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Vedr.: Høringsvar til VSB- og VVM-redegørelse vedrørende Hudson Resources
ansøgning om udnyttelse af Anorthosit ved Qaqortorsuaq i Midtgrønland.
Hudson Resources søger om Tilladelse til udnyttelse af anorthosit ved Qaqortorsuaq
(White Mountain) iQeqqata Kommunia.
Hudson Resources hari henhold til lovgivningen udarbejdet Vurdering af den
samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).
Grønlands Selvstyre har sendt VSB og VVM-redegørelserne i høring fra d. 23. marts til d.
29. maj 20i 5.
Der har været afholdt borgermøderi Kangaamiut, Maniitsoq, ltilleq, Kangerlussuaq,
Sarfannguit og Sisimiut i dagene 8.-10. maj med to borgermøder hver dag i nævnte
rækkefølge.
Qeqqata Kommunia vil gerne fakkeNaalakkersuisut for deltagelse til borgermøderne i
ovennævnte bosteder. Det er kommunens indtryk, at borgerne er interesserede i
projektet og ser frem til, at der startes en aktiv mine igen i kommunen. Under
borgermøderne stillede borgerne således spørgsmål om mulighederne for arbejde,
salg af grønlandsk proviant til minen mv.
Kommunen har gennemgået VSB'en og VVM'en og mener, at det overordnet er et
meget fornuftigt mineprojekt med positive virkninger for samfundet og kun ganske få
og overkommelige effekter for miljøet.
Kommunens Råstof- og Infrastruktur udvalg har holdt møde den 13. maj 2015 om VSBog VVM redegørelsen og har følgende kommentarer til høringen.
Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed. (VSB)
VSB'en konkluderer, at de økonomiske virkninger for Qeqqata Kommunia og
Grønlands økonomi primært er:
- Direkte beskæftigelse (20 arbejdstagere i anlægsfasen og 57 i produktionsfasen)
- Lokale indkøb (fødevarer, brændstof, service)
- Økonomisk vækst og muligheder
- Lønindkomst
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- DirekTe og indirekfe skaTTer på op Til 200 mio. kr. over 20 år
- 2,5% royalTy på alT afskibeT anorThosiT
l VSB'en er der behov for nogle mindre fakTuelle aendringer vedr.
- Side i7 og side 50: TransporT af medarbejdere bør uddybes, så deT fremgår Tydeligf,
aT der planlægges passagerbåde (waTerTaxis) mellem minen og Kangerlussuaq,
ManiiTsoq og SisimiuT, hvor den passagerbåd mellem minen og IvlaniiTsoq skal sToppe i
KangaamiuT og den mellem minen og SisimiuT skal sToppe i ITilleq.
- Side 37: Hudson konTor omTales som beliggende i SisimiuT, mens deT på borgermøder
blev TalT om eT konTori Kangerlussuaq. DeT bør afklares.
- Side 70: ATV spor og snescooferkørsel omTales som muligT for nogle fangere på
baggrund af Tilladelser giveT af kommunen. DeTTe er ikke korrekT, ideT kommunen ikke
giver saerskilfe Tilladelser Til enkelTe fangere, men giver generel Tilladelse Til moTorisereT
kørsel om vinTeren for hele fangererhverveT i områdeT syd for Kangerlussuaq.
DeT er kommunens vurdering, aT deT er megeT vigTigT, af arbejdskraffen i Qeqqafa
Kommunia med passagerbåde nemT kan komme Til minen, hvis andelen af lokal
arbejdskrafT skal blive høj. Ligeledes vil lokale forsyninger af fiskeri- og fangsTprodukTer
samT friskvareprodukTer fra den øvrige verden nemT komme Til minen med
passagerbådene. DeT vil både bidrage Til omsaeTning for lokale fiskere og fangere
samT Til god og sund kosT for minemedarbejdere. Derfor er deT af sTor vigTighed, af
VSB'en omTaler anvendelsen af passagerbåde mere Tilbundsgående.
Vurdering af virkninger på miljøeT. (VVM)
VVM'en konkluderer, aT der kun vil vaere ubeTydelige/mindre virkninger på miljøeT
mhT.
- Sføv
- Dieseludledninger
- Opfyld af resfaffald i sø
- VegeTaTion i naerområdeT
- Arkaeologiske sTeder mellem minen og havnen
- Øgef skibsTrafik i Søndre Sfrømfjord med 8 sTørre skibe om åreT
- Visual påvirkning
PrimaerT vil sløj påvirke dyr indenfor 5 km af projekTeT.
De megeT lave påvirkninger skyldes primaerT, aT der modsaT mange andre
mineprojekfer ikke benyTTes kemikalier og vand ved forarbejdningen samT af der er
forholdsvis lille mine.
De miljømaessige konsekvenser vil vaere begraenset men der bør vaere eT sTorT fokus
på af begraense de negaTive effekTer på rensdyrenes vandring i områdeT.
l VVM'en er der behov for nogle uddybninger vedr.
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- Side 42: Broendsfoffdnke med dobbelfvceg og spildbdkker ser finl og sikkerf ud, men
påfyldningsrufine med sikring mod spild under påfyldning bør omfdles, dd def kon gå
golf. Påfyldningsrufine kdn f.eks. voere of en-fo personer overvåger enhver
påfyldningen df brdendsfof, fro sfdrf fil sluf.
- Side 42: Minen skdl selvfølgelig hdve ef Sprdengsfofmdgdsin, men def omfoles ikke,
hvdd der sker hermed, når områdef forlddes om vinferen. Def bør sikres, of der ikke er
mulig ddgdng fil besiddelse of sprdengsfof for uønskede personer.
- Side 44: Der omfdles brug of rensningsdnldeg, men ikke nogef om def frosorferede
moferidle (sldmkdge) med mindre of def er def omfdlfe 'orgdnic refuse' på side 45.
Def bør omfdles som øvrigf frdsorferef moferidle skdl broendes.
- Side 45: Aflevering df fdrligf offold overvejes df ske fil Kdngerlussudq hvis def er
muligf. Ellers dfbrdending df fdrligf dffold ved høj femperdfur. En sådon dfbrdending
bør ikke ske. Fdrligf offdld (og ondef offold) kdn dfleveres i Kdngerlussudq hos
Mifforfik, elleri Mdniifsoq hos miljømodfdgesfdfionen.
- Side 45: Def bør omfdles, hvorddn øvrigf dffdld dfskoffes. Kdfegorier bør oplyses.
Hvor høj er femp. i def forbroendingsonldeg som påfoenkes dnvendf, sdmf om def
pldnldegges ofbrdendf. Tilsvdrende med øvrigf dffdld. Der bør indhenfes vejledning fro
kommunen mhf. sorfering of dffold og dflevering.
- Side 45: Def er ønskeligf med ef løsf oversldg på offdldsmdengder, fordelf på
frdkfioner og påfoenkf borfskdffelse. Frdkfioner kon f.eks. vdere mefdl, fdrligf dffdld,
broendbdrf dffdld, ubroendbdrf dffold (som ikke er mefol), orgonisk dffdld.
- Side 45: Def bør vurderes om de reguloere båd-frdnsporfer i forbindelse med
holdskiffe også bruges fil frdnsporf df dffdldsfrokfioner
- Side 45: Tdilings iform of pdrlikler under l mm med jernindhold, frdsorferef ved hjdelp
df mdgnefisme og borfskdffes i sø er en god løsning. Men jernindholdef forekommer
så sforf, of udvinding kdn befdle sig. Def er enddd neddelf fil ref finkornef sførrelse.
Def bør endvidere oplyses om deponering i søen medfører rusffdrvning som følge of
ilfning df jernindholdef.
- Side 68: Der omfoles ikke, df lfillinnguoq mellem lfilleq fjorden og Kdngerlussudq
fjorden er vondringsrufe for rensdyr, hvilkef den ifølge Minisferief for Grønldnds
udgivelse fro 1980 om Ndfur- og kulfurforhold er. Def bør uddybes, og hvis ddfdene
fro 1980 sfddig er korrekfe, så bør fderden fro minens meddrbejdere i lfillinngudq
forbydes/begrænses.
- Side 97: Def ser ud som om fdilings indeholder vdesenflig mindre jern end def
oprindelige mdferidle der brydes. Hvis fdilings er def frdsorferede mognefiske
mdferidle, må def dd hdve ef højere jernindhold,
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Til borgermøderne d. 8.-10. mdj kom borgerne delvist ind på nogle df kommunens
ovenstående bemderkninger. Borgernes mdnge gode input bør medtdges i de
opdaterede versioner, men overordnet synes der ikke noget til hinder for en
igdngsdetning df minen ved Qdqortorsudq.
Med venlig hilsen
ermdnn Berth Gideon Lyberth
Borgmester Formond for Röstof- og lnfrdstrukturudvolg

