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Aasiaat 16. december 2020 
 

 
 
I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalak-
kersuisut: 
 

1. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at en småskala tilladelse uden eneret, i henhold til Inatsisartut-
lov nr. 34 af 28. november 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og ak-
tiviteter af betydning herfor (råstofloven) §34a ikke er omfattet af ordet ”andre” i henhold til 
Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om mineralske rå-
stoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) §29 stk. 4? 
 

      (Medlem af Inatsisartut, Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit) 
 
Begrundelse 
 
Råstofloven fra 2009 har jo gennem årene gennemgået en del ændringer. I dette spørgsmål vil jeg gerne 
spørge om, hvordan man skal forholde sig til 2 af disse ændringer. Det drejer sig om følgende paragraf-
fer: 
 
”Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og 
aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse 
for domstolene, småskala råstofaktiviteter, indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og skat-
terapportering og -indbetaling m.v.): 
 
  § 34 a.  En småskalatilladelse uden eneret kan meddeles for et område, der er omfattet af en almindelig 
tilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineralske råstoffer efter § 16 eller en 
småskalatilladelse med eneret efter § 33, hvis skriftligt samtykke dertil er meddelt af rettighedshaveren 
efter eneretstilladelsen. Det skriftlige samtykke skal dokumenteres over for Naalakkersuisut ved indleve-
ring af dokumentet med samtykket til Naalakkersuisut, hvis Naalakkersuisut anmoder derom.” 
 
  Og 
 
”Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og 
aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændring af krav til betingelser for at opnå udnyttelsestilla-
delse og beskyttelse af områder omfattet af udnyttelsestilladelser): 
 
[§ 29, stk. 4:] 
”  Stk. 4.  I et område omfattet af en tilladelse efter § 16 til udnyttelse af mineraler må andre end rettig-
hedshaveren efter tilladelsen ikke udføre aktiviteter efter tilladelser til forundersøgelse, efterforskning 
eller udnyttelse af mineraler.” 
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Af § 34a fremgår det således, at småskalatilladelse uden rettigheder kan meddeles for et område, hvis 
rettighedshaveren, giver skriftlig samtykke. 
 
Men i §29 stk. 4, der kom til senere, må andre end rettighedshaveren efter tilladelsen ikke udføre aktivi-
teter.  
 
Derfor dette afklarende spørgsmål, om Naalakkersuisut kan bekræfte, at en småskala tilladelse uden 
eneret, i henhold til §34a, ikke er omfattet af ordet ”andre” §29 stk. 4? 
 
Jeg ønsker mit spørgsmål besvaret indenfor 10 dage. 


