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DEL 1 AF FLERE HØRINGSSVAR – FLERE SVAR VIL FØLGE INDEN DEADLINE FOR HØRINGEN
Vedr. høringssvar, Kvanefjeldet VSB og VVM-redegørelse – DEL 1:

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
Kommune Kujalleq er i gang med at gennemgå redegørelserne og vil fremsende et antal høringssvar
inklusive kommentarer og spørgsmål til de fremlagte dokumenter.
Vedlagte DEL 1 høringssvar er udarbejdet af Kommunens daglige ledelse i samarbejde med en til
formålet etableret råstofgruppe. Kommunalbestyrelsen vil drøfte redegørelserne under et
kommunalbestyrelsesseminar 16. februar, hvorefter der forventes at kunne foreligge yderligere politiske
tilkendegivelser.
Kommune Kujalleq er som udgangspunkt positiv stemt i forhold til råstofaktiviteter og peger på at
licensområdet ligger tæt på bosætningerne i kommunen, hvorfor det for licenshaver vil være relevant
også at søge samarbejdspartnere i kommunen. Selskabet har iht § 18 i Råstofloven en forpligtelse til så
vidt muligt at anvende lokale virksomheder og lokal arbejdskraft.
Interessen for arbejdspladser indenfor råstofbranchen i Kommune Kujalleq har længe været høj. Rigtigt
mange har taget kurser og uddannelser i Råstofskolen. Flere har taget arbejde i andre mineprojekter i
Grønland. Lokale virksomheder har kapacitet til at udføre serviceopgaver for minebranchen.
Derfor er det med skuffelse, at Kommunen finder at relevante og kendte miljøproblemstillinger for
projektet ikke i tilstrækkelig omfang er beskrevet og at der ikke foreligger forslag i tilstrækkelig omfang
til afbødning af problemerne.
Kommune Kujalleq har tidligere til Naalakkersuisut tilkendegivet, at kommunen ikke ønsker etablering
af kemiske værker / raffinaderier i Kommune Kujalleq. Kommunen fastholder denne holdning og
foreslår, at det fremlagte forslag tages af bordet og et nyt forslag udarbejdes, som i tilstrækkeligt omfang
dokumenter problemstillinger og forslag til løsning af disse.
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BILAG: Kommunen vedlægger DEL 1 indeholdende et antal kommenterede spørgsmål til de
foreliggende redegørelser.

Med venlig hilsen
På vegne af kommunen og råstofgruppen
Ole Christiansen
Råstofrådgiver
Kommune Kujalleq
3920 Qaqortoq
Mobil +45 2018 4257 (Danmark)
Mobil +299 55 18 57 (Grønland)
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