Inuit Circumpolar Council – Grønland
Tillæg til høringssvar om Inatsisartutlov om ændring af råstofloven

Inuit Circumpolar Council - Grønland (ICC Grønland) har den 3. september 2012 sendt
Råstofdirektoratet et høringssvar til Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december
2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven).
Efterfølgende har ICC Grønland fået yderligere information, som bringer detaljer i lovforslaget i et nyt
lys, og har derfor udarbejdet dette tillæg til høringssvaret. Med udgangspunkt i et notat fra Ellen
Margrethe Basse, professor i miljøret på Juridisk Institut, Business and Social Sciences på Aarhus
Universitet, samt med henvisning til den seneste tids offentlige debat om ændringsforslaget til
råstofloven, har ICC Grønland disse opfølgende kommentarer til høringssvaret.
ICC Grønland vil gerne understrege at vi fortsat støtter det politiske ønske om at adskille miljødelen
fra råstofdelen i det nuværende system for at opnå en uafhængig vurdering uden interessekonflikter.
Desværre lader det til at råstofloven og ændringsforslaget ikke afklarer den nødvendige juridiske
afgørelseskompetence mellem Naalakkersuisut og de to foreslåede styrelser, Miljøstyrelsen og
Råstofstyrelsen. Dette er et utroligt vigtigt forhold at få afklaret, da det lægger fundamentet til al anden
videre behandling og afgørelse af disse myndigheder. Råstofloven bør have en juridisk klart formuleret
ansvarsfordeling, hvilket ifølge notatet ikke lader til at være opnået.
Denne problemstilling fortsætter desværre i klagereglerne, hvor styrelserne mangler egentlig
lovgrundlag til at træffe afgørelser, og dermed ikke kan klages over. Derudover er det et stort problem,
at klageretten uden yderligere afklaring dermed kun er begrænset til parter med ”individuel væsentlig
interesse”. Dette stemmer ikke overens med ICC Grønlands ønske om befolkningens krav på fri,
forudgående og informeret samtykke, samt inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne. Det er af
største betydning at civilsamfundet som et hele har adgang til at klage over så væsentlige afgørelser
som stor-skala råstofprojekter udgør. Derfor bør det præciseres at klageretten udvides til ikke kun at
gælde de nærmeste involverede, men også borgere og civilsamfunds-organisationer, såsom ICC
Grønland.
Med udgangspunkt i notatet kræver ICC Grønland derfor at de ovennævnte problemstillinger
genovervejes i dette nye lys, og at de løses konstruktivt og så hurtigt som muligt for ikke at sætte
demokratiske spilleregler ud af kontrol. Det må være i offentlighedes interesse at processen er så åben
og medinddragende som muligt, for at sikre de bedste løsninger for samfundet som et hele.

Dette høringssvar må gerne offentliggøres efter meroffentlighedsprincippet. ICC Grønland lægger
også høringssvaret ud på vores egen hjemmeside www.inuit.org
ICC Grønland takker for fortsat at være høringspart, og ser frem til fortsat samarbejde.
Nuuk, den 19. oktober 2012
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