende miljøforordning er denne bemyndigelse givet i § 7.  1/7


 







 
 
 
 
Helt eller delvist nye elementer i denne bemyndigelsesbestemmelse i forhold til den 
eksisterende miljøforordning er: 
 


- § 10, stk. 1, nr. 7 (bemyndigelse til at fastsætte regler om mærkning af 
produkter),  


- § 10, stk. 1, nr. 11 (bemyndigelse til at fastsætte regler om emballage til 
drikkevarer),  


- § 10, stk. 1, nr. 14 (bemyndigelse til at fastsætte regler til opfyldelse af 
internationale forpligtigelser),  


- § 10, stk. 1, nr. 15 (bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunernes 
adgang til at udarbejde regulativer på spildevandsområdet)  


- § 10, stk. 1, nr. 19 (bemyndigelse til at fastsætte regler om virksomhedsejeres 
pligt til for egen regning at gennemføre egenkontrol) 


- § 10, stk. 1, nr. 20 (bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om 
tilsynsmyndighedens udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder regler for betaling 
for miljøtilsyn) 


- § 10, stk. 1, nr. 27 (bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunernes 
adgang til at fastlægge transportkorridorer og kørezoner) 


- § 10, stk. 1, nr. 28 (bemyndigelse til at fastsætte regler om produktsikkerhed, 
f.eks. at tilbagekalde produkter fra markedet) 


- § 10, stk. 4 (bemyndigelse til at fastsætte regler om at personer i ledelsen af 
anlæg skal have den fornødne tekniske viden og bevis herfor) 


 
Tilbage står 22 bemyndigelser i forslagets § 10 som indholdsmæssigt (nogle af 
bemyndigelsesbestemmelserne i § 10 har været underlagt en redigering i forhold til 
formuleringen i den gældende miljøforordnings § 7) er identisk med den gældende 
miljøforordnings § 7.  
 
Da bemyndigelsesbestemmelsen i henholdsvis lovforslagets § 10 og den gældende 
forordnings § 7 stort set er identisk, indebærer forslagets § 10 derfor ikke i sig selv store 
administrative og økonomiske konsekvenser i forhold til den eksisterende 
miljøforordnings bemyndigelsesbestemmelse. 
 
Herudover er der i andre kapitler i lovforslaget ligeledes bemyndigelsebestemmelser. 
Disse bestemmelser er ligeledes i væsentlig grad identisk med de eksisterende 
miljøforordninger (dog nye bestemmelser i § 18 stk. 1 nr. 5, 6 og 7 om spildevand, § 40, 
stk. 1 nr. 7 om henkastning af affald, § 42 om VVM samt § 48 om offentliggørelse).  
 
Reelt vil de eksakte økonomiske og administrative konsekvenser af forslagets 
bemyndigelsebestemmelser først være muligt at beskrive i detaljer i forbindelse med 
udarbejdelsen af konkrete bekendtgørelser. I forbindelse med udarbejdelsen af konkrete 
bekendtgørelser, vil Naalakkersuisut have en dialog med berørte parter, herunder 
kommunerne, og resultatet af denne dialog vil have en afledt betydning for, hvilke 
økonomiske og administrative konsekvenser hver enkelt bekendtgørelse vil have. 


 







2) Skeptisk overfor at der er uklart hvornår et projekt er stort nok til at skulle 
udarbejde en VVM? – Skeptisk overfor at krav til indhold af VVM også først vil 
blive besluttet senere.  


I den gældende miljøforordnings § 7, stk. 1, nr. 15 er der en bemyndigelse til at 
Naalakkersuisut kan udarbejde bestemmelser på VVM-området. 
Arbejdet med udarbejdelse af et udkast til VVM-bekendtgørelsen er langt fremskredet, 
idet der i uge 40 vil blive udsendt et udkast i høring. Dette udkast sendes gerne til 
orientering til Anlægs- og Miljøudvalget. Af udkastet fremgår bl.a. hvornår et projekt skal 
have udarbejdet en VVM-redegørelse.  
 
Det skal nævnes at i henhold til ESPOO-konventionen – som Grønland har tiltrådt – er 
der defineret hvilke typer projekter der som minimum er VVM-pligtige, foruden hvilke 
oplysninger, der skal tilvejebringes.  
 
Årsagen til at VVM-området får et selvstændigt kapitel i forslaget til ny miljølov – i 
modsætning til den gældende miljøforordning - er, at dette emne er vurderet til at være 
et vigtigt område, som ”fortjener” sit eget kapitel. Men som ovennævnt er der allerede i 
den gældende miljøforordning hjemmel til at Naalakkersuisut kan fastsætte 
bestemmelser på området, hvorfor bestemmelserne om VVM i forslaget til ny miljølov 
ikke i sig selv pålægger erhvervslivet yderligere byrder, end de krav de kan blive pålagt 
efter den gældende miljøforordning. 


 
3) Det bør præciseres, at hensynet til effekten på miljøet vægter højere end 


økonomiske interesser, når BAT-princippet er til debat.  
Et interessant forslag, som kan tilføjes i bemærkningerne til loven, såfremt det ønskes. I 
brugen af BAT-princippet skal der dog stadig i de konkrete tilfælde ske en afvejning af 
alle fordelene ved anvendelse af BAT-princippet i forhold til de økonomiske 
konsekvenser, der er forbundet med anvendelsen af princippet.  Dette for at sikre at de 
økonomiske konsekvenser for Selvstyret, kommunerne og de erhvervsdrivende er 
rimelige.   I denne sammenhæng skal det også understreges at BAT-princippet i praksis 
allerede anvendes i forbindelse med Kap 5. virksomheder (særlige forurenende 
virksomheder). Der er således allerede en del erfaring administrativt i at håndtere dette 
princip.  


 
4) Råstofaktiviteter er ikke omfattet af miljøloven, IA synes dette taler imod 


formålet med at samle miljølovgivningen på et sted, og at det åbner op for 
fortolkninger. I den forbindelse foreslår IA, at det må overvejes om der allerede 
på nuværende tidspunkt skal ske en sammenskrivning af Råstoflovens miljøkrav 
og nærværende lovudkast eller om dette skal ske på et senere tidspunkt. Det 
letteste vil unægtelig være at begge lovgivninger operere efter de samme 
principper.  


Det er stadig mange ting der skal afklares omkring overdragelsen af miljøområdet i 
forbindelse med råstofaktiviteter fra Råstofdirektoratet til Departementet for 
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. Det forventes at dette tidligst vil ske i 2013.  
Allerede nu opererer råstofloven og miljøloven hovedsageligt efter de samme principper. 
I nogle tilfælde stiller råstofloven dog højere krav end miljøloven, hvilket synes 
hensigtsmæssigt i forhold til råstofaktiviteternes karakter og potentielle konsekvenser for 
miljøet.  
 







Praksis i de fleste europæiske lande er, at man vælger med jævne mellemrum at 
revidere miljølovgivningen. Dette for at sikre at miljølovgivningen hele tiden er tilpasset 
samfundsudviklingen. Udskydes vedtagelsen af miljøloven indtil der kan ske en 
sammenskrivning med råstoflovens miljøkrav, vil det betyde at vigtige justeringer 
indenfor en række andre områder i loven nødvendigvis også bliver udskudt. Vedtages 
loven derimod, vil man alt andet lige få en lovgivning, som er bedre tilpasset den 
nuværende samfundsudvikling, og de behov og input som forskellige høringspartere har 
givet udtryk for.  


 
5) På hvilke af lovens områder vil man fremover gøre brug af offentliggørelse? Er 


der områder hvor man allerede nu ved, at man ikke vil gøre brug af hjemlen til 
offentliggørelse? 


Man vil fremover gøre brug af loven om offentliggørelse bl.a. i forbindelse med VVM 
redegørelser. 
Man vil med sikkerhed ikke gøre brug af loven, når det handler om virksomheds- eller 
personmæssige følsomme data.  


 
6) IA finder at dialog med de berørte parter (eksempelvis erhvervslivet) med fordel 


også bør tages inden lovens vedtagelse – og ikke kun senere omkring 
bekendtgørelsernes indhold. Her tænkes eksempelvis på de afledte 
økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.  


NNPAN er helt enig i denne betragtning. Der har været høring af og dialog med alle 
berørte parter i forbindelse med udarbejdelse af dette lovforslag. Eksempelvis 
erhvervslivet har været inddraget igennem Grønlands Arbejdsgiverforening som 
høringspart. Erhvervslivet er således fuldt orienteret om lovforslagets økonomiske 
konsekvenser, og deres input er så vidt muligt blevet indarbejdet i loven. Derudover er 
høringsmaterialet tilgængelige for alle via Selvstyrets hjemmeside. Der har således 
været dialog med alle berørte parter også inden lovens eventuelle vedtagelse.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af konkrete bekendtgørelser findes det ligeledes vigtigt 
at have en dialog med berørte parter. Dette er f.eks. sket i forbindelse med udarbejdelse 
af ovennævnte udkast til en VVM-bekendtgørelse, hvor NNPAN og GA har afholdt et 
møde om sagen før udkast til bekendtgørelse sendes i høring. 
 


7) Det vil være ønskeligt med nogle mere tydelige pejlemærker for, hvordan 
Naalakkersuisut fortolker lovudkastet og dens effekt for landets erhvervsliv, 
inden Inatsisartut træffer beslutning om lovens endelige udformning.  


Kommentarerne til lovudkastet præciserer og giver pejlemærker for hvordan lovudkastet 
fortolkes og forventes anvendt i forhold til blandt andet landets erhvervsliv, kommunerne 
og andre berørte parter.  


 
8) Det bør præciseres at den årlige miljøredegørelse bør udarbejdes til Inatsisartut.  


Taget til efterretning.  
 
9) IA mener at loven i sin nuværende form indeholder for mange uafklarede 


konsekvenser for såvel borgere, kommuner og erhvervsliv. 
Loven er primært en sammenskrivning af allerede eksisterende lovgivning på området. 
Konsekvenserne er udførligt beskrevet i bemærkningerne til loven. Bemærkningerne har 
været i høring, hvorved borgere, kommuner, erhvervsliv med flere har været inddraget – 
endda af to omgange.  







 
10) Savner en klar plan fra Selvstyrets side omkring lovens implementering; 


udarbejdelse af de mange bekendtgørelser, den planlagte dialog med relevante 
aktører og den løbende information til Inatsisartut og det øvrige samfund om de 
forskellige beslutninger, der følger af loven.  


Følgende bekendtgørelser har 1. prioritet: Affaldsbekendtgørelse, 
spildevandsbekendtgørelse og VVM bekendtgørelse. Udarbejdelsen af disse 
bekendtgørelser forventes at finde sted i løbet af 2011 og 2012.  
Dialogen med relevante parter / aktører omkring bekendtgørelserne vil finde sted 
gennem høringer, workshops og møder m.v.  


 
11) For IA er det ikke et succeskriterium i sig selv at loven vedtages i denne 


samling. Vi ser hellere at den endelige lov bliver et solidt og gennemarbejdet 
stykke arbejde.  


Det foreliggende forslag til ny miljølov vurderes at være et solidt og gennemarbejdet 
stykke arbejde.  


 
12) IA kræver at emnet tages alvorligt, og der arbejdes intens og seriøst på 


området.  
NNPAN er enig i at miljøområdet skal tages alvorligt, og at der skal arbejdes seriøst på 
området. 
 
 
SIUMUT 
 


1) Magtpåliggende for Siumut at der forsat fastholdes fokus på, hvordan man kan 
bekæmpe den negative indflydelse, men samtidig også se de positive 
udviklingsmuligheder som klimatiske ændringer afstedkommer. Vigtigt at vi 
tilpasser vores miljølovgivning løbende for at værne om og forsøge at undgå en 
eventuel overlast på miljøet som øget erhvervsmuligheder vil afstedkomme.  


NNPAN er enig i disse betragtninger. 
 


2) Siumut udtrykker en stærk bekymring for, at man åbner op og giver øget 
mulighed for dispensation indenfor vandspærrezonen da disse kan få fatale 
miljømæssige konsekvenser for drikkevandet. (Kap. 6, § 29, stk. 1) 


Der er øget mulighed for dispensation indenfor vandspærrezonen i forhold til den 
eksisterende miljøforordning, men de krav som stilles i forbindelse med dispensationer 
er stadig meget skrappe. Dette for at sikre, at aktiviteten ikke får miljømæssige 
konsekvenser for drikkevandet.  
 
 


3) Man bør se nærmere på, hvordan den nye bestemmelse omkring adgang til 
private ejendomme mv. skal omsættes.  


NNPAN indgår meget gerne i en dialog med udvalget omkring denne problemstilling. 
 


4) Lovgivningen bemyndiger Naalakkersuisut til at udstede bekendtgørelser til 
varetagelse af lovens formål. Siumut beder Naalakkersuisut for miljø om at 
uddybe disse bekendtgørelser? Samt hvornår inden for et nærmere 
tidsperspektiv der kan forventes bekendtgørelser inden for områder som for 
eksempel affaldshåndtering, oliespild på land, gråt spildevand mv. 







De bekendtgørelser som har 1. prioritet er: Affaldsbekendtgørelse, 
spildevandsbekendtgørelse og VVM bekendtgørelse. Udarbejdelsen af disse 
bekendtgørelser forventes at finde sted i løbet af 2011 og 2012.  
 


5) Er kommunerne klar til at administrere og løfte de mange opgaver i henhold til 
lovforslaget? 


Sammenlignet med den eksisterende miljøforordning indebærer lovforslaget ikke de 
store ændringer i, hvilke opgaver kommunerne skal administrere og løfte.  
 
Kommunerne har faktisk ytret ønske om at få flere opgaver på miljø- og naturområdet 
inden for lovens ramme, og medlemmet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og 
KANUKOKA har påbegyndt en dialog herom. I forbindelse med denne dialog skal det 
bl.a  sikres, at kommunerne kan løfte de yderligere opgaver, de måtte få. 
 
 


6) Siumut er bekymret for at vi ikke når vores målsætninger på miljøområdet. 
Forslaget til ny miljølov er et redskab, som vil bringe os tættere på målsætningerne på 
miljøområdet.  
 
 
DEMOKRATERNE 
 


1) Mangler et ”forureningskapitel” hvor kommunerne kan kræve oprydning efter 
historiske efterladenskaber eksempelvis Nordafar samt tidligere militære anlæg 
og installationer.  


Det er ikke muligt at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Naalakkersuisut har 
imidlertid fokus på området, og har derfor påbegyndt en dialog med den forhenværende 
forsvarsminister omkring oprydning på de tidligere militære anlæg, og det er 
Naalakkersuisuts hensigt at denne dialog skal fortsætte med den kommende 
forsvarsminister. 
 


2) Demokraterne mener, at der er behov for fastsættelse eller fornyelse af reglerne 
omkring følgende: 


a. Affaldsbortskaffelse og kommunernes mulighed for at stille krav om 
kildesortering. 


b. Ny spildevandsbekendtgørelse omkring kommunernes udfasning af 
natrenovation og krav om tilslutning til kloak i områder, der er kloakeret.  


Forslaget til ny miljølov giver mulighed for at fastsætte regler på de nævnte områder, 
herunder krav om kildesortering af affald. Kildesortering er der allerede i den 
eksisterende miljøforordning lovhjemmel til at kræve. 
 


3) Demokraterne mener at det er magtpåliggende, at kommunerne bliver taget 
med på råd og hjemlerne utvetydigt er fastsat, når der overdrages nye ansvar til 
kommunerne. Eksempelvis i §10, stk. 1, nr. 27 om færdsel i naturen og regler 
om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.  


NNPAN er enig heri. Der har været høring af og tæt dialog med kommunerne. Der er 
ikke noget som bliver tvunget ned over hovederne på kommunerne, tværtimod har 
kommunerne ønsket mange af de fornyelser og justeringer, der er i lovforslaget. Også i 
forhold til § 10, stk. 1, nr. 27 har der været tæt dialog og samarbejde med kommunerne.  
 







4) § 36 stk. 1: Bør kommunerne have mulighed for at sælge genstandene (biler, 
nåde, skibe og snescootere) som skal bortskaffes på auktion, hvor indtægterne 
går til dækning af udgifter til transport og opbevaring af større genstande.  


Såfremt det ønskes kan det fremgå direkte af lovteksten – eller af bemærkningerne til 
loven – at kommunerne får mulighed for at sælge sådanne genstande.   
 


5) I § 69 er der sket en betydelig ændring af kommunernes opgaver, hvor det 
antages, at ansvaret for tidligere amerikanske baseområder, danske 
forsvarsinstallationer overdrages til kommunerne. Hvis loven fortolkes således 
skal der medfølge fuld økonomisk kompensation til de nye pålagte opgaver.  


Den hidtidige fortolkning af den eksisterende miljøforordning er, at kommunerne hele 
tiden har haft ansvaret for tilsynet med disse installationer, dog ikke dem der ligger uden 
for kommunal inddeling og ej heller Pituffik. I praksis betyder dette, at det hele tiden har 
været en kommunal opgave at have tilsyn på Grønnedal. 
 
 
ATASSUT  
 


1) Ønsker en specificering af § 4.  
Miljøregulering på råstofområdet har været og vil også i henhold til dette lovforslaget ske 
i regi af råstofloven. 
 


2) Hvorfor inddrages råstofområdet ikke på linje med andre erhverv? Hvilke 
overvejelser har Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø gjort 
sig i forbindelse med råstofområdet? 


Der er stadig mange ting der skal afklares omkring overdragelsen af miljøområdet i 
forbindelse med råstofaktiviteter fra Råstofdirektoratet til Departementet for 
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. Det forventes at dette tidligst vil ske i 2013.  


 
 
KATTUSSEQATIGIIT PARTIIAT 
 


1) Spørger Naalakkersuisut om hvornår vi kan forvente særskilt kommunal lov om 
kloakanlæg? 


Der planlægges en særskilt lov om kloakfonde (ikke en kommunal lov). Udarbejdelsen 
af dette lovforslag forventes påbegyndt i 2012, men der er dog en række ting, der skal 
afklares først, ligesom der skal være en dialog med de involverede parter.  


 
 


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anthon Frederiksen 
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Ændringsforslag 
 


til 
 


Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2011 om beskyttelse af miljøet. 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 
 
 


Til § 28 


 
1. I § 28 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 
 
”Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler, der tillader en eller flere af de i stk. 2 nævnte 
aktiviteter, såfremt et vandforsyningsanlæg har vandbehandling, der kan sikre overholdelse af 
de af Naalakkersuisut fastsatte krav til drikkevandskvaliteten i henhold til § 31". 
 
Stk. 3 bliver herefter stk. 4. 
 


Til § 31 
 
2. I § 31, stk. 1, ændres ”indvindes” til: ”anvendes” og affattes således: 
”Stk. 1.  Vand, der anvendes til drikkevand eller andre formål, der kræver vand af 
drikkevandskvalitet, skal opfylde mindstekrav fastsat af Naalakkersuisut." 
 
3. § 31, stk. 2, affattes således: 
”Stk. 2.  Indvinding af fersk- og saltvand der skal anvendes til drikkevand eller andre formål, 
der kræver vand af drikkevandskvalitet skal godkendes af Naalakkersuisut”. 
 


 
Bemærkninger til ændringsforslaget 


 


Almindelige bemærkninger 
 


§ 28, stk. 3 er ny i forhold til gældende lovgivning. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut 
mulighed for at fastsætte regler, der tillader aktiviteter indenfor spærrezonen, der ellers er 
forbudt i henhold til stk. 2, såfremt vandbehandlingen bliver opgraderet i et 
vandforsyningsanlæg. Dette kræver dog, at Naalakkersuisuts krav til drikkevandskvaliteten 
stadig kan overholdes. 







 
Den nye bestemmelse i § 28 stk. 3 har mindre administrative konsekvenser for Selvstyret. 
Ændringen vurderes ikke at have nogen økonomiske konsekvenser. 


 
I § 31, stk. 1, har der været behov for, at der sker en præcisering af et enkelt ord. Dette sker 
for at tilpasse bestemmelsen til den foreslåede rettelse af § 28, stk. 3.  
 
Ændringen i § 31, stk. 1, har ingen administrative og økonomiske konsekvenser. 
 
Hvad angår forslaget til ændring af § 31, stk. 2, er der tale om en præcisering af 
bestemmelsens formål, hvor det er vurderet, at både ferskvand og saltvand skal nævnes 
direkte, da saltvand anvendes nogle steder i Grønland til fremstilling af drikkevand med 
drikkevandskvalitet. 


 
Ændringen i § 31, stk. 2 har ingen administrative og økonomiske konsekvenser. 


 
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 


 
Til nr. 1 


 
Tilladelser til aktiviteter indenfor spærrezonen er blevet forvaltet restriktivt for at beskytte 
drikkevandsressourcen mod forurening, bl.a. fordi ingen vandforsyningsanlæg hidtil har 
kunnet rense råvandet ved en forurening med f.eks. benzin/olieudslip eller ved øget 
menneskelig aktivitet. 
 
Teknisk er der dog mulighed for at opgradere vandbehandlingen. Såfremt dette sker, vil der 
kunne tillades flere aktiviteter indenfor spærrezonerne, hvis opgraderingen sikrer, at de i § 31 
fastsatte krav til drikkevandskvaliteten stadig kan overholdes. 
 
Den nye bestemmelse i § 28, stk. 3 tillader, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler, 
der tillader aktiviteter, der er forbudt i henhold til stk. 2, hvis Naalakkersuisut bedømmer, at et 
vandforsyningsanlæg er forsynet med egnede vandforsyningsforanstaltninger til at overholde 
de af Naalakkersuisut fastsatte krav om drikkevandskvaliteten i Hjemmestyrets 
bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  
 
Reglerne vil blive udarbejdet på bekendtgørelsesniveau. 
 
Bestemmelsen er blevet aktuel efter, at Nukissiorfiit har ansøgt om godkendelse til at udbygge 
vandbehandlingsprocessen på vandværket i Qaqortoq med en videregående vandbehandling, 
så vandværket bliver i stand til at kunne rense råvand af en dårligere vandkvalitet, f.eks. ved 
en forurening med benzin/olieudslip og øget menneskelig aktivitet. 
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I Qaqortoq ligger en del af byen indenfor spærrezonen, hvilket giver en potentiel risiko for en 
forurening af drikkevandsressourcen, og dette forhold bevirker bl.a., at ejendomme indenfor 
spærrezonen ikke kan udvides, og ved enhver vedligeholdelse skal der søges om dispensation 
til at udføre arbejdet, og ledige byggegrunde kan ikke udnyttes. 
 
Det har længe været et ønske i Qaqortoq, at vandbehandlingsprocessen blev opgraderet, så 
vandværket blev i stand til at rense råvand af en dårligere kvalitet således, at de fleste 
restriktioner indenfor spærrezonen kan lempes eller helt ophæves. 
 
Andre steder i landet er der ligeledes ønske om at vandbehandlingen opgraderes, således at 
flere aktiviteter kan tillades inden for vandspærrezonerne. 
 


Til nr. 2 


 
Formålet med bestemmelsen er, at der kan fastsættes en regulering til at sikre rent drikkevand 
til befolkningen og fødevareindustrien i Grønland. Vandindvinding kun til eksport er ikke 
omfattet af denne bestemmelse.  
 
Reglen er knyttet til de øvrige regler i kapitlet. 
 
Tilsynet med vandkvaliteten efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg består af bakteriologiske, fysiske og kemiske 
undersøgelser samt vurdering af resultaterne af disse.  
 
Lovgivningen i relation til drikkevandskvaliteten er baseret på principperne i EU direktivet nr. 
98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevandet. 
 
Lovgivning er indført af hensyn til befolkningens sundhed samt at al vand, som kommer i 
kontakt med fødevarer, skal overholde ovennævnte kvalitetskrav.  
 
Analyseprogrammet omfatter både mikrobiologiske, samt fysik-kemiske parametre og er 
tilpasset den enkelte lokalitet. Baggrunden herfor er, at der kan forekomme naturlige forhold 
indenfor spærrezonen, som kan medføre en forringelse af råvandskvaliteten, såvel som der 
også kan foregå menneskeskabte aktiviteter, som udgør en risiko for forurening af råvandet. 
 
Det skal bemærkes, at tilsynet med mikrobiologiske parametre varetages af Selvstyrets 
Veterinærmyndighed. Jf. § 1 stk. 1, i Landtingsforordning nr. 9 af 31. maj 2001 om ændring 
af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser er reguleringen affattet 
således:  
 
”Landstingsforordningen omfatter tilsyn, tilladelser og kontrol vedrørende levnedsmidler, 
zoonoser, herunder rabies og trikiner, mikrobiologiske kvalitet af drikkevand og af offentligt 
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tilgængeligt badevand, samt med teknisk – hygiejnisk indretning af vandbehandlingen og 
forsyningsanlæg”. 
 
Tilsynet med de fysiske kemiske parametre varetages af Departementet for 
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. På det fysisk kemiske området skal vandet analyseres 
for en lang række organiske og uorganiske parametre. Dertil kommer, at der skelnes mellem 
indikator- og sundhedsparametre.  
 
Indikatorparametre vedrører naturligt forekommende stoffer i drikkevandet. En pludselig 
ændring i den naturlige blanding af salte og metaller kan indikere, at drikkevandet er blevet 
forurenet.  
 
Sundhedsparametre vedrører stoffer, som kan indikere en given forurening som følge af 
eksempelvis korrosion på installationerne og/eller aktiviteter indenfor spærrezonen, og som 
ved en overskridelse kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Sammenholdes nærværende med, 
at vandværkerne i dag ikke kan foretage en vandbehandling af råvandet, som er forurenet med 
oliekomponenter m.m., er det således nødvendigt at forvalte dispensationer til spærrezonen 
restriktivt.  
 
Tilsyn, analyseprogram, ibrugtagning af en ny råvandsressource, dispensationsmuligheder, 
kontrolhyppigheder for udtagning af vandprøver, påbud og forbud m.m. fremgår af 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17 marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 
 


Til nr. 3 
 
Til stk. 2 


 
Formålet med bestemmelsen er at sikre, at en ny råvandsressource godkendes forud for 
ibrugtagning. Det gælder både for ferskvand, men også saltvand. 
 
Baggrunden for at en ny råvandsressource skal godkendes er at hindre anvendelse af 
råvandssøer, som kan være problematiske og dermed medføre behov for en efterfølgende 
intensiveret vandbehandling. Eksempler på forringet vandkvalitet er: 
 


1. at råvandssøen kan være lavvandet, hvorved eksempelvis vandstandsfluktuationer og 
øget algevækst kan medfører en vandkvalitetsforringelse. 


2. at der forekommer en naturlig forringelse af råvandskvalitet via eksempelvis 
lerudvaskning, eller 


3. at der foregår aktiviteter inden for vandressourceoplandet. 
 





