
no<mnzzmza om nmmmzr>zoAnlsilassnnul lkummnlissnnullu NanlnkkcrsuisuqnrñkRåslofdcpanclncnlcl|3›05-20l6Sags nr 20I6-74SlAkl nr 2687813Poslbaks 9303900 NuukTH'. (+299) 34 68 00mail: mmr@nanoq.glwww guvmmglMedlem af InatsisartutAqqaluaq B. Egede, Inuit AtaqatigiitSvar på § 37 Spørgsmål nr. 2016-115 vedrørende erstatningl medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut har du fremsat følgendespørgsmål:1.Naalakkersuisut skriver i notatet af 23. oktober 2013, underskrevet afdaværende Naalakkersuisoq for Råstoffer: "Redegørelse 0m tillæg tilstandarvilkårene september 2010 vedrørende afsnit 709-711 og tillæg nr. ltil tilladelse 2010/02 for et område ved Kuannersuiti Sydvestgrønland",følgende:"302. Hvis rettighedshaveren ansøger om meddelelse til tilladelse tiludnyttelse af radioaktive grundstoffer, jf. punkt 301, kan Naalakkersuisutfrit og uden nogen grund eller af enhver grund afvise ansøgningen.Ansøgningen kan blandt andet afvises på grund af en politisk ellerforvaltningsmæssig beslutning 0m ikke at meddele tilladelse til udnyttelse afradioaktive grundstoffer. En afvisning af ansøgningen medforer ingenforpligtelser og ikke noget ansvar, herunder ikke noget erstatningsansvar,for Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut eller Råstofdirektoratet".0g:"303. Hvis rettighedshaveren ansøger 0m meddelelse af tilladelse tiludnyttelse af radioaktive grundstoffer, jf. Punkt 301, kan Naalakkersuisutfrit 0g uden nogen begrænsning fastsætte ethvert vilkår for meddelelse aftilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer. Naalakkersuisut kanblandt andet fastsætte vilkår om udnyttelsesaktiviteter, sikkerhed, sundhed,miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssige bæredygtighed samt 0mrettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre.Naalakkersuisut kan herunder frit og uden begrænsning fastsætte vilkår ombetaling af en årlig afgift beregnet på grundlag af størrelsen af områdetomfattet af tilladelsen (arealafgift), vilkår om betaling af afgift beregnet pågrundlag af de udvundne råstoffer med videre (produktionsafgift) ellervilkår om betaling til Grønlands Selvstyre af en andel af det økonomiskeudbytte af den af tilladelsen omfattende virksomhed (udbytteafgift)".2.Er det i notatet redegiorte fortsat gældende?Svar:De ovenfor angivne citater er direkte gengivelser af tilladelsesvilkåri et tillæg tilselskabet Greenland Minerals & Energy A/S' eñerforskningstilladelse nr.



g :wçâgInussiamersumik inuulluaqqusillungad venlig hilsenRandi Vestergaard Evaldsen20l0/l2 med eneret til efterforskning for et område ved Kuannersuit iSydvestgrønland.Tillægget trådte i kraft 3. april 2012 og er fortsat gældende. Tillægget udgør enintegreret del af efterforskningstilladelse nr. 20l0/02.Det anførte i redegørelse om tillæg til standardvilkårene fra september 20l0vedrørende afsnit 709-71 1 og tillæg nr. l til tilladelse 2010/02 for et område vedKuannersuit i Sydvestgrønland er således fortsat gældende.3.Har Naalakkersuisut andre bemærkninger til det i medierne påståedemulige crstatningskrav fra selskabet?Svar:Det følger af tillægget til rettighedshaverselskabet Greenland Minerals & EnergyA/S' efterforskningstilladelse nr. 2010/02, at rettighedshaverselskabet har ret tilat eñerforske efter radioaktive grundstoffer.Det følger dog ligeledes af tillægget til tilladelsen, at rettighedshaverselskabetikke har ret til at få meddelt en tilladelse til udnyttelse af radioaktivegrundstoffer, selvom rettighedshaverselskabet har påvist og afgrænsetkommercielt udnyttelige forekomster af radioaktive grundstoffer og i øvrigt haropfyldt vilkårene i efterforskningstilladelsen.Det fremgår således af tillægget til tilladelsen, at Naalakkersuisut kan afvise enansøgning om meddelelse af tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer.Ansøgningen kan afvises af en hvilken som helst grund, herunder af en politiskeller forvaltningsmæssig grund, eller helt uden grund.Det følger ligeledes direkte af tillægget til tilladelsen, at en añ/isning af enansøgning om meddelelse af tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstofferhverken medfører forpligtelser eller ansvar for de grønlandske myndigheder,herunder erstatningsansvar.På baggrund deraf er det fortsat Naalaldcersuisuts vurdering, at GreenlandMinerals & Energy A/S ikke vil have et berettiget erstatningskrav over for degrønlandske myndigheder, hvis Naalakkersuisut for eksempel på baggrund af enfolkeafstemning om radioaktive grundstoffer añ/iser en ansøgning ommeddelelse af tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer.


