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Orientering til Naalakkersuisut om Finansudvalgets beslutning torsdag den 28. januar
2010 - Sag nr. 01.31.06/10-00457
Udmøntning af finanslovens hovedkonto 89.71.40 og koncession til Ilulissat
vandkraftværk
Naalakkersuisut indstiller,
at Nukissiorfiit gives mandat til på vegne af Selvstyret at kontrahere med Pihl & Søn om
opførelse af et vandkraftværk ved Ilulissat indenfor de økonomiske rammer under
hovedkonto 89.71.40.
Finansudvalgets bemærkninger
På finansloven for 2010 er der på hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit – Grønlands
Energiforsyning, anlægsudlån afsat 658 mio. kr. til projekt nr. 120.15.003 Vandkraftværk,
Ilulissat.
Projektet har været i licitation, og Naalakkersuisut ønsker på denne baggrund at indgå en
kontrakt med virksomheden Pihl & Søn om opførelsen.
Finansudvalget konstaterer, at den samlede projektsum incl. uforudsigelige udgifter andrager
652 mio. kr. Da der er afsat 658 mio. kr. til projektet skal de overskydende 6 mio. kr.
bortrokeres fra projektet til en passende hovedkonto, såsom f.eks. hovedkonto 80.00.01
Omrokeringsreserven. Naalakkersuisut forventes snarest at fremsende en ansøgning
desangående.
Finansudvalget har noteret sig, at der fortsat udestår indhentning af en række
myndighedsgodkendelser på natur- og miljøområdet. Udvalget finder, at det er ganske
uhensigtsmæssigt, at disse tilladelser ikke er indhentet inden fremsendelsen af oplægget til
Finansudvalget. Dels indebærer de manglende godkendelser således en risiko for fordyrelser
af projektet, og dels kan denne fremgangsmåde i værste fald opfattes som manglende respekt
for den saglige administrative varetagelse af lovpligtige natur- og miljøhensyn. Ikke mindst
henset til den foreliggende omfattende investering bør den nødvendige myndighedsbehandling
ske på et fuldt ud betryggende og gennemarbejdet grundlag. En så væsentlig sag som den
foreliggende bør således ikke hastes igennem.
Det fremgår af oplægget, at finansieringen af vandkraftværket overvejes at ske enten via
sædvanlig ydelse af anlægsudlån fra Landskassen til Nukissiorfiit over hovedkonto 89.71.40
eller ved en såkaldt BOT-model (Build-Operate-Transfer), hvor en ekstern samarbejdspartner
opfører og driver vandkraftværket i en periode, hvorefter det overdrages til Selvstyret. Den
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eksterne samarbejdspartner får ved denne model dækket sin investering ved salg af el til
Nukissiorfiit i en længere aftalt periode. Finansudvalget konstaterer, at relevansen af de
nævnte finansieringsmodeller fremstår uafklaret i oplægget. Dette er ikke ganske
hensigtsmæssigt. Udvalget må imidlertid tage udgangspunkt i, at der ér afsat midler til
vandkraftværket i Ilulissat på ovennævnte hovedkonto, og Udvalget forudsætter derfor, at
vandkraftværket i Ilulissat, som det er tilfældet for Nukissiorfiits øvrige anlægsaktiviteter,
skal finansieres via anlægsudlån fra landskassen. Udvalget har selvsagt intet imod, at
Naalakkersuisut overvejer andre finansieringsmodeller, men Udvalget finder, at også denne
problemstilling burde have været afklaret inden fremsendelsen af nærværende ansøgning.
Udvalget forventer uden ophold at blive orienteret om Naalakkersuisuts videre overvejelser og
beslutninger vedrørende denne problemstilling.
Naalakkersuisut burde af egen drift derudover have oplyst, hvorvidt der er blevet fremsat
væsentlige indsigelser i fh.t. den dispensation fra Miljøforordningens bestemmelser om
aktiviteter indenfor spærrezonen omkring drikkevandsressourcerne, som angiveligt har været i
høring med frist til den 22. januar 2010 – høringsfristen var således udløbet inden
ansøgningen blev fremsendt til Finansudvalget den 26. januar 2010.
Naalakkersuisuts ansøgning er vedlagt et bilag af 10. december 2009 fra Nukissiorfiit. Det
fremgår af dette bilag, at Nukissiorfiit på daværende tidspunkt ønskede, at der var afgivet
mandat til det videre forløb vedr. vandkraftværket senest den 23. december 2009.
Finansudvalget skal i forlængelse af det ovenfor anførte vedrørende behovet for et færdig- og
gennemarbejdet beslutningsgrundlag på miljøområdet også her påpege nødvendigheden af, at
en så omfattende beslutning som nærværende ikke hastes igennem det politiske system. Den
administrative sagsforberedelse i såvel departementet som hos Nukissiorfiit må og bør således
i højere grad inddrage hensyn til den politiske proces’ tidsmæssige behov.
Af samme bilag fremgår den af Nukissiorfiit ønskede årsfordeling af projektbevilingen. Denne
årsfordeling ses ikke at harmonere med årsfordelingen i finansloven. Finansudvalget skal
derfor atter påminde Naalakkersuisut om, at der skal budgetteres med et realistisk afløb på
Landskassens anlægsbevillinger. Finansudvalget forventer, at denne problemstilling
inddrages, når de overflødige anlægsmidler, jfr. det indledningsvis ovenfor anførte,
forventeligt snarest bortrokeres fra projektet.

Finansudvalgets beslutning
Finansudvalget godkender indstillingerne fra Naalakkersuisut.

På Finansudvalgets vegne

Naaja Nathanielsen
Formand for Finansudvalget
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