Kuannersuarni aatsitassarsiornissaq vvm-mik nalunaarusiaaq pillugu apeqquteqaat.
vvm-mik nalunaarusiaq aatsitassanik qalluiniartut namminneq allaaserinnipput tamanna
eqqumiiginarpoq akuerineqarsinnaananilu taamaatussaangilarmi, pisumut akuungitsunit
ingerlanneqarsimasussaamat, taamaatumik suliaq allanit uteqqinneqarluni suliarineqartariaqarpoq.
paasissutissat Risø-mit pisinnaasimasat tunngavigalugit maluginiagassaasunik
peqarpoq taasumaanaalluuniit takutereerpaa allanit Kuannersuarni aatsitassaqarfik
pillugu vvm- suliaa uteqqinneqartariaqartoq.
ilaatigut makkut pattisigalugit.
Risø misissuisimanerani nalunngilarput fluori 30.000 tons Kuannersuit aatsitassaqarfianiimat
taanalu avatangiisimut ulorianaateqarluinartoq
apeqquserpara?
Thorium taallattiaanarneqarpoq kisianni thorium tunineqarsinnaangittsoq
sumut pissava? (thorium ulorianarluinnartuuvoq).
paaserusuppara tailing-sit tattsimut eqqarneqartussat pinngortitamut uumassuseqarnermullu akornusiisinnaasuseqarlutik pifissami qanoq sivisutigisumik piussanersut?

vvm-.mi nalunaarusiami allassimasoqarpoq Kalaalli Nunarput aatsitasarsiorfimmiit ukiumut aningaasanik 1.5 mia kr isertitaqartassasoq, sulisut akileraarutaasigut, kiisalu Royalty aqqutigalugu, apeqqutigissavara Kalaallit Nunaata qulakkerreersimaneraa Royalty atorlugu akiliioraasittinissani? taanalu sumi aalingersaafigineqarsimava?
Kalallit Nunarput aatsitasarsiorninkkut aningaasarsiulerpat Namminersorneq
pillugu Inatsimmi aningaasanut tunngasut pillugit avaqqusinnaangisattinnik qanoq
allassimasoqarpa?
Kuannersuarni aatsitassarsiortittiniarneq pillugu vvm-mik nalunaarusiaq tunngavigalugu matumuuna saafiginnissuteqaatiga nassiuppara.
Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga.
Isak Lund.

Forespørgsel vedrørende VVM-redegørelse for Kuannersuit mineprojekt.

VVM-redegørelsen er udarbejdet af dem der vil foretag råstofudvinding og det undrer jeg mig over,
for det skal jo ikke foregå på den måde, da det jo skal udarbejdes af uafhængige parter, derfor må
det udarbejdes påny af andre.
Der findes oplysninger baseret på forhold i Risø, som man har observeret, og alene det viser at
arbejdet med VVM vedrørende Kuannersuit mineprojekt må laves påny.
blandt andet på grund af følgende.
Fra undersøgelserne i Risø ved vi godt at der er 30.000 tons fluorid i Kuannersuit råstofforekomsten
og jeg sætter spørgsmålstegn ved, at det er yderst farligt for miljøet?
Thorium blev nævnt sporadisk, men hvad skal der ske med thorium der ikke er salgbar ? (thorium
er yderst farlig. )
jeg vil gerne vide hvor lang levetiden er for tailings som skal deponeres i søen og kan udgøre risiko
for at skade naturen og levende . ?
det står i VVM-redegørelsen at Grønlands indtægter fra mineprojektet vil udgøre 1.5 mia kr. om
året, fra indkomstskatter samt via Royalty, jeg vil gerne spørge om Grønland allerede har sikret sig
at der sker betalinger af Royalty? og hvor er dette fastsat?
Når Grønland begynder at få indtægter fra råstofaktiviteter, hvad står der noget om økonomiske
forhold i Selvstyreloven som vi ikke kan komme udenom?
Jeg fremsender hermed min henvendelse vedrørende råstofprojektet i Kuannersuit på baggrund af
VVM-redegørelsen.
Med venlig hilsen.
Isak lund.

