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kunofencker@hotmail.com (kunofencker@hotmail.com)
Rasmus John Franklin Lindholm (rasl@nanoq.gl), Pætur Niclasen (pjni@nanoq.gl), Nadja Vedsted Sembach
(navr@nanoq.gl)
Jørgen T. Hammeken-Holm (JOEH@nanoq.gl)
Fra:
Sv: Høringsmøder
Titel:
E-mailtitel: Sv: Høringsmøder (Nanoq - ID nr.: 15767664)
07-01-2021 10:16
Sendt:
Til:
Cc:

Kære Kuno,
Jeg skal hermed kvittere for modtagelsen af nedenstående korrespondance som vil indgå i
høringsmaterialet vedr. høring

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Best regards
Jørgen T. Hammeken-Holm
Naalakkersuisoqarfimmi Pisortaq
Departementschef
Permanent Secretary
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Jørgen T. Hammeken-Holm (JOEH@nanoq.gl)
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Re: Høringsmøder
Titel:
E-mailtitel: Re: Høringsmøder (Nanoq - ID nr.: 15766185)
07-01-2021 10:00
Sendt:
Til:
Cc:

Kære Jørgen,
Tak for hurtigt svar, jeg vil gerne tilføje lidt yderlige til min bekymring om denne ufyldestgørende
høringsplan, hvor befolkningen på mange områder ikke er informeret godt nok og splittet, speciel i
nærområdet i Sydgrønland.
Jeg vil mene, at fysiske møder er imperative for at dette projekt kan få ejerskab af befolkningen og de kender
konsekvenser, ricisi, muligheder som dette projekt medbringer.
Det vil være på sin plads, at vente indtil der er styr på Covid situationen, så man kan holde møderne fysisk
samt inkludere Nuuk, Sisimiut og Nanortalik.
Med henvisning til bestemmelsens bemærkning, at uanset geografisk placering, skal offentligheden inddrages
og det handler ikke kun om de fysisk nære områder. (Se nedenstående bilag.)
Du må meget gerne lade nedenstående og tilføjelsen indgå i høringsmaterialet.

Bilag:
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til nr. 2 (§ 87 c)
Bestemmelsen skal sikre en højere grad af borgerinddragelse i de områder, som særligt berøres af
råstofaktiviteterne. Der vil ofte være tale om byer og bygder, som er nærmest beliggen- de i forhold til
aktiviteterne. Der kan også være tale om byer eller bygder, der ikke er de nær- meste, hvis de eksempelvis har
nogle faciliteter, som projektselskabet ønsker at benytte i for- bindelse med råstofaktiviteterne, og at
råstofaktiviteten derfor indvirker på byen eller bygden. Uanset hvor råstofaktiviteten finder sted, skal
offentligheden inddrages, og derfor vil Naalakkersuisut kunne træffe afgørelse om, hvor der skal afholdes
borgermøder, hvis aktiviteterne geografisk er langt fra byer og bygder.

Inussiarnersumik
Kuno Fencker
Svend Junge Aqq. 13-805
Mobil: +299 588821
kunofencker@hotmail.com

Den 7. jan. 2021 kl. 09.21 skrev Jørgen T. Hammeken-Holm <JOEH@nanoq.gl>:
Kære Kuno,
Mange tak for din henvendelse og din interesse for sagen.
Med hensyn til dine kommentarer om, hvor høringsmøderne skal foregå, så kan jeg oplyse, at
Naalakkersuisut d. 17. december 2020 konkret godkendte følgende:
at

godkende, at der under COVID-19 pandemien kan organiseres høringsmøder i Igaliku, Narsaq,
Narsarsuaq, Qaqortoq og Qassiarsuk i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer i Grønland,
som er fastsat af relevante myndigheder, herunder Landslægeembedet.

Så Naalakkersuisut er taget i ed og har konkret taget stilling til, hvor høringsmøderne skal foregå.
Hvis det er i orden med dig, så vil jeg selvfølgelig lade din henvendelse indgå i det officielle høringsdokumentation?

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Best regards
Jørgen T. Hammeken-Holm
Naalakkersuisoqarfimmi Pisortaq
Departementschef
Permanent Secretary
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Til Råstofstyrelsen,
Jeg kan se på jeres materiale at i kun har til hensigt at holde høringsmøder i de fysisk nærmeste byer og bygder. Dette er
ikke tilfredsstillende, da projektet kan have stor indflydelse på for det første hele landet, Kommune Kujalleq og ikke mindst
hovedstaden, Nuuk og Sisimiut pga. råstofskolens beliggenhed.
De fleste interessenter indenfor det politiske miljø samt uddannelsmæssige majoritet qua beliggenheden af Grønlands
Universitet, må Nuuk også være en del af de byer man skal holde høringsmøde ved.
Jeg vil henvise til Råstoflovens § 87c og bemærkningerne til denne, hvor det er Naalakkersuisuts prærogativ og træffe
afgørelse om, at der som minimum tilføjes Nanortalik, Sisimiut og Nuuk, da disse vil uanset blive påvirket af råstofaktiviteten
- dette selvfølgelig også pga. at offentligheden skal inddrages uanset hvor råstofaktiviteten finder sted.
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