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Besvarelse af § 37-spørgsmål nr. 2018/305 vedrørende borgerinddragelse 
og HIA, 27.11.2018 

Kære Sofia Geister 

l. Har Naalakkersuisut oprettet en fond, der giver mulighed for 
borgere, lokalsamfund og relevante organisationer i Grønland at 
søge midler til at igangsætte undersøgelser og søge rådgivning til 
afdækning af særlige problemstillinger relateret til konkrete 
råstofprojekter i Grønland samt til at afholde møde om projektets 
påvirkning af samfundet og miljøet? 

Nej, Naalakkersuisut har ikke oprettet en sådan fond, men der har siden 
2015 eksisteret en pulje til støtte for uafhængige undersøgelser om råstof
og industriprojekter (se konto 10.06.27 i finansloven), som har samme 
formål. 

2. Hvis ja til spm l: Hvilke kriterier er gældende for ansøgning til 
fonden? 

Se spørgsmål l . 

3. Såfremt Naalakkersuisut ikke har oprettet en fond med det formål 
som skrevet i spm. l: Agter Naalakkersuisut at oprette en sådan en 
fond? 

Der er ikke afsat midler til oprettelse af en fond med det beskrevne 
formål i finansloven for 2019, men Naalakkersuisut vil overveje 
muligheden frem mod kommende finanslovsforhandlinger. 

4. Har Naalakkersuisut til hensigt at lave en seperat 
konsekvensvurdering af Kuannersuit mineprojektets indvirkning på 
Kujataa verdensarvsområdet ("Heritage Impact Assessment
HIA")? 

Naalakkersuisut kan ikke tage stilling til spørgsmålet, før der foreligger 
en fyldestgørende ansøgning fra GM NS. 
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5. I givet fald: Vil Naalakkersuisut vente med at træffe beslutning om 
at give en minetilladelse indtil VVM-rapporten og en HIA er blevet 
forelagt UNESCO i overensstemmelse med § 172 i de operationelle 
retningslinjer for gennemførelse af konventionen om verdens arv? 

Naalakkersuisut kan ikke tage stilling til spørgsmålet, før der foreligger 
en fyldestgørende ansøgning fra OM AIS. 
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