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 Bemærkninger til lovforslaget  

 
Almindelige bemærkninger  

 
1. Indledning:  
 
I forbindelse med kundgørelsen af inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill 
Response A/S blev det konstateret, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem den 
grønlandske og den danske version af inatsisartutlovens § 11, stk. 4. Det blev endvidere 
konstateret, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem den grønlandske og den danske 
version af lovbemærkningerne til den pågældende bestemmelse. 
 
Lovforslaget har til formål at korrigere disse fejl. 
 
2. Hovedpunkter i forslaget:  
 
Lovforslaget bringer den grønlandske version af inatsisartutlovens § 11, stk. 4, i 
overensstemmelse med den danske.   
 
Lovforslaget indebærer ikke yderligere ændringer af inatsisartutloven. 
 
I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser er de oprindelige bemærkninger til 
inatsisartutlovens § 11, stk. 4, videreført, men således at den grønlandske version er bragt i 
overensstemmelse med den danske.    
 
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:  
 
Forslaget skal sikre, at Greenland Oil Spill Response A/S og rettighedshaverne giver 
Naalakkersuisut de oplysninger, som er nødvendige for, at Naalakkersuisut kan føre tilsyn i 
henhold til § 11, stk. 2. 
 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:  
 
Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.  
 
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed:  
 
Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen og folkesundheden.  
 
6. Konsekvenser for borgerne 
 
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne. 
 
7. Andre væsentlige konsekvenser 
 
Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 
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8. Høring:  
Lovforslaget har været sendt i høring via Høringsportalen i perioden 22. juni til 12. juli 2012.  
 
9. Høringssvar:  
 
Der er ikke modtaget kommentarer til lovforslaget. 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til § 1  
 
 
Til § 11, stk. 4 
Efter stk. 4 har selskabet en oplysnings- og dokumentationspligt overfor tilsynsmyndigheden. 
Bestemmelsen omfatter alle oplysninger, der er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan 
udføre sine opgaver forsvarligt. 
 
Oplysninger og dokumenter kan blandt andet være nødvendige i forbindelse med 
tilsynsbehandling af spørgsmål om rettighedshaveres indgåelse og opfyldelse af ydelsesaftaler 
med selskabet, jf. § 8 samt selskabets beregningsmodeller for priser og vederlag. 
 
Naalakkersuisut kan give selskabet eller en rettighedshaver et påbud om at afgive 
oplysninger, hvis Naalakkersuisut finder oplysningerne nødvendige for en forsvarlig udførelse 
af tilsyn. 
 
Naalakkersuisut har mulighed for at bestemme, at afgivelse af oplysninger skal ske i bestemt 
form, herunder eksempelvis på CD-ROM eller et andet egnet medie. 
 
Rettighedshaverens oplysnings- og dokumentationspligt omfatter kun rettighedshaverens 
forhold omfattet af forslaget og ikke rettighedshaveres forhold i øvrigt, herunder forhold 
omfattet af råstofloven, bestemmelser fastsat i medfør af råstofloven eller tilladelser meddelt 
efter råstofloven. 

 


