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Høringssvar vedr. Nye Retningslinjer for udarbejdelse af VVM-redegørelse for mineraludnyttelse i Grønland
KANUKOKA takker for det tilsendte høringsmateriale. Den nye vejledning er udarbejdet som
følge af nye regler 0m for-høring af Tenns of Reference for miljø- og samfundsvurderinger af
råstofprojekter (Inatsisartutlov nr. 6 af 8. juni 2014 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Tidlig
borgerinddragelse og offentlig høring))
KANUKOKA har modtaget bidrag til høringssvaret fra Kommune Kujalleq. Kommunens bemærkninger
vedlægges som bilag.
KANUKOKA mener som udgangspunkt, at borgerne bør have stor indflydelse på beslutningsprocessen
når nye råstofprojekter skal igangsættes. De nye regler der giver mulighed for indflydelse allerede når
rammerne og indholdet af miljø- og samfundsvurderinger besluttes er et skridt i den rigtige retning. Det er
derfor positivt, at reglerne nu også fremgår af vejledingen.
Selvstyrets høringsportal på \vww.nanog.gl er borgernes vigtigste indgang til information om igangværende høringer, og det bør fremgå af vejledningen, at høringsmaterialet skal offentliggøres på denne kanal.
Vejledningens retningslinjer vedr. det ikke-tekniske resumé bør udbygges. Tidligere erfaringer med mangelfulde resuméer viser, at der er behov for at det præciseres, at resuméet skal give læseren et let tilgængeligt og fyldestgørende indtryk af projektets mulige miljøpåvirkninger, samt de initiativer der planlægges for at imødegå skadelige effekter. Resuméet bør også indeholde klare henvisninger (f.eks. sidetal) til
hvor læseren kan finde uddybende oplysninger om de enkelte emner i det samlede materiale, så den ikkefaglige læser let kan orientere sig i det omfattende materiale.
Vejledningen bør indeholde et krav om, at VVM-dokumentet skal indeholde en letforståelig vejledning til
borgere, NGO'er og andre om hvordan der kan søges støtte til supplerende undersøgelser og rådgivning i
henhold til §95a. Denne vejledning kunne evt. udarbejdes som en standart-forrnulering.
Her ud over giver vejledningen ikke anledning til bemærkninger.
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