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Høring om ”Nye retningslinjer for udarbejdelse af Vurderinger af Virkning
på Miljøet (VVM) for mineprojekter i Grønland”

Kommunens kommentarer
Kommune Kujalleq ser med vigtighed på udarbejdelse af disse retningslinjer i forbindelse med
mineraludnyttelse i Grønland, idet der derved skabes større åbenhed omkring hvad der kan forventes af
ansøgerne, og for at centrale og lokale myndigheder, borgere og berørte af minedriftsplaner får en sikkerhed
for at arbejdet er miljømæssigt forsvarligt.
Kommune Kujalleq har dog i det følgende en række kommentarer til retningslinjerne.

Terms of reference
Terms Of Reference er et væsentlig dokument i processen. Det er meget sporadisk omtalt og her kunne
ønskes mere præcise retningslinjer for form og indhold (jf. side 6 i høringsmaterialet)

Offentliggørelse på råstofstyrelsens hjemmeside
Omkring offentliggørelsen af VVM er det angivet, at det skal ske på selskabets hjemmeside. Da det er
råstofstyrelsen, der står for VVM-høringen, bør offentliggørelsen tillige kræves på råstofstyrelsens
hjemmeside og dermed være kontrolleret af Selvstyret. (jf. side 7 i høringsmaterialet).
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Støjforurening
Afsnit 4.3 om støjforurening forekommer meget ”foreløbigt” – det bør udarbejdes inden retningslinerne
færdiggøres.

Nedlukningsplan
Angående VVM for nedlukningsplanen forekommer det uklart om denne skal laves som en del af projektVVM’en eller om den skal laves når nedlukningen skal finde sted dvs. ved den endelige nedlukningsplan(jf.
side 14 i høringsmaterialet).

Community Based Monitoring
Vi ønsker, at der tilføjes krav om ’Community Based Monitoring’ (nærmiljøovervågning), hvor lokale deltager
i indsamling af prøver m.v. Det viser sig at være en god tillidsskabende aktivitet. Borgmesteren i kommune
kujalleq er velvilligt indstillet på en sådan ordning.

Adgang til info
Vi ønsker at der skal stå noget om, at det er vigtigt, at alle har en overskuelig adgang til opdaterede
oplysninger på www.govmin.gl

Forbedret kommunikation
Vi ser også, at der stilles krav om forbedret kommunikation under udarbejdelse af VVM processer, således at
parter og myndigheder får direkte og løbende opdateringer.

Anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder
Vi ønsker, at vejledningen husker selskaberne på, at de så vidt muligt skal anvende grønlandsk arbejdskraft
og grønlandske virksomheder i projekterne.

Med venlig hilsen
Keld Jensen
Udviklingschef
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