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Ansøgningsprocedurer og standardvilkår for efterforsknings- og 

forundersøgelsestilladelser for mineraler i Grønland 
 

De nedenfor angivne ansøgningsprocedurer og standardvilkår er tiltrådt af Grønlands Landsstyre og miljø- 

og energiministeren som grundlag for meddelelse af forundersøgelses- og efterforskningstilladelser for 

mineraler (andre mineralske råstoffer end kulbrinter) i Grønland. 

 

Ansøgningsprocedurerne er blevet væsentligt ændret med virkning fra 1. januar 1996. Standardvilkårene 

for efterforsknings- og forundersøgelsestilladelser er i øvrigt uændret. 

 

Ansøgningsprocedurerne og standardvilkårene vil blive løbende revideret på grundlag af opnåede 

erfaringer. Reviderede ansøgningsprocedurer vil gælde for alle tilladelser, mens eventuelle reviderede 

standardvilkår kun vil have virkning for tilladelser, som meddeles efter en sådan revision. 

A. Ansøgningsprocedure for efterforskningstilladelser for mineraler 

1. Registreret ansøgningsdato 

 

1.1. En ansøgning om efterforskningstilladelse for mineraler skal fremsendes til Råstofdirektoratet 

(RD), se adresse m.m. på bagsiden af denne publikation. Ansøgning og supplerende 

ansøgningsmateriale kan fremsendes ved brev, med fax eller kan bringes til RD. 

Ansøgningsmateriale, som sendes med fax, skal samtidig fremsendes med brev. 

 

1.2. En ansøgning om udvidelse af tilladelsesområdet for en allerede meddelt 

efterforskningstilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 205, behandles på samme måde som en 

ansøgning om en ny efterforskningstilladelse. 

 

1.3. En ansøgning registreres af RD med en ansøgningsdato som angivet i punkt 1.4-1.6, jf. dog 

punkt 5.1. 

 

1.4. Den registrerede ansøgningsdato for en ansøgning defineres som den dato, hvor en korrekt 

ansøgning er modtaget af RD, jf. punkt 1.5: 

 

a. Hvis ansøgningsmaterialet er modtaget af RD inden for RD's kontortid (kl. 9.00-16.00 

grønlandsk tid) på en arbejdsdag, vil denne dato blive registreret som an-søgningsdato. 
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b. Hvis ansøgningsmaterialet modtages uden for RD's kontortid, vil den næste arbejdsdag 

blive registreret som ansøgningsdato. 

c. Hvis ansøgningsmaterialet ændres, ændres den registrerede ansøgningsdato som angivet 

i punkt 1.8. 

 

1.5. En korrekt ansøgning er defineret som en ansøgning, der er udarbejdet på RD's 

ansøgningsskema (bilag 1) og som efter RD's vurdering fyldestgørende indeholder følgende 

oplysninger uden forbehold: 

 

a. angivelse af ansøgerens navn, adresse, telefon- og faxnumre; 

b. angivelse af det ansøgte områdes afgrænsning som angivet i standardvilkårenes punkt 

206-207, dvs. primært ved hjørnekoordinater (ordnet i urets retning) defineret med 

grader og hele minutter, og endvidere således at det ansøgte område ikke overlapper 

eneretstilladelser, som allerede er meddelt eller som myndighederne har taget stilling til 

eller som indgår i foregående ansøgningsgrupper, jf. punkt 1.8; 

c. tilstrækkelige oplysninger til, at RD kan vurdere ansøgerens tekniske og økonomiske 

formåen; 

d. sådanne andre oplysninger, som til enhver tid måtte blive fastsat af RD; 

e. meddelelse om betaling af et ansøgningsgebyr som angivet i punkt 2.1-2.3. 

 

1.6. En ansøgning, som ikke er korrekt, kan ikke registreres. 

 

1.7. Hvis RD finder, at en ansøgning ikke kan registreres, vil RD meddele dette til ansøgeren 

snarest muligt (normalt indenfor 3 arbejdsdage fra ansøgningens modtagelse) med angivelse af 

årsagen hertil. Ansøgeren kan herefter fremsende supplerende ansøgningsmateriale. Den 

registrerede ansøgningsdato er i så fald den dato, hvor en korrekt ansøgning er modtaget af 

RD, jf. punkt 1.4.c. 

 

1.8. Ansøgeren skal sikre, at ansøgningen indeholder korrekt og fyldestgørende information, 

herunder at det ansøgte tilladelsesområde er korrekt afgrænset. Forud for fremsendelse af en 

ansøgning bør ansøgeren indhente oplysninger fra RD som angivet i punkt 1.9. 

 

1.9. RD vil efter anmodning fremsende følgende oplysninger til en ansøger, en potentiel ansøger 

eller andre vedrørende et konkret geografisk område: 

 

a. tilladelsestekster (inkl. kort) for eneretstilladelser som allerede er meddelt; 

b. hjørnekoordinater og kort for ansøgte eneretstilladelsesområder, som myndighederne 

har taget stilling til, dog uden angivelse af ansøgerens identitet; 

c. hjørnekoordinater og kort for ansøgte tilladelsesområder, som indgår i foregående 

ansøgningsgrupper (jf. punkt 3.1) og som myndighederne endnu ikke har taget stilling 

til, dog uden angivelse af ansøgerens identitet. 

RD vil udvise al rimelig omhu for at sikre, at de fremsendte oplysninger er retvisende, men 

påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler i materialet. 

 

1.10. RD kan fastsætte et gebyr for fremsendelse af de i punkt 1.9 nævnte oplysninger. 
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2. Ansøgningsgebyr 

 

2.1. Ved fremsendelse af en ansøgning om en efterforskningstilladelse skal ansøgeren betale et 

gebyr til RD på kr. 5.000 pr. ansøgt tilladelse. 

 

2.2. Gebyret skal betales til RD i DKK og kan ikke betales i anden valuta. Gebyret kan fremsendes 

ved brug af betalingskort, ved check eller ved bankoverførsel til RD's bank. 

 

2.3. Gebyret skal være modtaget af RD eller RD's bank senest 14 dage efter den registrerede 

ansøgningsdato, jf. punkt 1.5.e. I modsat fald ændres den registrerede ansøgningsdato til 

datoen for modtagelse af betaling. 

 

2.4. Hvis ansøgningen resulterer i, at en efterforskningstilladelse meddeles til ansøgeren, reduceres 

gebyret i standardvilkårenes punkt 401 eller 402 med det i punkt 2.1 nævnte gebyr vedrørende 

ansøgningen. 

 

2.5. Hvis ansøgningen ikke resulterer i, at en efterforskningstilladelse meddeles til ansøgeren, 

tilbagebetales det i punkt 2.1 nævnte gebyr ikke til ansøgeren. Tilsvarende gælder, hvis 

ansøgeren trækker ansøgningen tilbage, uanset årsagen. 

3. Ikke-konkurrerende og konkurrerende ansøgninger 

 

3.1. Ansøgninger med en registreret ansøgningsdato fra den 1. til og med den 15. dag i måneden 

indgår i ansøgningsgruppe A for den måned. Ansøgninger med en registreret ansøgningsdato 

fra den 16. til og med den sidste dag i måneden indgår i ansøgnings-gruppe B for den måned. 

 

3.2. En ikke-konkurrerende ansøgning defineres som en ansøgning i ansøgningsgruppe A 

(henholdsvis B), hvor det ansøgte tilladelsesområde ikke overlapper et andet ansøgt 

tilladelsesområde i samme ansøgningsgruppe A (henholdsvis B). 

 

3.3. En konkurrerende ansøgning defineres som en ansøgning i ansøgningsgruppe A (henholdsvis 

B), hvor det ansøgte tilladelsesområde overlapper et andet ansøgt tilladelsesområde i samme 

ansøgningsgruppe A (henholdsvis B). 

 

3.4. I tilfælde af konkurrerende ansøgninger meddeler RD pr. fax (og brev) dette til ansøgerne 

snarest muligt efter udløbet af perioden for den pågældende ansøgningsgruppe og oplyser 

samtidig afgrænsningen af det overlappende område. 

 

3.5. I tilfælde af konkurrerende ansøgninger kan ansøgeren, udover at opretholde ansøgningen 

uændret, vælge følgende, forudsat meddelelse herom fremsendes til RD indenfor de første 3 

arbejdsdage efter RD's afsendelse af meddelelsen efter punkt 3.4: 

 

a. Ansøgeren kan ændre det ansøgte tilladelsesområde således, at overlapningen med 

andre ansøgte tilladelsesområder reduceres eller elimineres. I så fald ændres den  

registrerede ansøgningsdato for ansøgningen ikke. 

b. Ansøgeren kan fremsende oplysninger om de i punkt 4.5.a-c nævnte forhold. 
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4. Forelæggelse af ansøgninger for de politiske myndigheder 

 

4.1. Ansøgninger, der i løbet af en måned er registreret efter punkt 1.3, forelægges af RD for 

formanden og de to næstformænd (formandskabet) i det grønlandsk/danske Fællesråd 

vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland, så vidt muligt i første halvdel af den følgende 

måned, medmindre de inden for en rimelig periode kan forelægges for fællesrådet på et møde, 

jf. dog punkt 5.1. Formandskabet kan beslutte, at en ansøgning, herunder konkurrerende 

ansøgninger, forelægges for fællesrådet på et møde. 

 

4.2. Alle ansøgninger forelægges derefter, med indstilling fra fællesrådet eller fællesrådets 

formandskab, for Grønlands Landsstyre og miljø- og energiministeren til endelig stillingtagen. 

 

4.3. Alle ansøgninger indenfor én ansøgningsgruppe behandles af de politiske myndigheder, inden 

behandling af ansøgninger i den næste ansøgningsgruppe indledes. 

 

4.4. Ved behandling af en ansøgning vil myndighederne især lægge vægt på følgende (ikke angivet 

i prioritetsorden): 

 

a. ansøgerens tekniske og økonomiske formåen; 

b. myndighedernes vurdering af ansøgerens eventuelle tidligere aktiviteter i Grønland i  

henhold til efterforsknings- og forundersøgelsestilladelser. 

 

4.5. Ved behandling af konkurrerende ansøgninger vil myndighederne udover det i punkt 4.4 

anførte især lægge vægt på følgende (ikke angivet i prioritetsorden): 

  

a. ansøgerens eventuelle hidtidige erfaringer med aktiviteter i Grønland i henhold til 

efterforsknings- og forundersøgelsestilladelser; 

b. ansøgerens eventuelle tidligere feltarbejde udført indenfor det ansøgte tilladelses-

område i henhold til en forundersøgelsestilladelse; 

c. ansøgerens eventuelle tilbud om træning og beskæftigelse af grønlandsk arbejdskraft 

ved feltarbejdet i det konkrete efterforskningsprojekt; 

d. den registrerede ansøgningsdato indenfor en ansøgningsgruppe. 

 

4.6. I tilfælde af at en ansøger, som efter punkt 4.5.c har tilbudt træning og beskæftigelse af 

grønlandsk arbejdskraft, meddeles den ansøgte tilladelse, fastsættes det pågældende tilbud som 

et supplerende vilkår i tilladelsen. 

 

4.7. Myndighederne er frit stillet ved stillingtagen til en ansøgning eller til konkurrerende 

ansøgninger og kan i forhold til en ansøger beslutte at meddele en tilladelse som ansøgt, at 

tilbyde en del af det ansøgte tilladelsesområde eller ikke at meddele nogen tilladelse. 

5. Andre spørgsmål 

 

5.1. Ansøgninger, som modtages i perioden fra 1. juli til 31. august, indgår i én samlet 

ansøgningsgruppe, men vil i øvrigt ikke blive behandlet af RD inden for denne periode. En 

ansøgning modtaget i denne periode vil blive behandlet og registreret af RD efter 31. august. 
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Ansøgninger vil dog blive registreret med en betinget registreret ansøgningsdato, som vil blive 

opretholdt uændret, hvis det ved behandlingen efter 31. august konstateres, at ansøgningen 

opfylder vilkårene for registrering. 

 

5.2. Myndighederne kan til enhver tid meddele, at et område ikke er åbent for ansøgninger om 

eneretstilladelser for en nærmere bestemt periode eller kan angive en særlig procedure for 

fremsendelse og behandling af ansøgninger vedrørende et område. Der kan endvidere 

anvendes fravigelser fra standardvilkårene. 

B. Ansøgningsprocedure for forundersøgelsestilladelser for mineraler 

1. Fremsendelse af ansøgninger 

 

1.1. En ansøgning om forundersøgelsestilladelse for mineraler skal fremsendes til RD. Ansøgning 

og supplerende ansøgningsmateriale kan fremsendes ved brev, med fax eller kan bringes til 

RD. Ansøgningsmateriale, som sendes med fax, skal samtidig fremsendes med brev. 

 

1.2. En ansøgning skal udarbejdes på RD's ansøgningsskema (bilag 1) og skal fyldestgørende 

indeholde følgende oplysninger uden forbehold: 

 

a. angivelse af ansøgerens navn, adresse, telefon- og faxnumre; 

b. angivelse af det ansøgte område; 

c. tilstrækkelige oplysninger til, at RD kan vurdere ansøgerens tekniske og økonomiske 

formåen; 

d. sådanne andre oplysninger, som til enhver tid måtte blive fastsat af RD; og 

e. meddelelse om betaling af et ansøgningsgebyr som angivet i punkt 2.1-2.3. 

2. Ansøgningsgebyr 

 

2.1. Ved fremsendelse af en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse skal ansøgeren betale et 

gebyr til RD på kr. 3.000 pr. ansøgt tilladelse. Dette gælder dog ikke en ansøgning om en 

personlig forundersøgelsestilladelse. 

 

2.2. Gebyret skal betales til RD i DKK og kan ikke betales i anden valuta. Gebyret kan fremsendes 

ved brug af betalingskort, ved check eller ved bankoverførsel til RD's bank. 

 

2.3. Gebyret skal være modtaget af RD eller RD's bank senest 14 dage efter ansøgnings-datoen. 

 

2.4. Hvis ansøgningen resulterer i, at en forundersøgelsestilladelse meddeles til ansøgeren, 

reduceres gebyret i standardvilkårenes punkt 401 med det i punkt 2.1 nævnte gebyr 

vedrørende ansøgningen. 

 

2.5. Hvis ansøgningen ikke resulterer i, at en forundersøgelsestilladelse meddeles til ansøgeren, 

tilbagebetales det i punkt 2.1 nævnte gebyr ikke til ansøgeren. Tilsvarende gælder, hvis 

ansøgeren trækker ansøgningen tilbage, uanset årsagen. 
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3. Forelæggelse af ansøgninger for de politiske myndigheder 

 

3.1. Ansøgninger forelægges af RD for fællesrådets formandskab, medmindre de indenfor en 

rimelig periode kan forelægges for fællesrådet på et møde. Formandskabet kan beslutte, at en 

ansøgning forelægges for fællesrådet på et møde. 

 

3.2. Alle ansøgninger forelægges derefter, med indstilling fra fællesrådet eller fællesrådets 

formandskab, for Grønlands Landsstyre og miljø- og energiministeren til endelig stillingtagen. 

 

3.3. Myndighederne er frit stillet ved stillingtagen til en ansøgning og kan i forhold til en ansøger 

beslutte at meddele en tilladelse som ansøgt, at tilbyde en del af det ansøgte tilladelsesområde 

eller ikke at meddele nogen tilladelse. 

4. Andre spørgsmål 

 

4.1. Meddelelse af en eneretstilladelse indenfor et forundersøgelsestilladelsesområde indskrænker 

området for forundersøgelsestilladelsen. RD vil underrette indehavere af 

forundersøgelsestilladelser om eneretstilladelser, når de er meddelt. Da underretning herom 

imidlertid kan nå en rettighedshaver med forsinkelse, bør indehavere af 

forundersøgelsestilladelser regelmæssigt holde sig orienteret om eneretstilladelser, som er 

meddelt eller under meddelelse, jf. punkt A.1.9. 

C. Efterforskningstilladelser (med eneret) for mineraler 

1. Generelt 

 

1.1. En efterforskningstilladelse omfatter alle mineralske råstoffer med undtagelse af kulbrinter og 

radioaktive grundstoffer, medmindre andet er fastsat i tilladelsen. 

 

1.2. Tilladelsen er baseret på en række standardvilkår, jf. vedlagte eksempel på en 

efterforskningstilladelse (bilag 2) og standardvilkårene herfor (bilag 3), hvortil der henvises. 

 

1.3. Særlige efterforskningstilladelser for store områder kan meddeles for områder i Nord- og 

Østgrønland, jf. punkt 8.1. 

2. Det af tilladelsen omfattede område 

 

2.1. Det af tilladelsen omfattede område skal afgrænses af hjørnekoordinater angivet i grader og 

hele minutter forbundet af længdegrader og breddegrader og/eller af kystlinjen. Et 

tilladelsesområde består således af et antal områdeenheder afgrænset ved 1 minuts længdegrad 

og 1 minuts breddegrad (varierende mellem 0,4 km2 i Nordøst-grønland og 1,8 km2 i 

Sydgrønland). Tilladelsesområdet kan bestå af op til 5 delområder med en indbyrdes afstand 

på højst 100 km. Der henvises til standardvilkårenes punkt 201-209 (bilag 3). 

 

2.2. Normalt indgår kun landområder i tilladelsesområdet, men havområder til en vis dybde kan 

efter ansøgning indgå. 
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2.3. Rettighedshaveren kan formindske tilladelsesområdet som angivet i standardvilkårenes punkt 

204 (bilag 3). 

 

2.4. Tilladelsesområdet kan efter ansøgning udvides som angivet i standardvilkårenes punkt 205 

(bilag 3).  

3. Den for tilladelsen gældende periode 

 

3.1. Den for tilladelsen gældende periode er 5 år med udløb pr. 31. december i det femte år 

således: 

 

a. Hvis tilladelsen meddeles før 1. oktober i et år, regnes dette kalenderår som år 1 i 

tilladelsesperioden. 

b. Hvis tilladelsen meddeles den 1. oktober eller senere i et år, regnes det følgende 

kalenderår som år 1 i tilladelsesperioden. 

 

3.2. Ved udløb af tilladelsens år 5 er rettighedshaveren berettiget til at blive meddelt en ny 5-årig 

tilladelse for samme område, jf. standardvilkårenes punkt 302 (bilag 3). 

 

3.3. Rettighedshaveren kan når som helst opgive tilladelsen med omgående virkning, jf. 

standardvilkårenes punkt 304 (bilag 3). 

 

4. Efterforskningsforpligtelser 

 

4.1. Rettighedshaveren er for hvert kalenderår forpligtet til at afholde efterforskningsudgifter 

vedrørende tilladelsesområdet af den karakter, som er angivet i standardvilkårenes punkt 605-

606 (bilag 3). Disse minimumsefterforskningsudgifter beregnes for hver enkelt tilladelse som 

summen af følgende to størrelser: 

 

a. Et beløb pr. tilladelse pr. kalenderår således: 

År 1-2: 100.000 kr. 

År 3-5: 200.000 kr. 

År 6-10: 400.000 kr. 

b. Et beløb pr. km
2
 pr. kalenderår således: 

År 1-2:   1.000 kr. pr. km2 

År 3-5:   5.000 kr. pr. km2 

År 6-10: 10.000 kr. pr. km2 

Der henvises til standardvilkårenes punkt 601-615 (bilag 3). 

 

4.2. De i punkt 4.1 angivne efterforskningsforpligtelser beregnes på grundlag af størrelsen af 

tilladelsesområdet således: 

 

a. For tilladelsens år 1 beregnes efterforskningsforpligtelsen efter punkt 4.1.b på grundlag 

af tilladelsesområdets størrelse ved tilladelsens meddelelse. 

b. For tilladelsens år 2-10 beregnes efterforskningsforpligtelserne efter punkt 4.1.b på 

grundlag af størrelsen af tilladelsesområdet pr. 31. december i det pågældende år. 
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Såfremt rettighedshaveren i årets løb reducerer tilladelsesområdet, vil efter-

forskningsforpligtelsen for det pågældende år blive tilsvarende reduceret. Såfremt 

rettighedshaveren i årets løb helt opgiver tilladelsen, vil den samlede 

efterforskningsforpligtelse i henhold til punkt 4.1 bortfalde for det pågældende år. 

 

4.3. Udgifter, som er afholdt i henhold til en forundersøgelsestilladelse eller som overstiger 

efterforskningsforpligtelserne for en særlig efterforskningstilladelse for store områder i Nord- 

og Østgrønland, kan inden for 3 år fra det kalenderår, hvori udgifterne er afholdt, medregnes 

som udgifter for en eller flere efterforskningstilladelser som angivet i standardvilkårenes punkt 

613 (bilag 3). 

5. Gebyrer og afgifter vedrørende tilladelsen 

 

5.1. Rettighedshaveren skal betale gebyrer og afgifter til RD som angivet i standardvilkårenes 

punkt 401-403 (bilag 3). 

6. Tilsyn m.m. 

 

6.1. Rettighedshaveren skal ikke refundere udgifter til myndighedsbehandling i RD's regi i henhold 

til råstoflovens § 25, stk. 5, jf. dog standardvilkårenes punkt 804 (bilag 3) om tilsynsbesøg. 

 

6.2. Det er ikke RD's hensigt normalt at føre tilsyn med de aktiviteter, som er anført i 

standardvilkårenes punkt 701 (bilag 3). Tilsynet vil således normalt blive koncentreret om 

boreprogrammer, sprængning, efterforskning under overfladen, anvendelse af køretøjer i 

terrænet m.m. 

7. Overgangen fra efterforskning til udnyttelse 

 

7.1. Hvis rettighedshaveren har påvist og afgrænset kommercielt udnyttelige forekomster, som 

denne agter at udnytte, og i øvrigt har opfyldt de i tilladelsen anførte vilkår, har 

rettighedshaveren ret til at få meddelt en udnyttelsestilladelse. Udnyttelsestilladelsen vil blive 

meddelt som angivet i standardvilkårenes punkt 1401-1413 (bilag 3). 

 

7.2. De økonomiske vilkår i en udnyttelsestilladelse vil være således, medmindre andet er fastsat i 

efterforskningstilladelsen: 

 

a. Beskatning i henhold til den til enhver tid gældende grønlandske lovgivning. 

b. Betaling af et gebyr på kr.100.000 til RD ved meddelelse af en udnyttelses-tilladelse. 

c. Betaling af udgifterne i RD's regi vedrørende myndighedsbehandling i 

overensstemmelse med råstoflovens § 25, stk. 5. 

De øvrige vilkår i en udnyttelsestilladelse vil være de standardvilkår, som anvendes for nye 

udnyttelsestilladelser på det tidspunkt, hvor udnyttelsestilladelsen meddeles. 
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8. Særlige efterforskningstilladelser for store områder i Nord- og Østgrønland 

 

8.1. I Nord- og Østgrønland - i denne sammenhæng defineret som områder i Vestgrønland nord for 

78ºN samt alle områder i Østgrønland øst for 44ºW - kan der meddeles særlige 

efterforskningstilladelser (med eneret) for store områder på følgende vilkår: 

 

a. Tilladelsesområdet skal i hele perioden udgøre et sammenhængende område på mindst 

1.000 km2. 

b. Tilladelsesperioden er 3 år. 

c. Den samlede efterforskningsforpligtelse er kr. 500 pr. km2 pr. år (indeksreguleres). 

d. Inden for tilladelsesperioden har rettighedshaveren ret til efter ansøgning at blive 

meddelt en efterforskningstilladelse på almindelige vilkår for tilladelsesområdet, helt 

eller delvist, begyndende med år 1 for en sådan tilladelse. 

e. Såfremt de afholdte efterforskningsudgifter ved tilladelsens ophør overstiger 

efterforskningsforpligtelsen for tilladelsesperioden, kan forskelsbeløbet medregnes til 

opfyldelse af efterforskningsforpligtelserne i henhold til en eller flere nye 

efterforskningstilladelser (på almindelige vilkår) efter samme regler som for 

forundersøgelsestilladelser som angivet i standardvilkårenes punkt 613 (bilag 3), jf. 

også punkt C.4.3. 

f. Standardvilkårene (bilag 3) gælder med de ovennævnte ændringer. 

D. Forundersøgelsestilladelser (uden eneret) for mineraler 

1. Generelt 

 

1.1. En forundersøgelsestilladelse omfatter alle mineralske råstoffer med undtagelse af kulbrinter 

og radioaktive grundstoffer, medmindre andet er fastsat i tilladelsen. 

 

1.2. Tilladelsen er baseret på en række standardvilkår, jf. vedlagte eksempel på en 

forundersøgelsestilladelse (bilag 4) og standardvilkårene herfor (bilag 5), hvortil der henvises. 

 

2. Det af tilladelsen omfattede område 

 

2.1. Det af tilladelsen omfattede område kan afgrænses som et område inden for ét af følgende 3 

områder eller kan afgrænses som et af disse områder: 

 

a. Vestgrønland, i denne sammenhæng defineret som områder syd for 78ºN og vest for 

44ºW; 

b. Østgrønland, i denne sammenhæng defineret som områder syd for 75ºN og øst for 

44ºW; 

c. Nordgrønland, i denne sammenhæng defineret som områder nord for 78ºN og vest for 

44ºW samt områder nord for 75ºN og øst for 44ºW. 

 

Endvidere kan tilladelsesområdet afgrænses som et sammenhængende område inden for to af 

de ovennævnte områder. 
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2.2. Normalt indgår kun landområder i tilladelsesområdet, men havområder til en vis dybde kan 

efter ansøgning indgå. 

 

2.3. Tilladelsen gælder ikke i den udstrækning, der i tilladelsesområdet er meddelt eneretstilladelse 

vedrørende de samme råstoffer som forundersøgelsestilladelsen. Tilladelsen bortfalder 

endvidere i det omfang, der i det pågældende område og for de pågældende råstoffer senere 

meddeles eneretstilladelse. 

3. Den for tilladelsen gældende periode 

 

3.1. Den for tilladelsen gældende periode er 5 år med udløb pr. 31. december i det femte år 

således: 

a. Hvis tilladelsen meddeles før 1. oktober i et år, regnes dette kalenderår som år 1 i 

tilladelsesperioden. 

b. Hvis tilladelsen meddeles den 1. oktober eller senere i et år, regnes det følgende 

kalenderår som år 1 i tilladelsesperioden. 

 

3.2. Ved udløb kan en ny forundersøgelsestilladelse efter ansøgning blive meddelt. 

4. Efterforskningsforpligtelser 

 

4.1. Rettighedshaveren har ingen forpligtelser i form af efterforskningsforpligtelser. 

 

4.2. Udgifter, som er afholdt i henhold til en forundersøgelsestilladelse, kan inden for 3 år fra det 

kalenderår, hvori udgifterne er afholdt, medregnes til opfyldelse af 

efterforskningsforpligtelserne i henhold til en eller flere efterforskningstilladelser som angivet 

i standardvilkårenes punkt 602 (bilag 5), jf. også punkt C.4.2. 

5. Gebyrer vedrørende tilladelsen 

 

5.1. Rettighedshaveren skal betale gebyrer til RD som angivet i standardvilkårenes punkt 401-403 

(bilag 5). 

6. Tilsyn m.m. 

 

6.1. Rettighedshaveren skal ikke refundere udgifter til myndighedsbehandling i RD's regi i henhold 

til råstoflovens § 25, stk. 5, jf. dog standardvilkårenes punkt 804 (bilag 5) om tilsynsbesøg. 

 

6.2. Det er ikke RD's hensigt normalt at føre tilsyn med de aktiviteter, som er anført i 

standardvilkårenes punkt 701 (bilag 5). 

7. En personlig forundersøgelsestilladelse 

 

7.1. En særlig, personlig forundersøgelsestilladelse kan meddeles til en person, som har til hensigt 

at prospektere på egne vegne og for egen risiko - dvs. udføre prospektering som ikke er 

forbundet med et ansættelsesforhold eller kontraktforhold med andre - på følgende grundlag: 
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a. Punkt 2.1-2.3 gælder. Normalt vil sådanne tilladelser ikke blive meddelt for områder i 

Nationalparken i Nord- og Nordøstgrønland. 

b. Den for tilladelsen gældende periode er 1 år omfattende kalenderåret. Punkt 3.2 gælder. 

c. Rettighedshaveren skal betale et gebyr på kr.100 til RD ved tilladelsens meddelelse. 

d. Tilladelsen kan ikke overdrages. 

e. Punkt 1.1-1.2, 4.1-4.2 og 6.1-6.2 gælder 
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GRØNLANDS SELVSTYRE J.nr. 69.03.10+01 

RÅSTOFSTYRELSEN 25. juni 2013 

 

 

 

 

 

STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGSTILLADELSER VEDRØRENDE MINERALSKE 

RÅSTOFFER (EXCL. KULBRINTER) I GRØNLAND. 

§ 1. De af tilladelsen omfattede mineralske råstoffer 
 

101. Tilladelsen omfatter efterforskning af alle mineralske råstoffer med undtagelse af kulbrinter 

radioaktive grundstoffer og vandkraftressourcer, medmindre andet er angivet i tilladelsen, jf. 

råstoflovens kapitel 3. 

 

102. For så vidt angår mineralske råstoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen, kan landsstyret inden 

for det af tilladelsen omfattede område meddele forundersøgelses-tilladelser (jf. råstoflovens 

kapitel 2) samt tilladelser med eneret til efterforskning og udnyttelse (jf. råstoflovens kapitel 3 

og 5) til andre.  

§ 2. Det af tilladelsen omfattede område 
 

201. Det af tilladelsen omfattede område er angivet i tilladelsen. 

 

202. Tilladelsen omfatter alene landområder, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Grænsen 

mellem landområde og tilgrænsende havområde følger middelvandstanden.  

 

203. Størrelsen af tilladelsesområdet ifølge Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

(GEUS) er angivet i tilladelsen, og denne størrelse er grundlaget for beregningerne i henhold til 

punkt 601. Forud for udstedelse eller meddelelse af et tillæg til tilladelsen, jf. punkt 204-205, vil 

størrelsen af det ændrede tilladelsesområde blive fast¬sat af GEUS efter drøftelse med 

rettighedshaveren. 

 

204. Rettighedshaveren kan når som helst formindske tilladelsesområdet med omgående virkning, 

forudsat det nye tilladelsesområde afgrænses i overensstemmelse med punkt 206-207. 

Rettighedshaveren er ikke forpligtet til at tilbagelevere dele af tilladelsesområdet. Ved 

tilbagelevering af dele af området udstedes af råstofdirektoratet et tillæg til tilladelsen med 

angivelse af det nu gældende tilladelsesområde samt områdets størrelse. 

 

205. Tilladelsesområdet kan efter ansøgning udvides således: 

 

a. Ansøgningen behandles og eventuelt imødekommes af de dansk/grønlandske 

myndigheder på samme måde som for en ny efterforskningstilladelse. 
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b. Det ændrede tilladelsesområde skal være afgrænset i overensstemmelse med punkt 206-

207. 

c. Tilladelsesperioden ændres ikke og et nyt område indgår således i beregningen af 

efterforskningsforpligtelserne i henhold til punkt 601-602 på samme måde og med 

samme beløb pr. km2 som de øvrige områder, der er omfattet af tilladelsen. 

d. Uanset bestemmelsen i punkt 604.b kan den del af tilladelsens samlede 

efterforskningsforpligtelse, som er baseret på det nye område, ikke blive reduceret ved 

områdetilbagelevering eller bortfalde ved opgivelse for så vidt angår det kalenderår, 

hvori tilladelsesområdet udvides. 

e. Områdeændringen foretages ved meddelelse af et tillæg til tilladelsen med angivelse af 

det nu gældende tilladelsesområde samt områdets størrelse. 

 

Som en anden mulighed kan der ansøges om og eventuelt meddeles en ny 

efterforskningstilladelse for det pågældende område. 

 

206. Tilladelsesområdet skal afgrænses således: 

 

a. Områdets hjørnekoordinater angives i grader og hele minutter forbundet af 

læng¬degrader og breddegrader. Længdegrader defineres i grader vest for Greenwich 

meridianen, breddegrader i grader nord for ækvator. 

b. Et område kan dog helt eller delvist afgrænses ved kystlinien, såfremt dette godkendes 

af råstofdirektoratet. Kystlinien vil blive baseret på kort i en af de to serier, som er 

angivet i punkt 209. 

c. Hjørnepunkter nummereres med uret begyndende i det øverste venstre hjørne af 

tilladelsesområdet. 

d. Et tilladelsesområde skal være mindst 5 km2. 

 

207. Tilladelsesområdet kan bestå af op til 5 delområder, hvert afgrænset som anført i punkt 206, 

forudsat efterforskningen i disse delområder udføres som et integreret efterfor¬skningsprojekt 

af enten geologiske eller logistiske årsager. Afstanden mellem et delområde og ethvert af de 

øvrige delområder må ikke overstige 100 km. Hvert delområde skal være mindst 5 km2. Et 

delområde defineres som et område, der ikke har en fælles grænselinie med et andet delområde, 

men to delområder kan have et fælles hjørnepunkt. 

 

208. Rettighedshaveren er ansvarlig for angivelsen af tilladelsesområdet, afgrænset i 

overensstemmelse med punkt 206-207. Hvis en uoverensstemmelse mellem rettig-hedshaveren 

og andre rettighedshavere i nærliggende områder eller mellem rettigheds¬haveren og 

råstofdirektoratet gør det nødvendigt at udføre en uafhængig opmåling af en grænselinie, skal 

udgifterne i forbindelse hermed afholdes af de involverede rettighedshavere, fordelt efter 

råstofdirektoratets beslutning herom. 

 

209. To standard kortserier fra Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) vil blive anvendt ved fastsættelsen 

af størrelsen af det af til¬ladelsen omfattede område. Disse kortserier er ikke komplette, og 

såfremt de påkrævede kort ikke findes i disse serier, vil Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelse (GEUS) anvende den bedst mulige erstatning. Beregningen af størrelsen af det af 

tilladelsen omfattede område vil blive baseret på hjørnekoordinater i længde- og breddegrader 
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og/eller på digitaliserede kystlinier omregnet til den aktuelle projektion, jf. punkt 206. 

Kortkoordinaterne vil blive beregnet ved anvendelse af standardprojektioner fra følgende to 

standard KMS-kortserier: 

 

a. Grønland 1:250.000 Lambert konform projektion (med én standard parallel), som vil 

blive anvendt i Vestgrønland syd for 78ºN og i Østgrønland syd for 76ºN; og 

b. Grønland 1:100.000 ortofoto i UTM projektion, som vil blive anvendt nord for disse 

breddegrader. 

§ 3. Den for tilladelsen gældende periode 
 

301. Tilladelsen gælder for den i tilladelsen angivne periode. 

 

302. Ved udløb af den første periode (år 1-5) er rettighedshaveren berettiget til at blive meddelt en ny 

5-årig tilladelse for samme område og mineralske råstoffer, helt eller delvist, som er omfattet 

ved udgangen af den første periode, forudsat råstofdirektoratet senest 31. december i år 5 har 

modtaget ansøgning fra rettighedshaveren herom og forudsat de for tilladelsen gældende vilkår 

er overholdt. Den nye periode for tilladelsen vil blive regnet som år 6-10.  

 

303 Ved udløb af anden periode (år 6-10) kan tilladelsen forlænges med indtil 3 år for årene 11-13, 

14-16, 17-19 og 20-22 for samme område og mineralske råstoffer, helt eller delvist, som er 

omfattet ved udgangen af den foregående periode, forudsat RS senest 31. december i 

henholdsvis år 10 eller 13 har modtaget ansøgning fra rettighedshaveren herom og forudsat de 

for tilladelsen gældende vilkår er overhold. Rettighedshaveren har imidlertid ikke krav på at 

blive meddelt sådanne tilladelser, jf. råstoflovens § 29 stk. 1 

 

304. Rettighedshaveren kan når som helst opgive tilladelsen med omgående virkning, jf. punkt 615. 

§ 4. Gebyrer og afgifter vedrørende tilladelsen 
 

401. Rettighedshaveren skal betale et gebyr på 25.000 kr. til råstofdirektoratet, jf. råstoflovens § 7, 

stk. 6, ved meddelelse af tilladelsen, ved meddelelse af en ny tilladelse for år 6-10 (jf. punkt 

302) og ved meddelelse af en ny tilladelse for år 11-12, 13-14 eller 15-16 (jf. punkt 303). 

 

402. Rettighedshaveren skal betale et gebyr på 12.500 kr. til råstofdirektoratet ved udvidelse af 

tilladelsesområdet som anført i punkt 205 samt ved godkendelse af overdragelse af tilladelsen, 

jf. råstoflovens § 7, stk. 6. Godkendelser i henhold til punkt 1604 kræver ikke betaling af et 

sådant gebyr. 

 

403. I år 6-10 skal rettighedshaveren betale en årlig afgift på 25.000 kr. pr. tilladelse til 

råstofdirektoratet, jf. råstoflovens § 8, stk. 1. Afgiften skal betales senest 1. april i det 

pågældende år. Ved meddelelse af en ny tilladelse for år 11-12, 13-14 eller 15-16 vil en årlig 

afgift for disse perioder blive fastsat i tilladelserne. 
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404. De i punkt 401-403 angivne gebyrer og afgifter vil blive reguleret hvert år på grundlag af 

ændringen af det danske forbrugerprisindex fra januar 1992 til januar i det pågældende år. 

 

405. De i punkt 401-402 angivne gebyrer skal betales med 30 dages varsel. 

 

406. De i punkt 401-403 nævnte gebyrer og afgifter indgår ikke som efterforskningsudgifter til 

opfyldelse af efterforskningsforpligtelserne i punkt 601-602. 

§ 5. Andres virksomhed i det af tilladelsen omfattede område 
 

501. Rettighedshaveren skal respektere bestående rettigheder, og tilladelsen indebærer ikke 

indskrænkninger i andres udøvelse af lovlig aktivitet i tilladelsesområdet, herunder de i punkt 

502 504 nævnte aktiviteter samt aktiviteter i medfør af rettigheder i henhold til råstofloven. 

Rettighedshaveren kan dog i fornødent omfang foretage afspærring af begrænsede arealer med 

henblik på at sikre gennemførelsen af konkrete efterforskningsaktiviteter, forudsat dette 

forinden er godkendt af råstofdirektoratet. 

 

502. Tilladelsen indskrænker ikke den i Grønland fastboende befolknings ret til indsamling og 

brydning af mineralske råstoffer i henhold til råstoflovens § 32. 

 

503. Det danske udenrigsministerium kan i henhold til § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 39 af 22. 

februar 1967 om rejser til og i Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 266 af 21. maj 

1976, tillade indsamling af geologisk materiale i tilladelsesområdet.  

 

504. Inden for tilladelsesområdet kan udføres de undersøgelser, som er anført i råstoflovens § 2, stk. 

2, og § 21. 

§ 6. Efterforskningsforpligtelser 
 

601. Rettighedshaveren er for hvert kalenderår forpligtet til at afholde efterforskningsudgifter som 

angivet i punkt 605-607 vedrørende tilladelsesområdet, jf. dog også punkt 613. Disse 

minimumsefterforskningsudgifter beregnes for hver enkelt tilladelse som summen af følgende 

to størrelser, jf. punkt 603: 

 

a. Et beløb pr. tilladelse pr. kalenderår således: 

År 1-2: 100.000 kr. 

År 3-5: 200.000 kr. 

År 6-10:  400.000 kr. 

b. Et beløb pr. km2 pr. kalenderår således: 

År 1-2: 1.000 kr. pr. km2 

År 3-5: 5.000 kr. pr. km2 

År 6-10: 10.000 kr. pr. km2 
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Råstofdirektoratet kan kræve, at rettighedshaveren stiller bankgaranti eller anden form for 

sikkerhed for afholdelsen af minimumsefterforskningsudgifterne for et kalenderår, jf. punkt 

1702. 

 

602 Såfremt der meddeles tilladelser for årene 11 og frem, jf. punkt 303, vil 

minimumsefterforskningsforpligtelsen beregnes for hver enkelt tilladelse som summen af 

følgende to størrelser, jf. punkt 604: 

 

a. Et beløb pr. tilladelse pr. kalenderår således: 

År 11-13: 1.128.800 

År 14-16: 2.257.600 

År 17-19: 4.515.200 

År 20-22: 9.030.400 

 

b. Et beløb pr km2 pr. kalenderår: 

År 11-13: 28.220 

År 14-16: 56.440 

År 17-19: 112.880 

År 20-22: 225.760 

 

De angivne beløb vil blive reguleret hvert år på grundlag af ændringen af det grønlandske 

forbrugerprisindeks fra januar 2012 til januar i det pågældende år. 

 

For tilladelser fornyet ud over år 22 fordobles de angivne beløb i forhold til den udløbne 

periode. 

 

RS kan kræve, at rettighedshaver stiller bankgaranti eller anden form for sikkerhed for 

afholdelsen af minimumsefterforskningsudgifterne for et kalenderår. 

 

603. De i punkt 601-602 angivne beløb vil blive reguleret hvert år på grundlag af ændringen af det 

danske forbrugerprisindeks fra januar 1992 til januar i det pågældende år. 

 

604. De i punkt 601 angivne efterforskningsforpligtelser beregnes på grundlag af størrelsen af 

tilladelsesområdet således, jf. dog punkt 205.d: 

 

a. For tilladelsens år 1 beregnes efterforskningsforpligtelsen på grundlag af 

tilladelsesområdets størrelse ved tilladelsens meddelelse. 

b. For tilladelsens år 2-10 beregnes efterforskningsforpligtelserne på grundlag af størrelsen 

af tilladelsesområdet pr. 31. december i det pågældende år. Såfremt rettighedshaveren i 

årenes løb reducerer tilladelsesområdet, vil efterforskningsforpligtelsen for det 

pågældende år blive tilsvarende reduceret. Såfremt rettighedshaveren i årets løb helt 

opgiver tilladelsen, vil den samlede efterforsknings-forpligtelse i henhold til punkt 601 

bortfalde for det pågældende år. 
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605. De efterforskningsudgifter, som indgår til opfyldelse af punkt 601-602, skal være afholdt til 

følgende former for efterforskningsarbejde angående tilladelsesområdet, dog med de i punkt 606 

angivne begrænsninger: 

 

a. feltarbejde i Grønland; 

b. laboratoriearbejde; 

c. metallurgiske undersøgelser; 

d. miljømæssige undersøgelser; 

e. ingeniørmæssige og tekniske undersøgelser; 

f. pre-feasibility og feasibility undersøgelser, herunder markedsundersøgelser. 

 

Råstofdirektoratet kan godkende, at andre former for udgifter medregnes til opfyldelse af punkt 

601-602. 

 

606. Kun følgende typer af dokumenterede efterforskningsudgifter medregnes til opfyldelse af punkt 

601-602, jf. punkt 605: 

 

a. lønninger til rettighedshaverens ansatte, dog kun under feltarbejde i Grønland, med et 

tillæg på 100% (til dækning af arbejde før og efter feltarbejdet) beregnet på grundlag af 

de til den ansatte udbetalte lønbeløb; 

b. udgifter afholdt i henhold til kontrakter med eksterne konsulenter eller andre firmaer, som 

leverer tjenesteydelser; 

c. udgifter afholdt til indkøb af udstyr, materialer m.m., som fuldt ud medgår ved 

efterforskningen; 

d. udgifter afholdt til rejser og transport af personer og udstyr til, fra og i tilladelsesområdet. 

 

Råstofdirektoratet kan godkende, at andre former for udgifter medregnes til opfyldelse af punkt 

601-602. 

 

607. De udgifter, som godkendes i henhold til punkt 605-606, tillægges et generelt tillæg på 50% til 

dækning af øvrige projektudgifter, som ikke er omfattet af punkt 605-606. 

 

608. Udgifter som vedrører arbejde udført under flere tilladelser (fx. mobilisering) skal fordeles på 

disse tilladelser på grundlag af det udførte arbejde. 

 

609. En udgift medregnes til opfyldelse af punkt 601-602 for det kalenderår, i hvilket det pågældende 

arbejde er udført. Udgifter vedrørende arbejde, som strækker sig over mere end ét kalenderår, 

fordeles mellem de pågældende år på grundlag af det udførte arbejde. 

 

610. Udgifter opgøres som de af rettighedshaveren bogførte beløb, 

 

a. opgjort i danske kr., såfremt rettighedshaverens bogføring foretages i danske kr.; eller 

b. opgjort i anden valuta, såfremt rettighedshaverens bogføring foretages i denne valuta, og i 

så fald omregnes den samlede sum af udgifter til danske kr. ved anvendelse af enten 

valutakursen på den første bankdag i juli måned i det pågældende kalenderår som 
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offentliggjort af Danmarks Nationalbank eller en alternativ omregningsprocedure, der 

godkendes af råstofdirektoratet. 

 

611. Følgende udgifter skal dokumenteres af rettighedshaveren med kopier af fakturaer:  

 

a. alle udgifter under punkt 606.a-b;  

b. udgifter under punkt 606.c-d, der overstiger 10.000 kr. 

 

Råstofdirektoratet kan anmode om yderligere dokumentation. Råstofdirektoratet kan undlade at 

godkende en udgift, hvis den ikke er tilstrækkeligt dokumenteret eller ikke er i 

overensstemmelse med det udførte arbejde. 

 

612. Rettighedshaveren skal hvert år senest 1. april - som del af den i punkt 1002 nævnte 

rapportering - fremsende et regnskab for hver tilladelse for de udgifter som angivet under punkt 

605-606, der er afholdt i det foregående kalenderår. Regnskabet (inkl. dokumentation) 

fremsendes til råstofdirektoratet til godkendelse. I regnskabet indgår det i punkt 607 nævnte 

tillæg, ligesom udgifter i henhold til punkt 613 kan indgå. 

 

613. Udgifter, som er afholdt i henhold til enten en forundersøgelsestilladelse eller en særlig 

efterforskningstilladelse for store områder i Nord- og Østgrønland, kan inden for 3 år fra det 

kalenderår, hvori udgifterne er afholdt, medregnes som udgifter i det i punkt 612 anførte 

regnskab for en eller flere efterforskningstilladelser på følgende vilkår: 

 

a. Udgifterne er opgjort og dokumenteret på samme måde som for efterforskningstilladelser, 

jf. punkt 605-612. 

b. Udgifterne er godkendt af råstofdirektoratet. 

c. Efterforskningstilladelsen omfatter områder, som helt eller delvist er beliggende indenfor 

det af forundersøgelses/efterforskningstilladelsen omfattede område. 

d. Efterforskningstilladelsen skal helt eller delvist være meddelt til samme selskab, som 

alene eller sammen med andre parter er rettighedshaveren i 

forundersøgelses/efterforskningstilladelsen, eller til et selskab, der er 100% tilknyttet det 

pågældende selskab. Sådanne 100% tilknyttede selskaber omfatter 

1. selskaber, hvis aktier fuldt ud ejes, direkte eller indirekte, af det pågældende 

selskab ("datterselskaber"); eller 

2. selskaber, hvis aktier fuldt ud ejes, direkte eller indirekte, af et selskab, som direkte 

eller indirekte ejer alle aktierne i det pågældende selskab ("søsterselskaber"); eller  

3. selskaber, som direkte eller indirekte, ejer alle aktierne i det pågældende selskab 

("moderselskaber"). 

e. Såfremt rettighedshaveren i forundersøgelses/efterforskningstilladelsen består af flere 

parter, kan udgifterne, for så vidt angår anvendelse efter punkt 613, fordeles mellem 

parterne efter disses beslutning, idet råstofdirektoratet underrettes herom. Ved 

overdragelse af forundersøgelses/efterforskningstilladelsen eller en andel af denne til en 

ny part kan en sådan ny part ikke anvende udgifter afholdt forud for ansøgningen om 

overdragelse. 

f. Udgifterne kan kun anvendes én gang til medregning for efterforskningstilladelser. 

g. Udgifterne skal være afholdt i 1992 eller senere. 
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614. Hvis de i punkt 612 angivne udgifter overstiger minimumsefterforskningsudgifterne i henhold 

til punkt 601-602, kan forskellen fremføres til medregning i et senere år for den samme 

tilladelse eller en ny tilladelse meddelt i forlængelse af denne tilladelse (jf. punkt 302-303), dog 

kan et sådant forskelsbeløb ikke fremføres mere end 3 år og kan ikke tilbageføres mere end 1 år 

(jf. punkt 615.c). 

 

615. Hvis de i punkt 612 angivne udgifter er mindre end minimumsefterforskningsudgifterne i 

henhold til punkt 601 og 604, gælder følgende: 

 

a. Hvis situationen indtræder ved udgangen af år 1 og rettighedshaveren har opgivet 

tilladelsen, kan råstofdirektoratet kræve, at rettighedshaveren betaler 50% af 

forskelsbeløbet til råstofdirektoratet som fuld kompensation senest 1 måned efter 

råstofdirektoratets godkendelse af regnskabet. 

b. Hvis situationen indtræder ved udgangen af år 1-10 og rettighedshaveren ikke har opgivet 

tilladelsen, kan rettighedshaveren betale 50% af forskelsbeløbet til råstofdirektoratet som 

fuld kompensation senest 1 måned efter råstofdirektoratets godkendelse af regnskabet. 

Denne mulighed kan dog ikke anvendes for mere end 2 på hinanden følgende kalenderår, 

medmindre dette godkendes af råstofdirektoratet. 

c. Hvis situationen indtræder ved udgangen af år 1-10 og rettighedshaveren ikke har opgivet 

tilladelsen, overføres forskelsbeløbet - forudsat rettighedshaveren ikke har  anvendt 

muligheden i punkt 615.b - som yderligere efterforsknings-forpligtelse for det næste 

kalenderår og råstofdirektoratet kan i så fald kræve, at rettighedshaveren stiller sikkerhed 

i form af bankgaranti eller anden form for sikkerhed for, at forskelsbeløbet vil blive 

afholdt i løbet af det næste kalenderår for den samme tilladelse eller en ny tilladelse i 

henhold til punkt 302-303. Hvis forskelsbeløbet ikke afholdes i det næste kalenderår, kan 

råstofdirektoratet. kræve, at der foretages betaling i henhold til punkt 615.b for det 

resterende beløb, uanset om tilladelsen opgives i dette kalenderår. 

 

616. Rettighedshaveren skal hvert år senest 1. maj orientere råstofdirektoratet om det planlagte 

arbejde i dette kalenderår i henhold til tilladelsen. Denne orientering erstatter ikke de 

godkendelser, som kan være nødvendige, jf. punkt 702. 

§ 7. Godkendelse m.m. af aktiviteter 
 

701. Følgende aktiviteter kan udføres af rettighedshaveren uden særskilt godkendelse af 

råstofdirektoratet: 

 

a. geologiske og geokemiske undersøgelser samt prøvetagning ved hjælp af håndholdt 

udstyr med henblik på laboratorieundersøgelser, forudsat prøver fra en enkeltlokalitetet 

ikke overstiger 3 tons og forudsat den samlede vægt af prøverne ikke overstiger 10 tons 

pr. år;  

b. boringer med håndholdt udstyr;  

c. geofysiske undersøgelser, der udføres uden anvendelse af eksplosive materialer. 
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702. Andre aktiviteter end de i punkt 701 angivne kan udføres, forudsat de forinden er godkendt af 

råstofdirektoratet. Sådanne aktiviteter omfatter eksempelvis 

 

a. anvendelse af eksplosive materialer;  

b. boringer bortset fra de under punkt 701.b nævnte boringer;  

c. prøvetagning udover den i punkt 701.a nævnte prøvetagning;   

d. anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder; 

e. anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel og lign.;  

f. terrænregulering samt etablering af faste anlæg installationer, bygninger og lign.;  

g. etablering af skakter, stoller, ramper etc. 

 

Ved godkendelse kan råstofdirektoratet fastsætte, at bestemt udstyr og materiel ikke må 

anvendes, eller at aktiviteterne ikke må udføres i bestemte områder og perioder. 

 

703. De i punkt 701.a og 702.c nævnte prøver kan ikke sælges eller på anden måde overdrages til 

andre, medmindre dette godkendes af råstofdirektoratet. 

 

704. Der må ikke udføres jagt eller fiskeri i forbindelse med aktiviteter, der udføres i henhold til 

tilladelsen.  

 

705. I henhold til råstoflovens § 24 kan der fastsættes nærmere regler (forskrifter) for udførelse af 

virksomhed omfattet af tilladelsen til efterforskning i og uden for det af tilladelsen omfattede 

område, herunder regler (forskrifter) vedrørende tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og 

ressourcemæssige forhold. 

 

706. Rettighedshaveren skal træffe alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at aktiviteterne ikke 

frembyder fare for personer eller anden mands ejendom. Ligeledes skal rettighedshaveren drage 

omsorg for, at risikoen for forurening samt risikoen for skadelig indvirkning på miljøet såvel i 

som uden for det af tilladelsen omfattede område begrænses mest muligt.  

 

707. Såfremt rettighedshaverens aktiviteter frembyder fare for personer eller anden mands ejendom, 

eller såfremt risikoen for forurening eller skadelig indvirkning på miljøet overstiger det efter 

råstofdirektoratets skøn acceptable, kan råstofdirektoratet påbyde rettighedshaveren inden for en 

af råstofdirektoratet fastsat tidsfrist at afhjælpe forholdet og at udbedre eventuelle skader. 

Såfremt råstofdirektoratet finder det fornødent, kan råstofdirektoratet endvidere påbyde 

rettighedshaveren at indstille arbejdet helt eller delvist, indtil rettighedshaveren har afhjulpet 

forholdet. 

 

708. Rettighedshaveren skal løbende foretage oprydning og udbedre skader på terræn og vegetation, 

hvor dette er nødvendigt som følge af rettighedshaverens aktiviteter. 

 

709. Med henblik på at kunne udarbejde dækkende lønsomhedsstudier med vurderinger af virkning 

på miljø og samfundsmæssig bæredygtighed inden for de rammer som er angivet i punkt 101, 

kan RD efter ansøgning godkende, at der til brug for en feasibility undersøgelse af en forekomst 

indgår undersøgelser af mineraler, med et indhold af radioaktive grundstoffer over almindelig 

baggrundsstråling. Disse undersøgelser og rapporter skal særligt lægge vægt på de 
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udvindingstekniske, miljømæssige og sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter, som er 

forbundet med forekomster, med et muligt indhold af radioaktive grundstoffer. En ansøgning 

skal indeholde en beskrivelse af de planlagte undersøgelser i perioden, som angivet i punkt 710.  

 

710. En godkendelse af den i punkt 709 angivne undersøgelse er gældende for en periode på 1 år fra 

godkendelsens meddelelse. Perioden kan efter ansøgning fra rettighedshaveren forlænges for en 

periode af 1 år ad gangen forudsat at RD har modtaget rapportering i henhold til punkt 1001-

1002 indeholdende en beskrivelse af de særlige undersøgelser, som er foretaget i 

overensstemmelse med punkt 709 og forudsat at de for tilladelsen gældende vilkår i øvrigt er 

overholdt.  

 

711. En godkendelse efter punkt 709-710 giver ikke ret til at få meddelt tilladelse til efterforskning 

og udnyttelse af radioaktive grundstoffer. 

§ 8. Tilsyn 
 

801. Råstofdirektoratet kan føre tilsyn med rettighedshaverens aktiviteter i henhold til tilladelsen og 

kan udpege andre til at udføre tilsynet. Tilsynet har i alle henseender ret til at følge alle 

rettighedshaverens aktiviteter og til fra rettighedshaveren at forlange sig meddelt alle 

oplysninger vedrørende rettighedshaverens aktiviteter i henhold til tilladelsen. Tilsynet har til 

enhver tid uden retskendelse, i det omfang det er påkrævet for tilsynets varetagelse, adgang til 

alle dele af virksomheden. 

 

802. Tilsynet er berettiget til at udtage prøver af geologisk materiale, der er tilvejebragt som led i 

rettighedshaverens virksomhed.  

 

803. Tilsynet kan påtale overtrædelse af den for rettighedshaverens virksomhed gældende lovgivning 

eller øvrige bestemmelser og kan meddele sådanne påbud, som det finder påkrævet, jf. punkt 

707.  

 

804. Rettighedshaveren skal afholde rimelige udgifter til tilsynets transport mellem inspektionsstedet 

og nærmeste offentlige lufthavn eller heliport i Grønland med ruteflyvning og skal efter aftale 

arrangere dette. Tilsvarende gælder for tilsynets ophold på inspektionsstedet og eventuel 

transport i det af tilladelsen omfattede område. Sådanne udgifter medregnes som 

efterforskningsudgifter til opfyldelse af punkt 601-602. 

§ 9. Forpligtelser ved virksomhedens ophør 
 

901. Inden 12 måneder efter ophør af virksomhed omfattet af tilladelsen eller en ny tilladelse meddelt 

i forlængelse af denne tilladelse skal rettighedshaveren 

a. fjerne alle installationer, bygninger, lagre og lign. i området, som er blevet etableret til 

den af tilladelsen omfattede virksomhed, medmindre efterladelse af disse installationer 

m.v. godkendes af råstofdirektoratet; og 
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b. foretage endelig oprydning i de berørte områder og udbedre eventuelle resterende skader 

på terræn og vegetation som følge af virksomheden. 

 

Såfremt rettighedshaveren ikke efterkommer påbud om gennemførelse af ovennævnte 

foranstaltninger inden en af råstofdirektoratet fastsat frist, kan disse foranstaltninger foretages 

for rettighedshaverens regning og risiko, jf. råstoflovens § 18, stk. 3. 

§ 10. Rapportering 
 

1001. Senest 1 måned efter afslutning af et feltarbejde skal rettighedshaveren indsende en feltrapport 

om det udførte arbejde til råstofdirektoratet, herunder meddelelse om væsentlige råstoffund. 

 

1002. Rettighedshaveren skal til råstofdirektoratet indsende rapportering om alle geologiske, 

geokemiske, geofysiske, tekniske, miljømæssige og andre undersøgelser, der er blevet udført 

vedrørende tilladelsesområdet i løbet af et kalenderår. Rapporteringen skal fremsendes senest 1. 

april i det efterfølgende år. Rapporteringen skal bl.a. indeholde følgende: 

 

a. Beskrivelse af den foretagne efterforskning inkl. geologiske kort og profiler, kort over 

prøvetagningssteder, borelogs samt geofysiske kort og profiler.  

b. Rapportering af enhver form for analyse og databehandling foretaget på det indsamlede 

prøvemateriale indeholdende samtlige rådata samt resultaterne af eventuelle 

oparbejdningsforsøg.  

c. Et regnskab (med dokumentation) for de afholdte udgifter i det foregående kalenderår, jf. 

punkt 612. 

 

Efter råstofdirektoratets anmodning skal der indsendes prøver af geologisk materiale. 

 

1003. Råstofdirektoratet kan fastsætte nærmere regler for rapportering om de aktiviteter, der udføres i 

henhold til efterforskningstilladelser, herunder angivelse af de datatyper og oplysninger, som 

skal indgå i rapporteringen i henhold til punkt 1001-1002. Råstofdirektoratet kan kræve 

yderligere oplysninger fra rettighedshaveren vedrørende de aktiviteter, der udføres i henhold til 

en tilladelse. 

 

1004. Alle udgifter ved udarbejdelse af og indsendelse af rapportering og prøvemateriale i henhold til 

en tilladelse afholdes af rettighedshaveren. 

§ 11. Fortrolighed 
 

1101. Rapportering fremsendt i henhold til punkt 1001-1002 skal af råstofdirektoratet behandles som 

fortroligt i 5 år fra det tidspunkt, hvor rapporteringen blev fremsendt til råstofdirektoratet. 

Fortrolighedsperioden ophører dog ved ophør af efterforskningstilladelsen (eller en ny tilladelse 

meddelt i henhold til punkt 302-303) for de områder, som ikke er omfattet af en 

udnyttelsestilladelse. 
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1102. Frigivelse af fortroligt materiale kan ske med rettighedshaverens skriftlige tilladelse. 

Rettighedshaveren skal ikke uden rimelig grund kunne modsætte sig at give en sådan tilladelse. 

 

1103. Råstofdirektoratet er berettiget til at afgive generelle udtalelser vedrørende tilladelsesområdet og 

den af tilladelsen omfattede virksomhed. Råstofdirektoratet kan ligeledes uden begrænsninger 

og betingelser anvende - herunder også offentliggøre - materiale, som efter råstofdirektoratets 

skøn har almen samfundsmæssig interesse, herunder data og vurderinger af miljømæssig og 

meteorologisk karakter samt topografiske kort og flyfotos. 

§ 12. Orientering af lokale myndigheder 
 

1201. Rettighedshaveren skal orientere de berørte lokale myndigheder om de planlagte aktiviteter 

samt om andre forhold af betydning for disse myndigheder. Rettighedshaveren skal i forbindelse 

hermed orientere kommunen om sin tilstedeværelse i området forud for påbegyndelsen af 

feltarbejde i området.  

§ 13. Arbejdskraft, leverancer m.m. 
 

1301. Rettighedshaveren skal ved udførelse af aktiviteter i henhold til en tilladelse såvidt muligt 

benytte grønlandsk arbejdskraft eller dansk arbejdskraft i øvrigt. Dog kan rettighedshaveren i 

det omfang, det er nødvendigt af hensyn til virksomheden, antage personale fra udlandet, når 

tilsvarende kvalificeret arbejdskraft ikke findes eller er disponibelt i Grønland eller Danmark. 

 

1302. Rettighedshaveren skal ved udførelse af aktiviteter i henhold til en tilladelse såvidt muligt 

benytte grønlandske virksomheder ved entrepriser og underentrepriser, leverancer samt 

tjenesteydelser. Dog kan rettighedshaveren anvende andre virksomheder, såfremt grønlandske 

virksomheder ikke er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende. Ved 

grønlandske virksomheder forstås virksomheder med hjemsted i Grønland, som gennem 

udøvelse af erhvervsmæssig aktivitet i Grønland har en reel tilknytning til det grønlandske 

samfund.  

 

1303. Råstofdirektoratet kan fastsætte regler og procedurer vedrørende rekruttering af personale efter 

punkt 1301 og vedrørende indsendelse af oplysninger om de i punkt 1301 1302 anførte forhold. 

§ 14. Overgangen fra efterforskning til udnyttelse 
 

1401. Hvis rettighedshaveren har påvist og afgrænset kommercielt udnyttelige forekomster, som 

rettighedshaveren agter at udnytte, og i øvrigt har opfyldt de i denne tilladelse anførte vilkår, har 

rettighedshaveren ret til at få meddelt en udnyttelsestilladelse i henhold til råstoflovens §§ 7 og 

15, stk. 2. Tilladelsen vil blive meddelt, som angivet i punkt 1402-1408. 

1402. Såfremt rettighedshaveren finder, at en eller flere forekomster er kommercielt udnyttelige, og 

agter at iværksætte udvinding heraf, samt efter afgrænsning af disse forekomster, kan 
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rettighedshaveren til råstofdirektoratet fremsende anmodning om meddelelse af en 

udnyttelsestilladelse for den eller de pågældende forekomster. Anmodningen skal bilægges 

 

a. En erklæring om, at forekomsten eller forekomsterne er kommercielt udnyttelige, og at 

rettighedshaveren agter at udvinde disse forekomster. 

b. En feasibility undersøgelse vedrørende de pågældende forekomster, som er grundlag for 

erklæringen, og som kan danne grundlag for lånefinansiering af udvindingsprojektet. 

Feasibility undersøgelsen skal indeholde en beskrivelse og en vurdering af forekomsterne 

i geologisk henseende samt en angivelse af de udvindingstekniske, økonomiske, 

miljømæssige og øvrige forudsætninger, som danner grundlag for rettighedshaverens 

erklæring.  

c. Rettighedshaverens forslag til afgrænsning af det af udnyttelsestilladelsen omfattede 

område baseret på den eller de pågældende forekomster, jf. punkt 1406.a-g. 

 

1403. Udnyttelsestilladelsen vil blive meddelt til et selskab eller til flere selskaber i fællesskab, 

udpeget af rettighedshaveren i efterforskningstilladelsen, som opfylder betingelserne i 

råstoflovens § 7, stk. 3, jf. også råstoflovens § 27, stk. 1. 

 

1404. Udnyttelsestilladelsen vil omfatte samme mineralske råstoffer som efterforskningstilladelsen. 

 

1405. Udnyttelsestilladelsen vil blive meddelt for en periode på 30 år fra landsstyrets underskrift. 

 

1406. Det af udnyttelsestilladelsen omfattede område vil blive afgrænset af råstofdirektoratet ved 

hjørnekoordinater angivet i grader og hele minutter forbundet af længdegrader og breddegrader 

efter følgende principper: 

 

a. Det af tilladelsen omfattede område skal omfatte det område, hvor der efter de 

foreliggende resultater af boringer er konstateret og afgrænset kommercielt udnyttelige 

forekomster. 

b. Afgrænsningen af området vil blive foretaget på grundlag af den vertikale projektion af 

de ydre grænser af forekomsterne til overfladen forøget med et tillægsareal, hvorved 

afstanden fra disse projicerede ydre grænser til den af råstofdirektoratet fastsatte grænse 

for tilladelsesområdet er mindst 1 km, men iøvrigt tilpasset afgrænsningen i grader og 

minutter. 

c. Grundlaget for den under punkt b nævnte afgrænsning vil være de pågældende 

forekomster, således som deres udstrækning efter råstofdirektoratets skøn er 

dokumenteret af rettighedshaveren i det i punkt 1402.b nævnte materiale, og med 

hensyntagen til rettighedshaverens forslag i henhold til punkt 1402.c. 

d. Det af tilladelsen omfattede område kan helt eller delvist afgrænses af kystlinien. 

e. Det af tilladelsen omfattede område kan bestå af flere delområder, hver afgrænset som 

ovenfor angivet. 

f. Områder beliggende uden for efterforskningstilladelsesområdet kan ikke indgå i det af 

udnyttelsestilladelsen omfattede område, medmindre der i henhold til råstoflovens § 7 

meddeles tilladelse for sådanne områder. 
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g. I det af tilladelsen omfattede område kan ikke indgå områder, som er omfattet af 

eneretstilladelser til andre vedrørende de samme mineralske råstoffer som 

udnyttelsestilladelsen. 

 

Det af udnyttelsestilladelsen omfattede område udgår af det af efterforskningstilladelsen 

omfattede område med virkning fra udnyttelsestilladelsens meddelelse. 

 

1407. Rettighedshaveren kan etablere bygninger, anlæg, installationer, tailings- og waste-deponier 

m.m. inden for og uden for det af tilladelsen omfattede område, forudsat de er godkendt i 

henhold til råstoflovens §§ 10 og 25, stk. 1. Etablering af sådanne bygninger, anlæg, 

installationer, tailings- og wastedeponier uden for det af tilladelsen omfattede område kræver 

dog, udover godkendelse i henhold til råstofloven, tilladelse i henhold til den for Grønland 

gældende arealanvendelseslovgivning. 

 

1408. De økonomiske vilkår i en udnyttelsestilladelse vil være således, medmindre andet er fastsat i 

efterforskningstilladelsen, jf. råstoflovens § 16: 

 

a. Beskatning i henhold til den til enhver tid gældende grønlandske lovgivning og, såfremt 

rettighedshaveren har hjemsted i Danmark, tillige i henhold til dansk lovgivning. 

b. Betaling af et gebyr på 100.000 kr. til råstofdirektoratet ved meddelelse af en 

udnyttelsestilladelse, jf. råstoflovens § 7, stk. 6. 

c. Betaling af udgifterne i råstofdirektoratets regi vedrørende myndighedsbehandling i 

overensstemmelse med råstoflovens § 25, stk. 5. 

 

De øvrige vilkår i en udnyttelsestilladelse vil være de standardvilkår, som anvendes for nye 

udnyttelsestilladelser på det tidspunkt, hvor udnyttelsestilladelsen meddeles. 

 

1409. I forbindelse med meddelelse af en udnyttelsestilladelse skal rettighedshaveren og 

råstofdirektoratet drøfte, hvorledes parterne mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægge 

opbygningsaktiviteterne frem til udvindingens påbegyndelse. Drøftelserne skal bl.a. danne 

grundlag for udarbejdelse af en fælles tidsplan for opbygningsaktiviteterne omfattende bl.a. 

følgende aktiviteter: 

 

a. Rettighedshaverens udarbejdelse og fremsendelse til råstofdirektoratet af den i punkt 

1410 nævnte opbygningsplan m.m., herunder en nedlukningsplan. Materialet skal såvidt 

muligt udarbejdes og fremsendes således, at den overordnede plan for udvinding 

fremsendes først. 

b. Rettighedshaverens udarbejdelse i samarbejde med råstofdirektoratet af en vurdering af 

de miljømæssige konsekvenser ("Environmental Impact Assessment") vedrørende den 

konkrete udvinding. Denne vurdering skal fremsendes som del af det i punkt 1409.a 

nævnte materiale. Råstofdirektoratet kan kræve, at vurderingen skal ændres eller 

udbygges, såfremt den efter råstofdirektoratets opfattelse ikke er fyldestgørende. 

c. Råstofdirektoratets behandling af rettighedshaverens opbygningsplan m.m., herunder 

nedlukningsplanen, foretages såvidt muligt således, at der på det under punkt 1409.a-b 

nævnte grundlag først tages stilling til den overordnede plan for udvindingen. 
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Tidsplanen skal angive de tidsterminer, efter hvilke parterne i et samarbejde sigter mod at 

tilrettelægge udførelsen af deres respektive opgaver. Rettighedshaveren og råstofdirektoratet vil 

bestræbe sig bedst muligt på at opfylde tidsplanen. 

 

1410. Efter meddelelse af en udnyttelsestilladelse skal rettighedshaveren til råstofdirektoratet 

fremsende en opbygningsplan m.m., herunder en nedlukningsplan, i overensstemmelse med 

råstoflovens §§ 10 og 19. Dette materiale skal indeholde alle fornødne planer for virksomheden, 

herunder aktiviteter vedrørende opbygning, produktion, tailings- og wastedeponering, transport 

og nedlukning. Nedlukningsplanen skal indeholde omkostningsskøn vedrørende 

nedlukningsaktiviteterne.  

 

1411. Ved meddelelse af en udnyttelsestilladelse og på grundlag af de i punkt 1409 nævnte drøftelser 

fastsætter råstofdirektoratet en frist for rettighedshaverens fremsendelse af en opbygningsplan 

m.m., jf. punkt 1410. Denne frist skal fastsættes således, at rettighedshaveren har den fornødne 

tid til at udarbejde materialet.  

 

1412. Inden påbegyndelse af opbygning og produktion skal de i punkt 1410 nævnte planer være 

godkendt i overensstemmelse med råstoflovens §§ 10 og 19. 

 

1413. Rettighedshaveren skal iværksætte udvinding senest på det tidspunkt, som fastsættes i 

godkendelsen i henhold til punkt 1412. Denne frist skal fastsættes således, at rettighedshaveren 

har den fornødne tid til at udføre den godkendte opbygningsplan. 

§ 15. Overdragelse 
 

1501. Tilladelsen eller dele heraf kan hverken direkte eller indirekte overdrages til andre, medmindre 

overdragelsen godkendes i overensstemmelse med råstoflovens § 27. 

 

1502. Tilladelsen er undtaget fra retsforfølgning, jf. råstofloven §27, stk.2.  

§ 16. Tilbagekaldelse af tilladelsen 
 

1601. Tilladelsen kan tilbagekaldes i følgende tilfælde, jf. råstoflovens § 28: 

 

a. Såfremt rettighedshaveren tilsidesætter de vilkår, som er fastsat i tilladelsen, eller de 

bestemmelser, som er fastsat med hjemmel i råstofloven eller med hjemmel i tilladelsen, 

samt såfremt rettighedshaveren overskrider fastsatte tidsfrister. 

b. Såfremt rettighedshaveren har handlet svigagtigt ved afgivelse af oplysninger over for 

råstofdirektoratet. 

c. Såfremt en (eller flere) af de parter, der har andel i tilladelsen, træder i likvidation eller 

erklæres konkurs. 
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1602. Tilbagekaldelse i henhold til punkt 1601.a skal ikke finde sted i tilfælde af, at rettighedshaveren 

har afhjulpet forholdet inden for en af råstofdirektoratet fastsat rimelig frist. Er forholdet ikke 

afhjulpet inden fristens udløb, kan tilladelsen tilbagekaldes uden yderligere varsel. 

 

1603. Såfremt det forhold, som efter punkt 1601.a medfører tilbagekaldelse af tilladelsen, skyldes 

udefra kommende begivenheder, som ikke har kunnet afværges af rettigheds-haveren (force 

majeure), kan tilladelsen ikke tilbagekaldes, så længe det forhold, som ellers ville medføre 

tilbagekaldelsen, skyldes force majeure. 

 

1604. I den i punkt 1601.c nævnte situation er råstofdirektoratet indstillet på at godkende, at den 

pågældende parts andel overdrages til en eller flere af de øvrige parter, der har andel i 

tilladelsen. I så fald tilbagekaldes tilladelsen ikke i medfør af punkt 1601.c. 

§ 17. Erstatningsansvar og sikkerhedsstillelse 
 

1701. Rettighedshaveren er erstatningsansvarlig for skader, der forvoldes ved den af tilladelsen 

omfattede virksomhed, efter lovgivningen og dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

1702. Råstofdirektoratet kan kræve, at rettighedshaveren stiller sikkerhed for opfyldelse af sine 

forpligtelser, jf. punkt 601, 615.c, 901 og 1701. 

 

1703. Råstofdirektoratet kan kræve, at rettighedshaveren under feltarbejde har tegnet forsikring, der 

dækker omkostninger i forbindelse med redningsoperationer, eller har stillet anden form for 

sikkerhed vedrørende sådanne omkostninger. 

§ 18. Hæftelse 
 

1801. Såfremt flere parter har andele i tilladelsen, hæfter parterne i forhold til deres procentvise andele 

af tilladelsen for opfyldelsen af enhver forpligtelse i henhold til tilladelsen. 

§ 19. Forholdet til anden lovgivning 
 

1901. Tilladelsen er undergivet de til enhver tid i Grønland og Danmark gældende retsregler. 

Tilladelsen fritager ikke rettighedshaveren for at indhente de i medfør af råstofloven og anden 

lovgivning nødvendige godkendelser og tilladelser. 

 

§ 20. Voldgift 
 

2001. Afgørelser, som efter indholdet af tilladelsen beror på landsstyrets eller råstofdirektoratets skøn 

eller bestemmelse, er ikke underlagt voldgift. Denne bestemmelse afskærer ikke almindelig 

prøvelse ved danske domstole. 
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2002. I alle andre tilfælde afgøres en tvist mellem landsstyret og rettighedshaveren, der udspringer af 

tilladelsen, endeligt af en voldgiftsret i henhold til punkt 2003-2006. 

 

2003. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, skal have sit sæde i København og skal ved sin 

afgørelse anvende dansk ret. 

 

2004. Af voldgiftsrettens 3 medlemmer udpeger landsstyret og rettighedshaveren hver et medlem. 

Landsstyret og rettighedshaveren udpeger i forening formanden for voldgiftsretten. Har en part 

ikke udpeget sit medlem inden 30 dage efter, at den anden part har udpeget sit medlem, udpeges 

den pågældende voldgiftsmand af præsidenten for Danmarks Højesteret. Har parterne ikke 

inden 60 dage efter, at en part har stillet forslag om en formand for voldgiftsretten, opnået 

enighed om valget af formanden, skal formanden udpeges af præsidenten for Danmarks 

Højesteret. Formanden skal være dansk statsborger. 

 

2005. Voldgiftsretten træffer sin afgørelse ved stemmeflerhed. Voldgiftsretten fastsætter selv de 

nærmere regler for sagens behandling, herunder regler for fremskaffelse af bevismateriale af 

teknisk karakter, og træffer bestemmelse om, hvem der skal afholde omkostningerne ved 

voldgiften. 

 

2006. Retten til at indbringe en sag for voldgift i medfør af tilladelsen består efter dennes ophør. 

§ 21. Forpligtelser ved tilladelsens ophør 
 

2101. Forpligtelser, som påhviler rettighedshaveren i henhold til tilladelsen, og som ikke er opfyldt 

ved tilladelsens ophør, består uanset ophøret. 

 

2102. Ved tilladelsens ophør på et tidspunkt, da ingen udnyttelsestilladelse er meddelt eller under 

meddelelse, kan råstofdirektoratet inden for 1 år fra ophøret vederlagsfrit overtage alle data, 

borekerner og andre prøver, som er tilvejebragt af rettighedshaveren eller på dennes vegne 

vedrørende tilladelsesområdet. Transportudgifter afholdes af råstofdirektoratet. Efter dette 

tidspunkt kan rettighedshaveren når som helst kassere sådanne data, borekerner og andre prøver. 

§ 22. Oversættelser 
 

2201. Tilladelsen og standardvilkårene er udfærdiget på dansk og oversættelser af disse har ingen 

gyldighed. 
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GRØNLANDS SELVSTYRE J.nr.69.03.10+02 

RÅSTOFSTYRELSEN 25. juni 2013 

 

 

 

 

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSESTILLADELSER VEDRØRENDE MINERALSKE 

RÅSTOFFER (EXCL. KULBRINTER) I GRØNLAND 

§ 1. De af tilladelsen omfattede mineralske råstoffer 
 

101. Tilladelsen omfatter forundersøgelse af alle mineralske råstoffer med undtagelse af kulbrinter, 

radioaktive grundstoffer og vandkraftressourcer, medmindre andet er angivet i tilladelsen.(jf. 

råstoflovens kapitel 3). 

§ 2. Det af tilladelsen omfattede område 
 

201. Det af tilladelsen omfattede område er angivet i tilladelsen. 

 

202. Tilladelsen omfatter alene landområder, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Grænsen 

mellem landområde og tilgrænsende havområde følger middelvandstanden. 

 

203. Tilladelsen gælder ikke i den udstrækning, der i det af tilladelsen omfattende område er meddelt 

eneretstilladelse efter råstoflovens § 7 vedrørende de i § 1 angivne mineralske råstoffer. 

Tilladelsen bortfalder endvidere i det omfang, der i det pågældende område og for de 

pågældende mineralske råstoffer senere meddeles eneretstilladelse. 

§ 3. Den for tilladelsen gældende periode 
  

301. Tilladelsen gælder for den i tilladelsen angivne periode. 

 

302. Rettighedshaveren kan opgive tilladelsen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse herom til 

RD. 

§ 4. Gebyrer og afgifter vedrørende tilladelsen 
 

401. Rettighedshaveren skal betale et gebyr på Kr.15.000 til RD ved meddelelse af tilladelsen til 

forundersøgelse, jf. råstoflovens § 6, stk. 4. 

 

402. Rettighedshaveren skal betale et gebyr på Kr.7.500 til RD ved godkendelse af overdragelse af 

tilladelsen, jf. råstoflovens § 6, stk. 4. Godkendelser i henhold til punkt 1504 kræver ikke 

betaling af et sådant gebyr. 
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403. De i punkt 401-402 angivne gebyrer og afgifter vil blive reguleret hvert år på grundlag af 

ændringen af det danske forbrugerprisindeks fra januar1998 til januar i det pågældende år. 

 

404. De i punkt 401-402 angivne gebyrer skal betales med 30 dages varsel. 

§ 5. Andres virksomhed i det af tilladelsen omfattede område 
 

501. Rettighedshaveren skal respektere bestående rettigheder, og tilladelsen indebærer ikke 

indskrænkninger i andres udøvelse af lovlig aktivitet i tilladelsesområdet, herunder de i punkt 

502 504 nævnte aktiviteter samt aktiviteter i medfør af rettigheder i henhold til råstofloven. 

 

502. Tilladelsen indskrænker ikke den i Grønland fastboende befolknings ret til indsamling og 

brydning af mineralske råstoffer i henhold til råstoflovens § 32. 

 

503. Det danske udenrigsministerium kan i henhold til § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 39 af 22. 

februar 1967 om rejser til og i Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 266 af 21. maj 

1976, tillade indsamling af geologisk materiale i tilladelsesområdet. 

 

504. Inden for tilladelsesområdet kan udføres de undersøgelser, som er anført i råstoflovens § 2, stk. 

2, og § 21. 

§ 6. Efterforskningsforpligtelser 
 

601. Rettighedshaveren er ikke forpligtet til at afholde efterforskningsudgifter vedrørende 

tilladelsesområdet.  

 

602. Udgifter, som er afholdt i henhold til en forundersøgelsestilladelse, kan inden for 3 år fra det 

kalenderår, hvori udgifterne er afholdt, medregnes til opfyldelse af 

efterforskningsforpligtelserne i henhold til en eller flere efterforskningstilladelser på følgende 

vilkår: 

 

a. Udgifterne er opgjort og dokumenteret efter de samme bestemmelser som for 

efterforskningstilladelser, jf. punkt 605-612 i standardvilkårene for 

efterforskningstilladelser. 

b. Udgifterne er godkendt af RD. 

c. Efterforskningstilladelsen omfatter områder, som helt eller delvist er beliggende inden for 

det af forundersøgelsestilladelsen omfattede område. 

d. Efterforskningstilladelsen skal helt eller delvist være meddelt til samme selskab, som 

alene eller sammen med andre parter er rettighedshaveren i forundersøgelsestilladelsen, 

eller til et selskab, der er 100% tilknyttet det pågældende selskab. Sådanne 100% 

tilknyttede selskaber omfatter 

 selskaber, hvis aktier fuldt ud ejes, direkte eller indirekte, af det pågældende 

selskab ("datterselskaber"); eller 
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 selskaber, hvis aktier fuldt ud ejes, direkte eller indirekte, af et selskab, som direkte 

eller indirekte ejer alle aktierne i det pågældende selskab ("søsterselskaber"); eller 

 selskaber, som direkte eller indirekte, ejer alle aktierne i det pågældende selskab 

("moderselskaber"). 

e. Såfremt rettighedshaveren i forundersøgelsestilladelsen består af flere parter, kan 

udgifterne, for så vidt angår anvendelse efter punkt 602, fordeles mellem parterne efter 

disses beslutning, idet råstofdirektoratet underrettes herom. Ved overdragelse af 

forundersøgelsestilladelsen eller en andel af denne til en ny part kan en sådan ny part ikke 

anvende udgifter afholdt forud for ansøgningen om overdragelse. 

f. Udgifterne kan kun anvendes én gang til medregning for efterforskningstilladelser. 

g. Udgifterne skal være afholdt i 1998 eller senere. 

§ 7. Godkendelse m.m. af aktiviteter 
 

701. Følgende aktiviteter kan udføres af rettighedshaveren uden særskilt godkendelse af RD: 

 

a. geologiske og geokemiske undersøgelser samt prøvetagning ved hjælp af håndholdt 

udstyr med henblik på laboratorieundersøgelser, forudsat prøver fra en enkeltlokalitet 

ikke overstiger 500 kg og forudsat den samlede vægt af prøverne ikke overstiger 3 tons 

pr. år; 

b. boringer med håndholdt udstyr; 

c. geofysiske undersøgelser, der udføres uden anvendelse af eksplosive materialer. 

 

702. Andre aktiviteter end de i punkt 701 angivne kan udføres, forudsat de forinden er godkendt af 

RD. Sådanne aktiviteter omfatter eksempelvis  

 

a. anvendelse af eksplosive materialer;  

b. boringer bortset fra de under punkt 701.b nævnte boringer;  

c. prøvetagning udover den i punkt 701.a nævnte prøvetagning; 

d. anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder;   

e. anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel og lign.;  

f. terrænregulering samt etablering af faste anlæg, installationer, bygninger og lign.;  

g. etablering af skakter, stoller, ramper etc. 

 

Ved godkendelse kan RD fastsætte, at bestemt udstyr og materiel ikke må anvendes, eller at 

aktiviteterne ikke må udføres i bestemte områder og perioder. 

 

703. De i punkt 701.a og 702.c nævnte prøver kan ikke sælges eller på anden måde overdrages til 

andre, medmindre dette godkendes af RD. 

 

704. Der må ikke udføres jagt eller fiskeri i forbindelse med aktiviteterne. 

 

705. I henhold til råstoflovens § 24 kan der fastsættes nærmere regler (forskrifter) for udførelse af 

virksomhed omfattet af tilladelsen til forundersøgelse i og uden for tilladelsesområdet, herunder 
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regler (forskrifter) vedrørende tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og ressourcemæssige 

forhold. 

 

706. Rettighedshaveren skal træffe alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at aktiviteterne ikke 

frembyder fare for personer eller anden mands ejendom. Ligeledes skal rettighedshaveren drage 

omsorg for, at risikoen for forurening samt risikoen for skadelig indvirkning på miljøet såvel i 

som uden for tilladelsesområdet begrænses mest muligt. 

 

707. Såfremt rettighedshaverens aktiviteter frembyder fare for personer eller anden mands ejendom, 

eller såfremt risikoen for forurening eller skadelig indvirkning på miljøet overstiger det efter 

RD’s skøn acceptable, kan RD påbyde rettighedshaveren inden for en af RD fastsat tidsfrist at 

afhjælpe forholdet og at udbedre eventuelle skader. Såfremt RD finder det fornødent, kan RD 

endvidere påbyde rettighedshaveren at indstille arbejdet helt eller delvist, indtil 

rettighedshaveren har afhjulpet forholdet. 

  

708. Rettighedshaveren skal løbende foretage oprydning og udbedre skader på terræn og vegetation, 

hvor dette er nødvendigt som følge af rettighedshaverens aktiviteter. 

§ 8. Tilsyn 
 

801. RD kan føre tilsyn med rettighedshaverens aktiviteter i henhold til tilladelsen og kan udpege 

andre til at udføre tilsynet. Tilsynet har i alle henseender ret til at følge alle rettighedshaverens 

aktiviteter og til fra rettighedshaveren at forlange sig meddelt alle oplysninger vedrørende 

rettighedshaverens aktiviteter i henhold til tilladelsen. Tilsynet har til enhver tid uden 

retskendelse, i det omfang det er påkrævet for tilsynets varetagelse, adgang til alle dele af 

virksomheden. 

 

802. Tilsynet er berettiget til at udtage prøver af geologisk materiale, der er tilvejebragt som et led i 

rettighedshaverens virksomhed. 

 

803. Tilsynet kan påtale overtrædelse af den for rettighedshaverens virksomhed gældende lovgivning 

eller øvrige bestemmelser og kan meddele sådanne påbud, som det finder påkrævet, jf. punkt 

707. 

 

804. Rettighedshaveren skal afholde rimelige udgifter til tilsynets transport mellem inspektionsstedet 

og nærmeste offentlige lufthavn eller heliport i Grønland med ruteflyvning og skal efter aftale 

arrangere dette. Tilsvarende gælder for tilsynets ophold på inspektionsstedet og eventuel 

transport i tilladelsesområdet. 

§ 9. Forpligtelser ved virksomhedens ophør 
 

901. Inden 12 måneder efter ophør af virksomhed omfattet af tilladelsen eller en ny tilladelse meddelt 

i forlængelse af denne tilladelse skal rettighedshaveren 
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a. fjerne alle installationer, bygninger, lagre og lign. i området, som er blevet etableret til 

den af tilladelsen omfattede virksomhed, medmindre efterladelse af disse installationer 

m.v. godkendes af RD; og 

b. foretage endelig oprydning i de berørte områder og udbedre eventuelle resterende skader 

på terræn og vegetation som følge af virksomheden. 

 

Såfremt rettighedshaveren ikke efterkommer påbud om gennemførelse af ovennævnte 

foranstaltninger inden en af RD fastsat frist, kan disse foranstaltninger foretages for 

rettighedshaverens regning og risiko, jf. råstoflovens § 18, stk. 3. 

§ 10. Rapportering 
 

1001.  Senest 1 måned efter afslutning af et feltarbejde skal rettighedshaveren indsende en feltrapport 

om det udførte arbejde til RD, herunder meddelelse om væsentlige råstoffund. 

 

1002.  Rettighedshaveren skal til RD indsende rapportering om alle geologiske, geokemiske, 

geofysiske, tekniske, miljømæssige og andre undersøgelser, der er blevet udført vedrørende 

tilladelsesområdet i løbet af et kalenderår. Rapporteringen skal fremsendes senest 1. april i det 

efterfølgende år. Rapporteringen skal bl.a. indeholde følgende:  

 

a. Beskrivelse af den foretagne efterforskning inkl. geologiske kort og profiler, kort over 

prøvetagningssteder, borelogs samt geofysiske kort og profiler. 

b. Rapportering af enhver form for analyse og databehandling foretaget på det indsamlede 

prøvemateriale indeholdende samtlige rådata samt resultaterne af eventuelle 

oparbejdningsforsøg. 

 

Efter RD’s anmodning skal der indsendes prøver af geologisk materiale. 

 

1003. RD kan fastsætte nærmere regler for rapportering om de aktiviteter, der udføres i henhold til 

tilladelser til forundersøgelse, herunder angivelse af de datatyper og oplysninger, som skal 

indgå i rapporteringen i henhold til punkt 1001-1002. RD kan kræve yderligere oplysninger fra 

rettighedshaveren vedrørende de aktiviteter, der udføres i henhold til en tilladelse. 

 

1004. Alle udgifter ved udarbejdelse af og indsendelse af rapportering og prøvemateriale i henhold til 

en tilladelse afholdes af rettighedshaveren. 

§ 11. Fortrolighed 
 

1101. Rapportering fremsendt i henhold til punkt 1001-1002 skal af RD behandles som fortroligt i 5 år 

fra det tidspunkt, hvor rapporteringen blev fremsendt til RD. Fortrolighedsperioden ophører dog 

ved ophør af forundersøgelsestilladelsen eller en ny tilladelse meddelt i forlængelse af denne. 

 

1102. Frigivelse af fortroligt materiale kan ske med rettighedshaverens skriftlige tilladelse. 

Rettighedshaveren skal ikke uden rimelig grund kunne modsætte sig at give en sådan tilladelse. 
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1103. RD er berettiget til at afgive generelle udtalelser vedrørende tilladelsesområdet og den af 

tilladelsen omfattede virksomhed. RD kan ligeledes uden begrænsninger og betingelser anvende 

- herunder også offentliggøre - materiale, som efter RD’s skøn har almen samfundsmæssig 

interesse, herunder data og vurderinger af miljømæssig og meteorologisk karakter samt 

topografiske kort og flyfotos. 

§ 12. Orientering af lokale myndigheder 
 

1201.  Rettighedshaveren skal orientere kommunen om sin tilstedeværelse i området forud for 

påbegyndelsen af feltarbejde i området.  

§ 13. Arbejdskraft, leverancer m.m. 
 

1301.  Rettighedshaveren skal ved udførelse af aktiviteter i henhold til en tilladelse såvidt muligt 

benytte grønlandsk arbejdskraft eller dansk arbejdskraft i øvrigt. Dog kan rettighedshaveren i 

det omfang, det er nødvendigt af hensyn til virksomheden, antage personale fra udlandet, når 

tilsvarende kvalificeret arbejdskraft ikke findes eller er disponibelt i Grønland eller Danmark. 

 

1302.  Rettighedshaveren skal ved udførelse af aktiviteter i henhold til en tilladelse såvidt muligt 

benytte grønlandske virksomheder ved entrepriser og underentrepriser, leverancer samt 

tjenesteydelser. Dog kan rettighedshaveren anvende andre virksomheder, såfremt grønlandske 

virksomheder ikke er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende. Ved 

grønlandske virksomheder forstås virksomheder med hjemsted i Grønland, som gennem 

udøvelse af erhvervsmæssig aktivitet i Grønland har en reel tilknytning til det grønlandske 

samfund. 

§ 14. Overdragelse 
 

1401.  Tilladelsen eller dele heraf kan hverken direkte eller indirekte overdrages til andre, medmindre 

overdragelsen godkendes i overensstemmelse med råstoflovens § 27. 

 

1402.  Tilladelsen er undtaget fra retsforfølgning, jf. Råstofloven §27,stk.2  

§ 15. Tilbagekaldelse af tilladelsen 
 

1501.  Tilladelsen kan tilbagekaldes i følgende tilfælde, jf. råstoflovens § 28: 

 

a. Såfremt rettighedshaveren tilsidesætter de vilkår, som er fastsat i tilladelsen, eller de 

bestemmelser, som er fastsat med hjemmel i råstofloven eller med hjemmel i tilladelsen, 

samt såfremt rettighedshaveren overskrider fastsatte tidsfrister. 
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b. Såfremt rettighedshaveren har handlet svigagtigt ved afgivelse af oplysninger over for 

RD. 

c. Såfremt en (eller flere) af de parter, der har andel i tilladelsen, træder i likvidation eller 

erklæres konkurs. 

 

1502.  Tilbagekaldelse i henhold til punkt 1501.a skal ikke finde sted i tilfælde af, at rettighedshaveren 

har afhjulpet forholdet inden for en af RD fastsat rimelig frist. Er forholdet ikke afhjulpet inden 

fristens udløb, kan tilladelsen tilbagekaldes uden yderligere varsel. 

 

1503.  Såfremt det forhold, som efter punkt 1501.a medfører tilbagekaldelse af tilladelsen, skyldes 

udefra kommende begivenheder, som ikke har kunnet afværges af rettighedshaveren (force 

majeure), kan tilladelsen ikke tilbagekaldes, så længe det forhold, som ellers ville medføre 

tilbagekaldelse, skyldes force majeure. 

 

1504.  I den i punkt 1501.c nævnte situation er RD indstillet på at godkende, at den pågældende parts 

andel overdrages til en eller flere af de øvrige parter, der har andel i tilladelsen. I så fald 

tilbagekaldes tilladelsen ikke i medfør af punkt 1501.c. 

§ 16. Erstatningsansvar og sikkerhedsstillelse 
 

1601. Rettighedshaveren er erstatningsansvarlig for skader, der forvoldes ved den af tilladelsen 

omfattede virksomhed, efter lovgivningen og dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

1602. RD kan kræve, at rettighedshaveren stiller sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser, jf. 

punkt 901 og 1601. 

 

1603  RD kan kræve, at rettighedshaveren under feltarbejde har tegnet forsikring, der dækker 

omkostninger i forbindelse med redningsoperationer, eller har stillet anden form for sikkerhed 

vedrørende sådanne omkostninger. 

§ 17. Hæftelse 
 

1701.  Såfremt flere parter har andele i tilladelsen, hæfter parterne i forhold til deres procentvise andele 

af tilladelsen for opfyldelsen af enhver forpligtelse i henhold til tilladelsen. 

§ 18. Forholdet til anden lovgivning 
 

1801.  Tilladelsen er undergivet de til enhver tid i Grønland og Danmark gældende retsregler. 

Tilladelsen fritager ikke rettighedshaveren for at indhente de i medfør af råstofloven og anden 

lovgivning nødvendige godkendelser og tilladelser. 
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§ 19. Voldgift 
 

1901.  Afgørelser, som efter indholdet af tilladelsen beror på Landsstyrets eller RD’s skøn eller 

bestemmelse, er ikke underlagt voldgift. Denne bestemmelse afskærer ikke almindelig prøvelse 

ved danske domstole. 

 

1902. I alle andre tilfælde afgøres en tvist mellem Landsstyret og rettighedshaveren, der udspringer af 

tilladelsen, endeligt af en voldgiftsret i henhold til punkt 1903-1906. 

 

1903. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, skal have sit sæde i København og skal ved sin 

afgørelse anvende dansk ret. 

 

1904. Af voldgiftsrettens 3 medlemmer udpeger Landsstyret og rettighedshaveren hver et medlem. 

Landsstyret og rettighedshaveren udpeger i forening formanden for voldgiftsretten. Har en part 

ikke udpeget sit medlem inden 30 dage efter, at den anden part har udpeget sit medlem, udpeges 

den pågældende voldgiftsmand af præsidenten for Danmarks Højesteret. Har parterne ikke 

inden 60 dage efter, at en part har stillet forslag om en formand for voldgiftsretten, opnået 

enighed om valget af formanden, skal formanden udpeges af præsidenten for Danmarks 

Højesteret. Formanden skal være dansk statsborger. 

 

1905. Voldgiftsretten træffer sin afgørelse ved stemmeflerhed. Voldgiftsretten fastsætter selv de 

nærmere regler for sagens behandling, herunder regler for fremskaffelse af bevismateriale af 

teknisk karakter, og træffer bestemmelse om, hvem der skal afholde omkostningerne ved 

voldgiften. 

 

1906. Retten til at indbringe en sag for voldgift i medfør af tilladelsen består efter dennes ophør. 

§ 20. Forpligtelser ved tilladelsens ophør 
 

2001. Forpligtelser, som påhviler rettighedshaveren i henhold til tilladelsen, og som ikke er opfyldt 

ved tilladelsens ophør, består uanset ophøret. 

 

2002. Ved tilladelsens ophør kan RD inden for 1 år fra ophøret vederlagsfrit overtage alle data, 

borekerner og andre prøver, som er tilvejebragt af rettighedshaveren eller på dennes vegne 

vedrørende den del af tilladelsesområdet, som ikke er omfattet af efterforsknings- eller 

udnyttelsestilladelser meddelt til helt eller delvist samme rettighedshaver. Transportudgifter 

afholdes af RD. Efter dette tidspunkt kan rettighedshaveren når som helst kassere sådanne data, 

borekerner og andre prøver. 

§ 21. Oversættelser 
 

2101.  Tilladelsen og standardvilkårene er udfærdiget på dansk og oversættelser af disse har ingen 

gyldighed. 

 


