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Svar. Vedr. offentlig høring omkring rapporterne:
Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, udarbejdet på
foranledning af London Mining i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udnytte
jernmalmforekomsten i Isua.
Ved høringssvaret gøres forhold gældende som anført i vedhæftede 2 avisartikler, som har været bragt i
Sermitsiaq henholdsvis 17‐11 2011 og 12‐10 2012.
Der på intet tidspunkt modtaget svar på artiklerne fra London Mining!
I hovedtræk går indsigelsen på at:
1. Der SKAL anvendes vandkraft. Andet er helt uacceptabelt. Dette med henblik på sigt at skabe et
sammenhængende el‐net langs kysten. Og så for at anvende ren vedvarende energi. Som i Norge.
Det er for så vidt London Minings årsag og skyld, hvis der er tidsmæssige problemer.
Ind til borgermødet i efteråret 2011 fremgik det af London Minings hjemmeside at projektet var baseret på
vandkraft!
2. Der skal anvendes underground mining. Som f. eks. i Kiruna.
Giver mindre støv og bedre arbejdsmiljø.
3. Olivinforekomsten ved Fiskefjorden skal anvendes til pellertsproduktion, sådan som Kryolitselskabet i sin
tid planlagde. Den værdiskabning bør ske i Grønland. Andet er udplyndring.
Man har for 2 år siden fået retten til undergrunden, så skal man ikke umiddelbart forære den bort.
4. I stedet for slurry‐pipelines bør anvendes et conveyorsystem (Doppelmayr). Alternativt og bedst bør
anvendes elektriske tog, sådan som f. eks. i Kiruna. Der er nærmest energibalance.
Transport ned med fyldte malmtog skaber så meget elektricitet, at transport op er nærmest gratis.
Vanbåren malm fryser til is. Det ved man i Kiruna, derfor har man etableret et stort underjordisk
malmlastningsanlæg i Narvik. Det såkaldte Silas‐projekt.
5. Der bør ske samtransport med f. eks. Alcoa, så ballastvand undgås.
6. Svær fuelolie ved skibstransport bør totalt forbydes. Gælder alle skibe. Ved kaj skal tilsluttes el i land.
7. Hvis Alcoa‐projektet overhovedet realiseres skal det placeres i Nuuk.
Efter de seneste udmeldinger bør de have fingeren og Hydro på banen igen!

8. Vandkraft til London mining og Alcoa bør drives i et selvstændigt selskab, som er uafhængig af de 2
selskaber.
Det kunne være DONG, Statkraft eller Vattenfall. Evt. i fællesskab.
Kryolitselskabet var jo reelt den danske stat. De opererede med vandkraft.
Der burde jo ikke være noget til hinder for at staten kom på banen igen!

Indholdet i de 2 avisartikler gøres gældende i sin helhed.
Modtagelse af høringssvaret bedes bekræftet.
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