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Horingssvar vedr. VSB- og VVM-redegorelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og
blyforekomsten ved Citronen Fjord

—

Efterforskningstiladelse 2007/02

Under henvisning til Råstofstyrelsens høring vedrørende Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og
blyforekomsten ved Citronen Fjord, fremlagt på horingsportalen på www.nanog.gl, fremsendes hermed
Grønlands Politis høringssvar.

Indledningsvist skal jeg oplyse, at mine bemærkninger nedenfor er fremsat med udgangspunkt i de danske
versioner af høringsmaterialet.

Generelt skal jeg bemærke, at jeg med tilfredshed har noteret, at redegørelserne fra Ironbark adresserer
adskillige problemstillinger vedrørende et effektivt kriseberedskab, kriminalitet samt udlændinge- og
grænsekontrol.

Jeg har endvidere med tilfredshed bemærket, at man har til hensigt at involvere beredskabsmyndighederne
herunder Grønlands Politi

—

—

i det videre arbejde vedrørende opstillingen af et effektivt beredskab. Et sådant

videre arbejde er efter min opfattelse af meget stor vigtighed, idet overvejelserne på de områder, der er
omfattet af politiets sektoransvar herunder kriseberedskab kun er delvist skitseret i høringsmaterialet.
—

Grønlands Politi deltager gerne i et sådant videre arbejde.

—
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Af det ikke-tekniske sammendrag af VSB-redegørelsen, afsnit 9.8 fremgår det bl.a., at det er vurderingen, at
“projektet i anlægs- og drifisfasen øger presset på nogle af de offentlige services” herunder politiet. Denne
—

vurdering er jeg enig i. Navnlig pga. projektets isolerede beliggenhed og omfang er det min vurdering, at de
af politiets opgaver, der kræver politiets fysiske tilstedeværelse som eksempelvis efterforskning af
lovovertrædelser og beredskabskoordinering vil være forbundet med endog meget store udgifter for politiet,
ligesom indrejsekontrol og deltagelse i beredskabsplanlægningen kan være forbundet med øget tidsforbrug.
Mere specifikt skal jeg bemærke, at VSB-redegørelsen ikke adresserer risikoen for tilskadekomst,
eftersøgning- og redning af projektets medarbejdere i det omfang de i deres fritid involveres i ulykker eller
blive syge udenfor stationens område under eksempelvis vandreture (se eksempelvis VSB-redegørelsen,
afsnit 1.9.13 og 1.9.14). En sådan situation vil henhøre under Sundhedsvæsenet, Arktisk Kommando eller
Grønlands Politi alt efter situationens karakter og geografiske placering.
VSB-redegørelsens tabel 3.1 oplister de vigtigste love for Citronen Fjord-projektet. Umiddelbart er jeg af
den opfattelse, at man med fordel ligeledes kunne have nævnt lov nr. 305 af den 30. april 2008 Kriminallov
-

for Grønland, idet de mest almindelige forrrier for mulige lovovertrædelser,

som

eventuelt kan tænkes begået

af projektets medarbejdere, fremgår af denne lov.
I VSB-redegorelsens afsnit 6.3.6.2 om strafferetssysternet og forbrydelser er angivet en række oplysninger,
der umiddelbart forekommer upræcise eller fej lagtige. Det fremgår i den forbindelse at afsoningen af
forbrydelser “tilpasses gradvist til det grønlandske samfund”. Det står mig ikke klart, hvad der menes
hermed. Det fremgår endvidere, at der i Grønland “i de seneste år” har fundet narkokriminalitet sted i form
af primært marihuana. Denne problemstilling har ikke kun været aktuel i de seneste år, men har forekommet
længe. Endelig fremgår det, at den seneste statistik fra Grønlands Politi er fra 2012. Dette er ikke korrekt. På
tidspunktet for udsendelsen af den aktuelle VSB-redegørelse forelå Grønlands Politis årsstatistik frem til og
med udgangen af2014 på www.politi.dk.

I VSB-redegørelsens afsnit 6.4.6.7 oplistes en række skoler, der tilbyder en erhvervsorienteret uddannelse. I
oplistningen mangler Politiskolen i Grønland.
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VSB-redegørelsens afsnit 6.4.7 indeholder et underafsnit med overskriften “Rigspolitiet”. Afsnittet
indeholder en del fejl og upræcise formuleringer. Grønlands Politi er gerne behjælpelig med en mere
retvisende beskrivelse.

Grønlands Politis opgaver er endvidere beskrevet i afsnit 7.4.4 og 7.4.5. Jeg skal i den forbindelse
præciserende bemærke, at toldopgaver henhører under Skattestyrelsen under Selvstyret, hvorimod
udlændinge- og grænsekontrol er en politiopgave. I den forbindelse skal det bemærkes, at en eventuel
indrejse til projektområdet fra udlandet, af mig forudsættes at ske fra et land indenfor Schengen-ornrådet,
idet indrejse fra et land udenfor Schengen-området kun kan ske via en godkendt lufthavn eller havn.

Med venlig hilsen
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