Ansøgningsskema
Til brug ved indsamling og brydning
af mineralske råstoffer, herunder produktion af betonvarer og
indsamling af sten, grus og lignende materialer,
jf. råstoflovens §§ 46 eller 47
En eventuel godkendelse meddeles på baggrund af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske
råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).

Ansøgningsskemaet indsendes til Råstofstyrelsen
Kontaktoplysninger:
Råstofstyrelsen
Postboks 930
Imaneq 1A 201
3900 Nuuk
Grønland
Telefon: +299 34 68 00
Fax: +299 32 43 02
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Web: www.govmin.gl eller www.naalakkersuisut.gl
Betaling af ansøgningsgebyr (DKK 1.000,00) skal ske ved overførsel til Grønlandsbanken, jf.
nedenstående. Bemærk venligst at eksisterende værker ikke skal betale ansøgnings- og
meddelelsesgebyr.
Husk at påføre navn på ansøger ved overførslen.
Grønlandsbanken
P.O. Boks 1033
3900 Nuuk
Telefon: +299 32 13 80
Fax: +299 32 18 81
Website: www.banken.gl

Betaling fra banker i Grønland, Danmark og
Færøerne: Konto nummer: 6471 1000486
Betaling fra alle andre lande:
SWIFT code: DABADKKK
Account no.: GL9564710001000486

Venligst kontakt Råstofstyrelsen for yderligere information.

1. Ansøger
Firma:
Navn:
Adresse:

Postboks:

Postnummer:

By:

Telefon:

Lokal:

E-mail:

Mobilnr.:
Faxnr.:

GER-nr.:

2. Ansøgningens type (sæt kryds)
Kommuner - § 46
Ansøgning om godkendelse til indsamling og brydning af grus, sten o.l. mineraler i
henhold til råstoflovens § 46.
Ansøgning om fornyelse af eksisterende godkendelse.

Ansøgningsgebyr
Meddelelsesgebyr

DKK 1.000
DKK 3.000

Virksomheder - § 47
Ansøgning om godkendelse til indsamling og brydning af grus, sten o.l. mineraler samt
produktion og leverance af beton, betonvarer, grus, sten o.l. mineraler i henhold til
råstoflovens § 47.
Ansøgning om fornyelse af eksisterende godkendelse.
Ansøgning om overførsel af eksisterende godkendelse til nyt selskab.

Ansøgningsgebyr
Meddelelsesgebyr

DKK 1.000
DKK 3.000

Gebyret og vederlag reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af ændringen i det grønlandske forbrugerprisindeks fra
1. juli 2008 til 1. juli i det umiddelbart foregående kalender år til nærmeste hele krone.

3. Ansøgers tekniske kapacitet
Beskrivelse ansøgers tekniske kapacitet herunder anlæg, samt hvilke maskiner og skibe ansøger
ønsker anvendt til indsamling og brydning, produktion m.m.:
Vedlagt som bilag: Ja
Nej

Kort beskrivelse af ansøgers tidligere aktiviteter:
Vedlagt som bilag: Ja
Nej

4. Ansøgers økonomiske kapacitet
Kort beskrivelse af ansøgers økonomiske formåen (herunder seneste årsregnskab/resultat,
nettokapital, adgang til likvide midler m.m.):
Vedlagt som bilag: Ja
Nej

5. Beliggenhed
Beskrivelse af lokalitet for indvending. Hvilket område/områder omfatter ansøgningen?
På land
I havet
Hjørnepunkternes koordinater over området ansøger ønsker at indsamle i angivet i grad-decimal i
WGS84:

Beskriv området omkring lokaliteten (op til 200-300 meters afstand)

Kort over området skal vedlægges som bilag

6. Oplysninger om råstoffets art
Beskrivelse af, hvilke råstoffer ansøger ønsker at indsamle og bryde:
Ler
Silt
Sand
Grus
Boulders/ Større sten
Fast fjeld
Andet:

Materiales sammensætning og kornkurver: (fx ler, silt, sand, grus, ral/sten eller andet)

7. Aktiviteter
Beskrivelse af, hvilke aktiviteter ansøger agter at igangsætte:
Er en aktivitetsplan vedlagt som bilag: Ja
Nej

Beskrivelse af, hvilke undersøgelser ansøger agter at igangsætte (sæt kryds):
Prøvegravning?

Ja

Nej

Boringer?

Ja

Nej

Sprængning?

Ja

Nej

Geotekniske målinger?
Andet? (beskrivelse heraf hvis ja):

Ja
Nej
Hvis ja hvilken type:
Ja
Nej

8. Anvendelse
Beskrivelse af påtænkt anvendelse af råstoffer:
Beskrivelse af, hvilke/hvilken type anvendelse ansøger påtænker (sæt kryds):
Vejmaterialer?
Ja
Nej
Betontilslagsmaterialer (byggematerialer)?

Ja

Nej

Andre anvendelsesområder? (Hvis ja:
Beskrivelse heraf):

Ja

Nej

Angiv hovedanvendelsesområdet:

Desuden angives følgende:
1. Planlagt gravedybde (udvindings/brydningsdybde):
2. Planlagt dato for indsamling og/eller
brydning:

3. Planlagt dato for afslutning:

4. Forventet årlig produktion, angiv mængde
og enhed(hvis ansøger opererer på flere
arealer skal mængder angives adskilt):

9. Maskiner og anlæg
Oplysninger om indvendingsfartøj
Beskrivelse af, hvilke fartøjer (skibe) ansøger ønsker anvendt:
Navn, Kendingsbogstaver, Skibsnummer, MMSI-nr., Ejerens navn m.m.:

Oplysninger om indvendings- og oparbejdningsudstyr
Beskrivelse af indvendings- og oparbejdningsudstyr (stiksugning, slæbesugning, grab eller
gravmaskine, sorterings- og sigteanlæg m.m. ):

Sorterings og sigtning af materialet:

Udledning af skylle/spildevand:

Operatør
Navn/navne på operatør/operatører
(onshore/offshore), herunder sandbåde og
lignende:
Beskrivelse af operatørs / operatørernes
opgave/opgaver:

10. Indvirkning på miljø
Beskrivelse af bundforholdene/sedimentets sammensætning, dybde og strømforhold i
indvindingsområdet:

Beskrivelse af mulige miljømæssige effekter af indvendingen:
Er analyser af forureningsmæssige forhold vedlagt som bilag: Ja

Nej

Beskrivelse af dyre- og plantelivet i området, hvor indsamlinger og brydning af materialer skal
foregår:

Ud fra disse oplysninger vurderer Råstofstyrelsen, om der er behov for yderligere analyser af
materialet, kortlægning af dyre- og plantelivet i indvindingsområdet, samt iværksætte tiltag til at
begrænse udslip og spredning af materiale og forurenende stoffer i miljøet.

Beskrivelse af evt. foranstaltninger til at undgå eller nedbringe skadelige virkninger på miljøet:

Affald
Oplysninger om affald (herunder olie- og kemikalieaffald):
Angivelse af sammensætning:
Angivelse af mængde:
Beskrivelse af, hvordan affaldet oplagres og bortskaffes:
Affaldsplan vedlagt som bilag: Ja
Nej

Spildevand
Oplysninger om gråt og sort spildevand:
Angivelse af sammensætning:
Angivelse af mængde:
Beskrivelse af, hvordan spildevandet oplagres og bortskaffes:
Spildevandsplan vedlagt som bilag: Ja
Nej

11. Samfundsmæssig bæredygtighed
Beskriv hvilke direkte og indirekte indvirkninger aktiviteten/aktiviteterne forventes at have på
samfundsmæssige forhold i Grønland (eksempelvis i forhold til skatteindtægter, uddannelse,
praktikpladser, arbejdspladser, vareindkøb, sponsorater mm.):

Plan vedlægges som bilag

12. Sikkerhed, sundhed og beredskab
Beskrivelse af, hvordan arbejdet planlægges udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt:
Er sikkerheds- og sundhedsplan vedlagt som bilag? Ja
Nej

Beredskabsplan vedlægges som bilag

13. Underskrift
Dato og sted:

Ansøgers underskrift:

Navn:

