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Aftale om befordring mellem parterne

OE

GR NLANDS SELVSTYRE

PARTEMENTET FOR BOLIGER OG NFFRASTRUKTUR

POSTBOKS 909
3 NUUK

("Selvs tyre t")

R GREENLAND AS

og

Box 1012
3900 Nuuk

("Operatøre ")

1.1 Selvstyre har til opgave at sikre befordring i Grønland på trafiksvage ru er via ser
vicekontrakter der regulerer fordringens omfang og udførelse, de tilladte bruger

betaling og Selvstyrets tilskud.

1. Den eksisterende servicekontrak mellem parterne udløber pr. 6 2021 Selvstyret

har på grundlag af mandat godkendt af Finans- og tteudvalget for forhandling af
servlcek ntrakter til 1 år ( t 0 tioner vedrørende forlængelse på x 1 år) med

en to- trenget struktur med de hidtidige operatører forhandlet sådanne kontrakter
Se vstyret på den baggrund valgt a forlænge samarbejdet med de nuværend ope-

atører, som siden 1 'anuar 2017 har udført servicetrafikken, om fortsat kal dføre

befordringen ed levering af tilsvarende ydelser som under de dtidige servicekon
trakter F r trafikopgave nr. (Diskobugten) nr. 6H (Midtgrønland , r. 7H

(Sydgrønland) indføres et to-strenget transportsystem med to forskellige operatører
for henh ldsvis skibs- helikoptertransport med henblik på at give borgerne den

mest ksi le og driftssikre transportmulighed. Operatøren er ud om helikop-

teroperatøren, og parterne har på det grundlag indgåe nærværende aftale Aftalen

1.3 Aftalen består af aftaledokumentet og bilag. Såfremt dokume terne indeh er ind
byrdes modstridende vilkår har aftale okumentet forrang, og derefter l-iar bilagene

prioritet n anførte række følge.
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Op tøren udfører den fficie servicetrafik 1 overensstemmelse Aftalen ved

døgne begyndelse en 1 januar 1 r tra gaverne nr. H, I-I og 7H hen-

holdsvis den 1 'uli 21 for ñkopgaverne . , 2, og 9, og frem til og med den
1. 30, v aftalen utomatis op ører, med mindre ftalen forinden er

forlænget, jf. dog pkt. . Sel tyret har ret at forlænge Aftalen vedrørende

tra opgaverne (bortset fra trafikopgave nr. 7H) gange med 1 år ad gangen. En

sådan forlængelse skal se være varsl 6 måneder før aftaleperiodens udløb, herunder udløb a en forlængelsesperi .

Under ensyn til pl om førelse f en ny lu vn q løber Aftale
for vidt går trañkopgave . 7H kun frem til og med en 3 december

O24. Selvstyret kan forlænge med 1 år ad gangen på samme vilkår, indtil en
ny luftha sættes i drift i qortoq. så fald udløber Aftalen dløbet af det

kvartal, hvor ufthavne ættes drift. Skriftli meddelelse 0m forlængelse kal vaere
peratøren ' hænde senest 6 måneder for ophør af indeværende kontraktperi-

Aftalen er uopsigelig for parterne i aftaleperioden, jf. d nkt 8. og 8. , 9.1 samt

ode.

Aftalen fatter under henvisni til Tilbuddet:

4.

Trañkopga e nr. . naaq 7 2021-3 3

Trañkopgavc nr 2: U vik 31 12 2
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rafikopgave . H: Disk n 1 1 1 31 2030)
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Operatøren rpligter sig til oprethol e befordring i distrikterne he old til Fartplanerne der ' størs muligt fang imødekommer efterspørgslen til befordring

passagerer, pos og fragt ' nævn e prioritet. Dog skal e altid om minimum være

ugentlig fgang i ver retning på alle enkeltstrækninger, som er omfattet af Aftalen,

med mindre andet fremgår af Aftalen

For så vidt angår fikopgave H, forpligter tøren sig dog til at sørge for
fordring a post og fragt til alle byer og bygder om ttet a Fartplanerne, b et fra

de perioder hvor Opera øren ikke betjener disse med helik pter i rutefart.

F r så vidt angår trafikop 1 r det parternes hensigt, a Qeqertat i aanaaq di-

striktet vil blive betjent ' henh d til Aftalen, såfremt Qeqertat l øbet af aftaleperiode
opnår bygde tatus, efter nærmere aftale em arterne Vilkår herfor skal i

forhold til ken te parametre m variable mk tninger og fo t sagergrund-

Opera øren løser ñkopgaverne med helikopter henhold til Fartplanerne, men med

lag.

fleksibilitet så tran portformen ændres hvis en konkret tranport ellers ville være aflyst

på grund a Vejrlig eller lignende Operatøren gør brug af skibsrutenettet ell

indchartre skibsbe 1 rnødent mfang ved irregularitet. Heri ligger bl.a., at
Operatøren er forpligt til at få pa gererne frem til destinati n hurtigst muligt og

booke pas til skibstransport, såfremt den pågældende trans afgangs-

er sådan om king, a

tids kt er forsinke at, at pas gererne fore

trans rt med kib kan fvikles før trans orts fgange er anden trans

port med Operatøren at der er pas ende a itet til rådighed for m ng

eller ind tung. vis er er k bt en bille til helikoptertran
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grund af forc majeure, Vejrlig, te eller

ikke e tra h pa sageren, ligesom der heller ikke ydes refusion.

Generelle ge i befordringen kan e, når det -måneders glidende nnemsnit

udnyttelsen fkapacit ten på e trækning omfa afA er lavere e d

pct ler hvi de s 0 historiske mængder kan begrunde nedsat fre

kvens En ver ændringafbefordringsfrekvenserne kan kun ke tre måneders s Generell :en n n dere ke, hvis væsentlige e til materie am-

lede kapacite udnyttel e' tet de r.

fordringen kan efter peratørens sl dt andet ske d

teriel, der fr mgår a Tilbud-

En ændring

rug a and materiel med mindre kapacite en

det, såfremt dette retrækkes af Operatøren tøre kan ogs ko s ere flyv-

nnger på ere des ' tioner, h s trafikmængdern tilsiger en sådan øsning
På enke trækninger, om kun har n ugentlig afgang i ver retning, kan reduktion '

ka citeten kun ske ved rug a flyma med lavere sæde ayl kapacitet.
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312

.11

3.1

35

3. -3. , rie tere Selvstyret, idet væsentlige ændringer i fordring og Fartplanerne

kræver Naalakkers ts odkendelse Herudover skal Operatøren nformere Selvsty-

ret konkret irregularitet i trafikken ved en "early warning" om anført i bilag
Såfremt der foretages væsentlige ændringer i lanen i forhold til en tilsvarende

periode i det foregående år, skal Operatøren begrunde de(n) skete ændring(er).
eratøren tilpasser sin ra-

Opera øren skal sætte ekstraflyvninger således, a

til det til enhver tid værende passagergrundlag generelt inden den mulige ka-

pacitetsgræn ogi spid belns perioder D accepteres almindeligt uds lgt.

Operarøren skal opsætte ekstra yvninger ved “ særlige begivenheder (fx sports-

events , fores fra tyret 'f. pkt. 14 iii) ”o rydning fte irregulari

te tøren vil vise fleksibilitet, r ikke forpligtet til h samle produktion end ti Tilbu et, if. og pkt

Operatøren er berettiget til at aflyse afgange, såfremt der hverken er i) ssagerer eller

ii) ' dre nd 1 kg post , skal transportere e r fra en given desti

nati n - maksimalt i 5 dage.
I tilfælde a rsinkelse m. . er Opera øren forpligtet tilat sikre de passagerrettigheder,

om fremgår af Operatørens irregulari tsfolder, jf. bilag

foretage efter forudgående godkendelse fra selvstyrets side

Evt ændringer heri

Det vil om dtilvrere muligt gennemgåe de ellem destinati inden

for Aftalen og de tinationer i eratørens kommercielle ru n .

Den gennemgående e ted så s vanligt pera svar for såvel

oph tnin sikring m ta lle idet tøren er et til t
sikre, at pas en k mer til es tion n 'nde pe tøre de ' -

ti er

tilfælde a irregularite tø ens afvikling afbe rdringifølgeA e som

fører, at passagerer ankommer forsinkelse der ikke nâr videre

i Operatørens kommerciel drevne rutene eller inde for samme servic on t -

råde er peratøren ansvarlig for alle sådanne rers tabte tter til videre-

p rt frem til assagerernes slutdestination i Grø eller fo te es ' n i

slan eller Danmark tøren er endvidere for at sørge for i dkvarterin

stninger rplejning samt overnatning ' ø-

rpligtelse gælder for passagerer i tilfælde f irregularitet

dækning pas agerernes
dent omfang. Tilsvaren

r som følge

og 7H.

opstået i Operatørens kommerciell rutenet ' passagerer,

heraf når 'dereforbindel omfattet ftrafikopga rne nr. H 6
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pløjning 1 forhold til passagerer, der som følg af irregularitet i Operacørens afvikling

Operatøren har derimod ingen forpligtelser vedrørende tabte billetter,

af befordring i servicekontraktområdet ankommer me forsinkelse og derfor ikke når

videref0rbindelse(r) i det k

svarende gælder passagerer, som ankommer med forsin

ercie t drevne rutenet andre end Operatøren. Til-

fra det kommercielle rutenet med andre end Operatøren, som medfører, at passagerene ikke nâr videretrans-

port med Operatøren, rtset fra pligt til frem til 1 time før check-in lukker til den
mistede afgang gebyrfrit og vederlagsfrit at mbooke og udstede ny billet til næste

ledige afgan med Operatøren frem til passagerernes utdestination i servicekontraktområdet. peratøren skal dog i alle tilfælde efter bedste evne bistå danne passagerer

med hjælp til ooking og anvise indkvarteringsmuligheder m.v. Operatøren anviser
så vidt muligt mulighed for tilkøb a rskring vedrørende forsinket fremmøde.

Når en passager anko er med forsinkelse ' Opera rens kommercielle rutenet, så
passageren ikke når videre forbindelse med Disko Lin ind i Di ko Lines servicekon-

tnet i Sydgrønland i perioden, hvor begge opererer er Operatøren ansvarlig for at
sørge for indkvartering og dækning afpassagerernes omkostninger til forplejning samt

overnatningi fornøden omfang, indtil ageren kan komme videre med næste ledige
afgang hos Di Line eller Operatøren.

Operatøren vil i det ele pretholde sin hidtidige praksis hvorefter peratøren - hvor
Operatøren finder det økonomisk og kommercielt forsvarligt vælger at forsinke

trafikopgaver omfattet

resterende trafikprogram, såfremt der træder forsinkelse

af nærværende Aftale, for a passageren kan nå evt. videreforbindelse. Dog er Opera

tøren forpligtet til at u relevan afgang med op til 5 min for medtage
fo inkede passagerer og koordinere ette med den e Operator.

Sel tyre har ret til at rekvirere en ekstra hoc transp rt vilk ret tter Selv

styrets c traladministra 'o og underliggende institu 'oner samt de tto tyrede virk

somheder, Asiaq, Mittarfeqarfiit, Nukissiorfiit og Inatsisartuts Formandskab med dertil knyttede in tituti er men ikke de f Selvstyre helt eller delvsit ejede aktiesel ka-

denne transport ud og

ber), forudsat kan passagerbelægning

hiemtur). Flyvningen kal have karakter a lanlagt flyvnin min. 48 timers Vars .
est inden for 4 kalenderdage regne fra bestil-

ska ikke
planlagte ruteprogram. Selvstyret kan maksimalt bestille ekstra transport r. uge pr.

tille ad

Ekstrarransporten kal gennemføres
lingstidspunktet, med mindre andet onkret aftal , ødigt genere det

trafikopgave. Selvstyret leverer en liste med de relevante ner, der kan
oc transport.

ikke tilskud til andre operatører ' relation ti be 'ng f passagerer,
ttet af Aftalen, inden fo de perioder, hvor

Sel tyret

pos og fragt inde for distrikter,
fra trafikopgave nr. H. Tilsvarende Sel tyre ikke

t og fragt inde for

Opera øren opererer borts
yde tilsku til Operatøren relation til be af passagerer,

distrikter, som er omfattet af en service ontrakt med en anden peratør Arctic Umiaq
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nuvteren fartplan eller eventuelle ændringer.
RI R

Udførelse af trafikopgavern , jf. punkt .1, s er Operatørens regning og risik ,

Operatøren beholder således alle trafikindtægter og afholder endeligt alle udgifter.

en samlede årlige ftale m tilskud) udgør DKK 15 , mi . fratrukket en årlig rabat
på DKK 4, mio kr. (der beregnes forhol s æssigt) indtil udløbe af det kvartal, hvor

en ny lufthavn i a ortoq sætt i ft; herefter udgør den årlige rabat D 'o.
Når trafikopgave nr. 7H tfalder, 'f. pkt DKK 3 5

mio. enne angivelse er i 20 l-priser; der usteres d de fremskrevne belø . Afta-

'usteres aftalesummen

esummen reguleres hver den den 1. januar første gang den l. januar 2022 med 1

årligt.

Tilskud fra Selvstyret betales ved månedlige a nto betalinger med f aftalesumm det pågældende kalenderår, jf. punkt 4 betalinger sker med valør d

1 . i man en, første ud taling finder ted med valør en 1 . januar 2021

Udbe sker en af Opera skriftligt anv' t bankkont .

Der reducere ' tilskuddet, når fgange på grund af ændringer i befordringen
pga generel mindre efterspørgsel, jf. kt. 3.2. Reduktionen fastlægge ud fra reduc -

rede variable omkostninger fratrukket mistet omsætning forvented bille taegter

j xcel versigteni A)

Uanse ovenståen e s red on af tils ikke foretage , med e rs en

mellem fløine kilometre fartplanlagte ometre . år samlet dgør 1 eller der-

I-Ivis Operat elvstyrets gæring foreta ek tra d h rt overenstemmelse pkt. 3. 4, afregnes de e tran ær kilt m et beløb vare de

eratørens te v ' e tning pr kilometer fordring
distancen r n tra tran (både ud hje turen). Afregnin r -

grun Operat frems af en faktura. Be n ker i tilkytning

ti Selvstyrets betalinga tilskud ' p . ..

Billet , pos - r skreve prisoversigten, j bila E riserne pris -

s hver den 1. , første gang de . ;an 2 med I 5 årligt. ratøren er d t still t til t føre pris litik med henblik op a pacitets

udnyttelsen, h ndera fo p ffere tiering fikopgavern nedadgående
retning. tilfælde af p ' fferentiering er Op tøren berettiget a knytte særlige

betingelser restriktioner til de billigere billettyper
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Operatøren er berettiget til at regulere billet , post og fragtpriser ' erensstemmelse

4.11

48

4.7

med ændringer ' Mittarfcqarfiits brændstofpriser petroleum GET A (pr. 1/ 2020
DKK 6,48 pr ter inklusive miljøafgift på DKK ,I pr. ter) i det omfang ændrin-

gerne verstiger den foretagne prisregulering. Ved d i samme priser, kal Operatø«
ren tilsvarende og me samme frister m v , jf. nedenfor, reducere sine billet- p0st› og

Fragtpriser, dog aldrig vere end til den retagne prisregulering.

Reguleringen sker kun for nye billetter udst efter reguleringsdagen Prisen på rede udstedte ille ter ændr ikke

af ændringer ' brænd t

Ved fastsætt af bille -, post- fragtpriserne om

priserne sættes ændringen den amlede tning rændst opgj tud fra de

budgetterede bræn s fomk tningeri forh til de e b

uddet. Reguleringen sker âledes altid ud

rede' dtægter
fra tter, 0st og fragt, som angivet i

fra forholdet mellem de oprindeligt budgetterede brændstofomkostninger e opfragtindtægte . Hvis eksempelvis de oprindeligt

KK .64 .
16t-, post-, og fragtindtægter er KK 4.242.000, en tigning på 1

.64 4. 4 ' 3,89°o i billetftkopga omfa

rindeligt skønnede billet- p0st-,

de tilsvarende skønnede bil-

' brændstof-

skønnede brændstofomkostninger

p e føre til en stigning på 1 s -, og fragtaf Aftalen, så alle

g eller køb a b d-

s of på langsigtede ko trakter er denne reguleringsmekani me uvedko

pris e. Opgørelsen foretages amlet

priser reguleres med samme sats. Operatørens eventuelle

Se vstyre skal ori n eres reguleringer i billet- post-, fragtprisern som følge af

ændringer ' udgift til bræn f.

d eh lder og dækker Operatøre omk tningerihenhol ti Mit
finfra trukturanlæg han-

Selvs tyre ts til

tarfeqarfiits takst r betalinger Operator s

faciliteter sam handlingydelser omfan sådanne leveres a Mittarfeqarfiit, 'f.

F gældende fra 1.
de omfang ændringerne procentuelt verstiger den foretagne risregulering i

nedadgåen re ing, forudsat tMittarfe t r er nett -

. Ved ændringer eri, iustere Operatørens tilsku ,

ret virksomh , f kt 7.2.

dgáende

1) Operatørens samled faktiske omkostninger til rud
af Aftalen

lkulation af samme omkostninger, 'f.

Justeringen sker

j teringen ndetakstero betalinger trafik omfa

over de forudgående 12 måneder, m e

1) ;usteret ændringen i forbrugerpristallet siden i , e siden den

seneste justering e nærvære e be emmel sa t 3) en kalkulati n af samme 0m-

k stninger f. 1 de ændrede takster talinger

Hvis omk erne efter 3 overstiger de stere e tninger efter 2) forhøjes

det årlige tilsku efter Aftalen med differe en.

de æn
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Hvis drede omkostninger efter 3) er vere end omkostningerne efter l) reduce
res det årlige tilskud fter Aftalen med differencen Justeringen ker med 1/12 hver

måned med virkning fra ikrafttræden af de ændred takster og betalinger

Operatøren fremsender ti Selvstyret en kvartalsvis relse over den under Aftalen

P

som anført i bilag C. Årsrapporteringen skal indleveres SelvSelvstyret skal godkende

ydede transportyde

styret inden udgangen af l. kvartal i det e
rapporteringen inden udgangen af . kvartal Parterne er enige om afrap rteringsfor-

men ' det skema, so fremgâr af bilag B.

Operatøren kal endvidere e gang årligt foretage en samlet indberetning af den ede

portydelse, idet denne indberetning skal være påtegn t af en a toriseret revisor

Operatøren skal ' hele aftaleperioden opretholde alle fornødne godkendelser fra Tra

fik- og Byggestyrel en g alle øvrige fornødne rutetilladelser, konces ioner lic nser,
ansvars og skadeforsikringer, sation mv. fra offentlige grønlandske, danske og

udenlands e myndigheder til opfyldelse fdei unkt lanførte

epersonale samt mekani-

gaver Operatøren

er endvidere ansvarlig for, at alle ansatte (p evt.

kere) opfylder Trafik- og ygges kra til licenser, træning, bredschec m.v_

Operatøren i aftaleperiod overholde de til enhver gælde e l

mæ s krav til sikkerh materiel, bemanding a afgange, mv.

Operatøre ska s llig nsyn n til de særegne grønlands transportforl varetage e, jf. punk 3.1, førte afgange i vere temme med d til enhver

ti gælden er.
eratøren er berettiget til at e opfyldelse af dele af Aftale til j d.

Såfremt O ratør overlader pfy delse afd af Aftalen til tr , hæfter Operatøren ver for S tyret for ne ;emænds ydelser for

egne y r tår herunder r ne erleveran ører l ti a

rpligtelser, s åhviler Opera e r Afta

Operatøren har pligt til at nter Sel tyret om h r ve elle vil få

betydning valg a ruteføring eller planlægning f trafikke
Med d formål a sikre sammenhængi samlede Grønland er Opera

tøren forpligtet til på rimelige vilkår at samarbejde andr eratører fattet af

tyre servicekontrakter samt tører' den for det mmercielle n om n

z'
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7.3

hensigtsmæssig trafikplaiulægning samt om re tions- billet- og teringssystemer ved videretransport til fra Operatøre s slutdestinationer på e af

Aftalen fattede trafik pgaver.

Operat ren iøvrigt mærksom tudvikl sine nenester herunder eksempelvis

billet tilling og ombooking - således at disse erstøtter e fortsat yderligere

digitalisering land borgere og samfund.

Selvstyret har ud fra Operatørens nuværende øknomiske situation vurderet, at der ikke
kræves sikke tillelse H ' Opera ørens øk e fo 0 forringes, kan Selv-

tyret forlange, at Operatøren tiller en ti på et lø varende til 15 °o af års

tilskudsbelø , j punk til dækning af Operatøre forpligtelser efter Aftalen. Garantien kal stilles af et endt pengeinstitut og på anfordringsvilkâr. 2 år efter

Aftalens start skrives ti til O % af kontraktsummen og efter 3 år ned-

skrives garantien til 5 °0

Selvstyret tiller i aftaleperi en de eksisterende fthavne he og tops,
erunder hangarfaciliteter, til peratørens rådighed mod, at Operatøren betaler herfor

i henh til de til enhver tid gældende takste .

Mittarfeqarfii eller en af Sel tyret godkend anden 1 enhed varetager driften

a de ' punkt 7.1 te frastrukturanlæg 0 hangarfaciliteter, samt handling ' visse
l fthavne, heliporte helistops Såfremt Mittarfeqarñit ftaleperioden overgår fra

a være en n t virksomhed til at blive organiseret eksempelvis et a elskab søges niveau ret t. Opkrævning skeri henho til Mittarfeqarfiits

Takster Betalinger med (Tak ter beta ved benytte af helikopterflyvepladser uftha ' G .Æn eri behandles som anført i punkt 4.1

4.1 . Det er foru
peri en opretb er samme kationer der tankes fuel, ved Aftalen

tørens side, a Mittarfeqar t i hele aftale

indgåel . I Mittarfeqarfiits takst talingsregulativ kan Mittarfeqarfiit

tilpasse åbningstidern enkelte lufthavne helik flyvepladser -

ning f Operatøren ' m af tarfeqarfiits ændring a åbningsti
der dækkes "krone r krone a Selvstyret. Tilsvarende skal redukti n i -

t re om tninger til Mittar fi medføre reclukti n i til t.

elvstyre kan ' aftaleperi overla driften a vne, helipo tops

heru der hangarfacili ter, t handling, ' et fa dette udbydes, til en af Selv
t uafhængig 'uridisk enh samt overdrage er flere fysiske anlæg til en af

Selvstyret afhængig juridisk enhed.

elvstyret har pligt til 'dligst at tere Operatøre om ændringer af be

ning for dennes arbejdstilrettelæggelse.
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Selvstyret er sammen med lvlittarfeqarfiit svarlig for at afgange normale 0m-

8.2.1

for ormal publicere åbningstid, jf. e på tids

anført i fartplanerne

stændigheder kan gennemføres
punktet for Aftalen indgåelse gældende åbningstider

har ligt til at fte eventuelle afvigelser med Operatøren Med normale forhold meog n rmale ne det sige at de enkelte

tvinget fly/helikopter Afvigelser meddeles god

n s normale ke vejrforh

ruter egnede til afgang med

ten i N TAMs eller på anden måde til Operatøren.

ti som muligt

Såfremt der i aftaleperioden indtræder væ entlige ændringer i forudsætningerne for

Aftalens ' dgå e, kan Aftalen rlanges genforh t af gge parter. Såfremt n

vil kræve genforhandling af Aftalen, og parterne ikke ka til enighed

part kan

ind n for måneders
skriftligt varsel. Vars kan gives fra det tidspunkt, hvor det står klart at forhandlin-

tagelscsvist opsiges af begge parter

rimelig periode, kan hver af parterne opsige Aftalen med (

gerne ikke fører til et resultat. Aftalen kan dog

et ved Afta-

et forkortet varse 1 tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, hvor virkningen
forhandlingsmu-

af væsentlige ændringer indtræffer på et tidligere tidspunkt.

ligheden gælder væsentlige ændringer, som ikke burde være

len gåelse af den part, der begærer genforhandling, med mindre andet dtrykkeligt

fremgår af Aftalen.

Herudover kan begge parter forlange A n genfo t i følgende tilfælde:

For så vidt angår tilskuds øbets størrelse en akkum ret æ drin bruger

pristalleti Grønland . tat.gl) sammenholdt med gennemførte regulerin j

pkt. 4.2, +/- eller derover anuar tallen ii) ænd g ' den årlige om

på mere en pr. trafikop t givent vor aktiviteten ikke tilsvarende kan
r uce forøges. V n ring e Operatøren forpligtet til t give S lvstyret

underretni herom. løbe tørrelse skal justeres efter nærmere ftale -

lem parterne under hensy Operatøren omsætning tindtægter) t '

til Operatørens variable omk tninger

V ibrugtage af fthavne i Ilulis t, Qeqertars , Qasigianngui Kan-

gaats' u , N q Nanortalik, Tasiilaq 0g/ eller I kan hver

kræve ge forhandling såfremt ibrugta a den enke lufthavn æn forudsæ

ningerne ftalens indgåelse. Tilsvarende r ved anlægs

mråder f tlig in fras trukturel

ændringer af sva

forhold til
ytter ig til

mt der 1 aftaleperioden vedtages nye regler ændres praks

internati nal l givning, anden ' ternational re g der pecifikt

flytran port et om ændrer vilkårene for Operatø opera ' og dermed for

dsætningern for Aftalen, og som Operatøren ikke havde eller have forudse

på tidspunktet for Aftalens indgåelse Operatøre er det en forudsætnin for
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indgåelse af Aftalen at der mulighed for at flyve mørkeflyvning én t (VFRNA S e Pilot). VFR-NAT er i udgangs nktet ikke tilladt ' (B 7

kapitel 5 stk. .1), medmindre Trafikstyrelse giver operatøren speeiñk tilladelse hertil

jf. AI Grønland (AIP Grønland Enrou 1. stk 3b). Såfremt vilkårene nåelse

af sådan tilladelse ændres markant, eller muligheden for at
retten gælder kun, hvis så

hør 'f. punkt 2.2,

tilladelse helt ñernes

har Operatøren ret til genforhandling. Gen and
danne anlæg ændringer tages i brug/træder i kraft inden Aftalens

og ændringen kan tidligst få virkning fra en sådan ibrugtagning/ikrafttrædelse.

til enighed inden for en rimelig peri kan hver af parterne

måneders skriftligt varsel. Varsel kan gives fra det tidspunkt,

Kan parterne ikke kan
opsige Aftalen med

hvor det tår klart, t hand gerne ikke fører til e resulta

Såfremt en part væsentligt misligh lder Aftalen, skal den ikke misligh ldende part give

ldende part om, a denne part anses væsentligt
sli h ldelsen skal være udbedret inden 3 dage. Så-

fristens udløb, er den ikke' blikkeli virkning Væ

, følgen old:

skriftlig meddelelse til den

at misligholde ftalen, og at

ligholdelsen ikk er udbedre ind
misligh hæve Aftale

sentlig misligh delse er bla dt andet men ikke begrænset

nde part berettiget til at med

fremt

A. Operatøre fratages mister eller undlader fornyelse af elser, myndigheds-

godkende ser, rsikringer mv. om fastsat ' punkt .1, eller undlader at over-

h l gældende lovgivning som fasts ti unkt

B. peratøren verh lder ikke den til e er tid gæl lovgi af tydning

relse a tra rtopgave

for lovlig og 'kkerhedsmæssig forsvarlig d

C Opera øren meddeler ikke tyret oplysninger om fo sat Aftalen
tøren ges under gs ta ning eller erklære konkurs.

E. elvstyret ttiget betaling 'f. kt 4.

Ved misligholdels den an en part l øvrigt misli ldelsesbe el er efter grønlands k rets delige regler.

Operatøren hæfter for underleverandørers ydelser e måde for sine egne

ydelser og hæfter over for Selvstyret for ethvert tab m den pågældende underleve-

rand føre Selvstyret led i 'n underleverance til peratøren efter Afta-
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Såfremt Aftalen psiges 1 verensstemmelse med p nkt 8 eller punkt 14 , kan ingen
af parterne kræve erstatning fden anden part.

temmelse me punkt 9, er den misligholdende

SåfremtAftalen hæve iovere

erstatningsansvarlig overfor den ikke-misligholdende part for enne kumen
terede direkte tab. Der hæftes ikke for indirekte e øk ' ke konse-

traom-

kvensta a nogen art. D skal Operatøren i givet fald erstatte Selvsty
ko tninger ved at skulle antage en y operatør til udføre de fAftalen omfattede op

uden forlængelse:

gave frem udløb afA len ordinære aftaleperiode det vil

jf. punkt .2.
EÅLPR

Selvstyret vil i henh til Landstingsl om ffentlighed i forvaltningen eller Lands-

tingslov rn sagsbehandling i den o tlige forvaltning skulle foretage en konkret

okumenter og oplysninger, der er indgået til den ffentlige for

tand for aktindsigt. Selvstyret

vurdering af om d
val led l den

kan ikke i trid med

alene at meddele aktindsigt i udvalgte dokumenter og oply ninger.

virksomhed, kan gøres
se regler ved aftale give tilsagn om fortrolighed eller tilsagn om

ger om Operatørens organisati res er og øk omiske

eller som følge af Operatøren

okumenter og

aggrun m.v i Vstyreti forbind

handlinger korrespondan e kan være af en så

fra aktind ' .

afgivelse af Tilbud samt

karakter at kan un

g om aktindsigt i d kurnenter fattet af 1 .
der træffes afgørelse i henhold

Modtager Selvstyret

indhenter
ti Landsti l offen ed'

ling' en offentlige rvaltning.

u talelse fra Opera øren, for'

tningen eller Lands ' ov be -

tyre kan offen re ele om A e med Operatøre

den s ede ne bruttoud for Selvstyre
fremt en part tager hen ndelse je vedr forhold under A

talen foretager den art, de har mod t henvendelsen vur f, vorvidt

arten se , even efter øring af den anden part, s besvare v , eller

hvorvidt henvendelsen kal besvares a anden part. Enhver lse kal være

l overfor en ikke-besvarende part. t besvares henvendelser vedrørende
omrâder, der henhører under Operat rens ansvarsområde under Aftalen a pera ø-

ren, mens øvrige henvendelser, herunder hen lser vedrørende generelle

litiske emner be vares a Selvstyret.
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Operatøren, dennes personale, nderleverandører og disses person e skal iagttage

141

13.4

13.3

31

ubetinget tavshed hensy til oplysninger vedrørende Selvstyrets og andres for-

hold, som de får kendskab til 1 forbindelse med opfyldelse af nærværende kontrakt.

Ved henvendelser fra kunder m.v. til Selvstyret vedrørende Operatøren foreta Selvstyret en vurdering af, hvorvid henvendelsen skal besvares af Selvstyret efter en even

tuel udtalelse fra Operatøren, eller om henvendelsen sendes til besvarelse af Operatoren. Ved henven er direkte til Operatøren foretager Operatøren en lignende vur

dering. Det vil sige en vurdering f, hvorvidt henvendelsen skal besvares af Opera
ren efter en eventu l u talelse fra Sel styret eller henvendelsen sendes til besva-

relse af Selvs ret.

Generelt vil det være gældende at eratøren be varer alle henvendelser, der vedrører

de områder, Operatøren har ansvaret for i henh ld til den indgåede servicekontrakt,

mens Selvstyret besvarer alle andre henvendelser

Operatøren Selvs ret skal ved meddelelser til offentligheden, heru lser
til n hedsmedierne, optræde loyalt ver for hinanden. Meddelel er til ffentligheden,

herunder udtalelser til nyhedsmedier vedrørende pørgsmål af generel trafikpolitisk
karakter med relation til Se tyrets område, bør så 'dt muligt alene foretages af res-

s ortdepartementet for Infrastruktur.

part er berettiget til uden a e tatningsansvar - at s pendere fyl elsen

af sine ligtelser un Aftalen såfre t delse hera bliver umulig eller rneligt byrde om følge af upåregnelige mstændighe der ligger uden for den

pågældendes ontrol rce jeure). F rc majeure omfatter blandt andet fyldel

eshindringer, der skyldes upåregneligt Vejrlig, turkatastr fer, brand, krig, uroligh der, strejke mangel på arbejdskraft, pandemi (herun ovid 19), varemangel -

randørsvigt upåregnelige dri nedbrud l out og mangel på tricitet. be-

rørte part skal strak underrette den anden om rc majeure situationen.

Såfremt e force majeure situati n vedvarer mere end tre på hinanden følgende må

er den an part t til at meddele den e part, a Aftale påtænkes

opsagt. Opsigelse kan herefter ke med et varsel p tre måneder

Ingen er parterne er berettiget til a modregne krav af nogen art mod den anden part
med kravi henhold til Aftalen

LOVVALG, VÆRNETING OG TVISTLØSNING

16.2

16.1

Aftalen er omfattet af grønlandsk lovgivning.

Enhver tvist, som måtte opstå 1 forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende
Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet l

København efter de af Voldgiftsinstltuttet vedtagne regler herom, som er gældende
Ved indledningen afvoldglftssagen. Voldgiftsretten skal have sæde i Nuuk.

UNDERSKRIFTER OG DATERING

Dato: Dato:

For Selvstyret: For Operatøren:

Ruth Lindhardt, departementschef Jacob Nitter Sørensen, adm. dir.

Kjeld Zacho jørgensen, bestyrelses-

Kenneth Lund fdelingschef
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