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Forord

Der er bred politisk enighed om at udvikle råstofområdet til en
bærende industri i Grønland

Der er bred politisk enighed om at udvikle
råstofområdet til en bærende industri i Grønland,
der differentierer økonomien og skaber nye
arbejdspladser, kompetencer og opgaver til de
eksisterende erhverv. Samtidig skal råstofområdet
bidrage med indtægter til landskassen og den
økonomiske udvikling til gavn for hele Grønland.
Grønland har gennem årene oplevet betydelige
efterforskningsaktiviteter, men der er fortsat
områder, der stort set er uudforsket, og som kan
bidrage yderligere til udviklingen.
Udgangspunktet for den nye mineralstrategi er
derfor, at vi ønsker at skabe de rigtige rammer, så vi
kan tiltrække efterforskningsselskaber, der vil
investere i Grønland, da efterforskning er en
forudsætning for opbygningen af en råstofindustri i
Grønland.
Det kræver store investeringer at gennemføre
efterforskning og føre et projekt frem til udnyttelse.
Derfor er det vigtigt, at rammerne for udvikling af
mineprojekter er konkurrencedygtige og så
attraktive, at Grønland kan tiltrække den nødvendige

kapital, der ellers vil blive investeret i andre lande.
Konkret ønsker vi at effektivisere og forenkle
sagsbehandlingen, så vi hurtigere kan få løbet de
gode projekter i gang. Et vigtigt element i den
forbindelse er One-Door princippet i behandlingen af
ansøgninger om mineraltilladelser.

råstofindustrien i Grønland.
God læselyst.

Vi ønsker desuden at holde fokus på småskalaområdet. Håbet er, at småskalaområdet på sigt kan
udvikle sig til en lokalt forankret råstofindustri.
Opbygningen af en råstofindustri i Grønland har høj
prioritet, men skal naturligvis gå hånd i hånd med
vores høje krav til miljø- og naturbeskyttelse.
Naalakkersuisut vil sikre, at råstofområdet udvikles
på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag med
respekt for den storslåede grønlandske natur. Den
ansvarlige naalakkersuisoq for regulering af miljø-,
natur og klimaforhold har derfor defineret de
strategiske mål herfor i et selvstændigt strateginotat.
Implementeringen af tiltagene i denne mineralstrategi skal styrke det etablerede fundament og
danne grundlag for en fortsat bæredygtig udvikling af
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Vittus Qujaukitsoq

2

Indhold

3

RESUMÉ & INTRODUKTION

Grønlands Mineralstrategi 2020-2024

Resumé

Mineralstrategiens overordnede vision er at differentiere økonomien, skabe nye arbejdspladser, kompetencer og opgaver til de eksisterende erhverv
og bidrage med indtægter til landskassen og den økonomiske udvikling til gavn for hele Grønland. Strategien er inddelt i fem indsatsområder og
herunder 13 konkrete målsætninger, som Departementet for Råstoffer vil søge at opnå i strategiperioden ved at igangsætte og implementere 34
initiativer.
Indsatsområde
1.
Styrket geologisk vidensdeling

3 Forkorte sagsbehandlingstiden

1 Levere geologiske højkvalitetsdata

❑ Implementere online ansøgningsportal
❑ Opdele og forenkle loven om mineralske råstoffer
❑ Træffe afgørelser i ukomplicerede sager
administrativt

❑ Levere flere og bedre geologiske kort
❑ Gennemføre nye feltbaserede undersøgelser
❑ Forbedre brug af eksisterende data

4 Forenkle retningslinjer og bekendtgørelser for
feltaktiviteter

2 Øge tilgængeligheden af data
❑ Give online adgang til data i videst muligt omfang
❑ Øge kendskabet til vores geologiske data
❑ Udvide smykkestensdatabasen

3 Øge vidensdeling og samarbejde
❑ Efterspørge feedback fra databrugere
❑ Etablere og videreudvikle lokale og internationale
partnerskaber
❑ Kommunikere nyheder på råstofområdet til
offentligheden

Indsatsområde
2.
Effektiv, forudsigelig og transparent
sagsbehandling

1 Styrke sammenhængen i sagsbehandlingen
❑ Fastholde den personlige sagsbehandler
❑ Fastholde One-Door princippet
❑ Etablere en task force for at sikre fremdrift på
ansøgninger

2 Forbedre information om ansøgningsprocedurer
❑ Udarbejde procesbeskrivelser og retningslinjer for
tildeling af tilladelser
❑ Udarbejde tidslinjer for tildeling af tilladelser
❑ Introducere velkomstpakke: ”Den gode
ansøgning”

❑ Forenkle og reducere godkendelseskrav
❑ Opdatere de grønlandske feltregler
❑ Efteruddanne tilsynsførende personale

5 Revidere rapporteringskrav for
udnyttelsestilladelser
❑ Forenkle og reducere rapporteringskrav

6 Understøtte og forenkle behandling af
småskalatilladelser
❑ Forenkle ansøgningsskema for småskala
❑ Gennemse høringsproces for
småskalaansøgninger
❑ Afholde kurser og workshops for småskala

❑ Sikre størst mulig lokal beskæftigelse
❑ Understøtte grønlandske virksomheders deltagelse
i råstofprojekter

2 Forbedre information om høringsprocesser
❑ Sikre at alle parter er oplyst om rettigheder i
forbindelse med høringer

Indsatsområde
5.
Konkurrencedygtig skatte- og
royaltymodel

1 Sikre en konkurrencedygtig skatte- og
royaltymodel
❑ Gennemføre dybdegående analyse af skatte- og
royaltyforhold
❑ Igangsætte analyse af lokalsamfundets andel af
skatteprovenu fra råstofudvinding
❑ Løbende vurdere Grønlands konkurrenceevne i
forhold til andre minenationer

udnyttelse

Vision:

1 Forenkle krav til udnyttelsestilladelser
❑ Udarbejde modeller for udnyttelsestilladelser
❑ Overlade vurdering af rentabiliteten i
udnyttelsesprojekter til erhvervslivet

Indsatsområde
4.
Bæredygtig udvikling af råstofindustrien
1 Maksimere den samfundsmæssige gevinst fra
råstofaktiviteter
❑ Tydeliggøre krav om samfundsmæssig
bæredygtighed og -gevinst
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Indsatsområde
3.
Forenklet overgang fra efterforskning til
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At differentiere
økonomien, skabe nye
arbejdspladser,
kompetencer og
opgaver til de
eksisterende erhverv og
bidrage med indtægter
til landskassen og den
økonomiske udvikling til
gavn for hele Grønland

3

2
5

Råstofindustrien i Grønland

Introduktion

Råstofindustriens udvikling afhænger af, at vi kan
tiltrække virksomheder, der vil efterforske og
herefter udvinde de mineraler, der findes i vores
undergrund. Det er altså vigtigt at fastholde et fokus
på at skabe attraktive og stabile rammevilkår for
investorerne, der opbygger og udvikler
råstofindustrien i Grønland.
I Grønland er der blevet investeret 3,6 milliarder
kroner i efterforskningsaktiviteter over de seneste 10
år.
Som følge af stigende efterspørgsel efter mineraler i
Kina steg mineralpriserne globalt, hvilket førte til
stigende investeringer i mineralefterforskning
overalt i verden frem til 2011-2012. Derefter faldt
mineralpriserne og efterforskningsinvesteringer
globalt og i Grønland frem til 2016, hvorefter
stigende mineralpriser igen var med til at trække
investeringerne op.
Udviklingen i antallet af tilladelser på
mineralområdet har overordnet set fulgt udviklingen
i mineralpriserne og udviklingen i investeringer i
mineralefterforskning, som det fremgår af figuren
øverst til højre.
For at undgå tvangstilbagekaldelse af
efterforskningstilladelser som følge af ringe
finansieringsmuligheder for
efterforskningsaktiviteter under nedturen efter 2012
lempede Råstofstyrelsen i 2015-2017 ekstraordinært
kravene til selskabernes efterforskningsforpligtelser.

Efterforskningsaktiviteter og udvinding af råstoffer,
er forbundet med store omkostninger og høj risiko.
Det er ganske få efterforskningsprojekter, der bliver
til miner, fordi mange parametre skal være opfyldt,
før det er rentabelt at udvinde råstoffer. De mest
centrale parametre i investorernes vurdering er 1 :
•
•
•
•

Tilladelser på mineralområdet i
Grønland
Antal

120
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Geologi
Administrative processer
Politisk stabilitet
Skatte- og royaltysystem

60
40

Det geologiske potentiale i Grønland er stort, mens
Grønland på andre parametre står mindre stærkt i
konkurrencen med andre, mere etablerede
minelande. Derfor er det vigtigt, at myndighederne i
Grønland gør deres for at sikre så stabile
rammevilkår for industrien som muligt. Det gælder
blandt andet stabil lovgivning, en effektiv og
transparent sagsbehandling samt et
konkurrencedygtigt skatte- og royaltysystem.
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Efterforskningsinvesteringer på
mineralområdet i Grønland
Millioner kr. og indeks (2000=100)
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Efterforskningsinvesteringer

Prisindeks for basemetaller (højre akse)
Note: Tilladelser omfatter tilladelser til 1) forundersøgelse, 2) efterforskning og 3) udnyttelse.
Opgørelsen af efterforskningsinvesteringer inkluderer en ”overhead” på 50 %.
Kilde: Råstofstyrelsens List of Licenses og World Bank’s Commodity data base.

Kilde: 1) Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies 2018.
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Faktaboks: Administration af mineralområdet
I Grønland inddeles råstofaktiviteter i tre faser:
forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse. For at
udføre disse råstofaktiviteter kræves en tilladelse, som
meddeles af Naalakkersuisut. Det er Råstofstyrelsen,
der står for sagsbehandlingen af ansøgninger om
forundersøgelses- og efterforskningstilladelser (samt
ansøgning om godkendelse af feltaktiviteter).
Ansøgningsblanketter og retningslinjer findes på
Selvstyrets hjemmeside, www.govmin.gl.
Når en rettighedshaver af en efterforskningstilladelse
ønsker at ansøge om tilladelse til at udnytte en
råstofforekomst, kræves der, udover selve
ansøgningen, en vurdering af virkninger på miljøet
(VVM), og, i de tilfælde hvor et projekt vurderes at
ville påvirke samfundsforhold i væsentlig grad, en
vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB).
Råstofaktiviteter kan ikke undgå at påvirke miljøet.

Miljølovgivningen på råstofområdet skal sikre, at
aktiviteterne foregår forsvarligt med hensyn til miljø,
natur og klima, hvorfor der er krav om udarbejdelse
af en VVM-redegørelse samt løbende tilsyn med
råstofaktiviteterne. Miljøstyrelsen for Råstofområdet
under Departementet for Natur, Miljø og Forskning
varetager administration af miljøforhold for
råstofaktiviteter og har udarbejdet et selvstændigt
strateginotat for miljø på råstofområdet, som vil blive
tilgængelig på www.govmin.gl.

VSB’en skal blandt andet beskrive, hvad Grønland
kan forvente at få ud af et givent projekt i form af
beskæftigelse, skatter og royalties, nye
forretningsmuligheder for underleverandører osv.
Der skal i udnyttelsestilladelsen fastsættes vilkår om, i
hvilket omfang en rettighedshaver skal indgå og
opfylde en aftale om samfundsmæssig

bæredygtighed og andre socio-økonomiske forhold,
en såkaldt Impact Benefit Agreement (IBA).
IBA’en er en aftale mellem rettighedshaver, én eller
flere kommuner og Naalakkersuisut, der indeholder
specifikke krav, blandt andet om brug af lokal
arbejdskraft.
Før anlægs- og udnyttelsesaktiviteter kan
påbegyndes, skal Naalakkersuisut desuden
godkende en udnyttelses- og nedlukningsplan, der
blandt andet inkluderer sikkerhedsstillelse for
oprydningsforpligtelser. Derudover skal aktiviteterne
gennemføres i henhold til aktivitetsgodkendelser.
Endelig er der småskalatilladelser for borgere, der har
haft permanent ophold og skattepligt i Grønland
indenfor de seneste fem år. Der findes to småskalatilladelser, hhv. med eneret for et areal på maks. 1
km2 og uden eneret.

Tilladelser meddelt til selskaber Via www.govmin.gl

Forundersøgelse

Efterforskning
Op til 10 års varighed*
Aktivitetsforpligtelse
Eneret
Mindre areal

Op til 5 års varighed
Ingen aktivitetsforpligtelse
Ingen eneret
Stort areal

+ Godkendelse af feltaktiviteter
Tilladelser meddelt til borgere

Småskala med eneret
Småskala uden eneret

Via www.Sullissivik.gl

Udnyttelse
30 års varighed**
Afgrænset råstofforekomst, der kan
udnyttes kommercielt

+
+
+

Vurdering af virkninger på miljøet
(VVM)
Godkendelse af udnyttelses- og
nedlukningsplan
Aktivitetsgodkendelse

(+)

Vurdering af samfundsmæssig
bæredygtighed (VSB)***

(+)

Trepartsaftale: Impact Benefit Agreement
(IBA)

Note: *) Kan forlænges med indtil 3 år ad gangen. **) Varighed i op til maksimalt 50 år. ***) I de tilfælde, hvor et projekt vurderes at indvirke i væsentlig grad på samfundsforholdene.
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En ny mineralstrategi for Grønland

Introduktion
Strategiens formål

Naalakkersuisuts overordnede mål for råstofområdet
i Grønland er, at det skal udvikles til en bærende
industri, som skal bidrage positivt til den
økonomiske udvikling og skabe nye arbejdspladser
til gavn for hele Grønland. Sagt med andre ord;
Grønland skal være et eftertragtet mineland, hvor
industrien har lyst til at investere, frem for at
investere i andre minelande.

Grønland skal være et
eftertragtet mineland, hvor
industrien har lyst til at
investere, frem for at
investere i andre
minelande
Formålet med denne strategi er at beskrive
Naalakkersuisuts langsigtede planer for
råstofindustrien samt de strategiske mål for den
kommende strategiperiode 2020-2024. Strategien
skal dermed danne rammerne for den videre
udvikling af råstofområdet i Grønland.

På nuværende tidspunkt har vi to miner i produktion
i Grønland: Hudson Greenland A/S’ White Mountain
anorthositmine i Qaqortorsuaq og Greenland Ruby
A/S’ rubin- og safirmine i Aappaluttoq. Den nye
mineralstrategi skal være med til at forbedre
forudsætningerne for, at endnu flere projekter kan
slutte sig til listen over miner i drift.
Strategien er tænkt som en vejviser for både industri,
politikere og befolkning, der angiver, i hvilken
retning vi ønsker at udvikle råstofområdet i
Grønland over de næste fem år.

Arbejdet med denne strategi
I arbejdet med at forberede strategien har
Råstofstyrelsen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt interessenter på råstofområdet,
herunder efterforsknings- og udnyttelsesselskaber,
Grønlandsk Erhverv, kommuner, ICC Grønland og
småskalarettighedshavere. Formålet med
spørgeskemaet er at undersøge, hvordan vi kan gøre
Grønland mere attraktiv for investeringer i
efterforskning og udvinding af råstoffer.

Den tidligere Olie- og Mineralstrategi 2014-2018,
der havde konkrete mål for et bestemt antal miner i
produktion og etableringen af et bestemt antal
offshore olie- og gasprojekter indenfor
strategiperioden. Desværre har vi måttet sande, at
det ikke er gået som forventet, blandt andet på grund
af en ugunstig prisudvikling på råstofområdet.
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En ny mineralstrategi for Grønland

Introduktion

Udviklingen af råstofområdet baseres på
investeringer fra selskaber, der vil efterforske og
siden udvinde Grønlands mineralressourcer.
Grønland vurderes attraktiv på et parameter som fx
geologi, men vurderes dårligere i konkurrencen med
andre lande på et parameter som fx infrastruktur.
Den nye strategi for mineralområdet tager afsæt i og
afspejler Grønlands styrkepositioner og udfordringer
på råstofområdet1:
Styrkepositioner
Vores gode og diversificerede geologi, mulighed for
gode fremtidige fund og tilgængeligheden af
geovidenskabelige data af høj kvalitet er naturligvis
en styrke for Grønland, sammen med en moderne
lovgivning og befolkningens opbakning til
udviklingen af råstofområdet.
Udfordringer
Mange mineralrige lande har en mere veludviklet
råstofindustri og infrastruktur end Grønland.
Efterforskning og udvinding i Grønland kan dermed
være forbundet med relativt høje omkostninger
sammenlignet med andre lande. Dog betyder
Grønlands mange dybe fjorde, at søtransport er
muligt næsten direkte til og fra mange af
mineralforekomsterne.
Endelig opleves processen med meddelelse af
udnyttelsestilladelser af flere selskaber som
langsommelig og til tider uforudsigelig.

skal udgøre en reel indkomstmulighed for borgere i
Grønland. Det er selvsagt andre tiltag, der kræves for
at fremme dette område end de store mineprojekter,
og strategien skal favne begge dele.
Endelig skal vi være realistiske; råstofferne vil ikke,
indenfor den kommende strategiperiode, kunne
bidrage til Grønlands økonomi i et omfang, som vi
kender det fra fx Australien og Canada, men vi kan
igangsætte og understøtte en transition i vores
økonomi med en række tiltag, som vi forventer vil
styrke investeringsniveauet og forbedre
mulighederne for at igangsætte mineprojekter.
Naalakkersuisut ønsker derfor i den kommende
strategiperiode 2020-2024 at arbejde med fem
strategiske indsatsområder:

Fem strategiske indsatsområder:
1. Styrket geologisk vidensdeling
2. Effektiv, forudsigelig og transparent
sagsbehandling
3. Forenklet overgang fra efterforskning til
udnyttelse
4. Bæredygtig udvikling af råstofindustrien
5. Konkurrencedygtig skatte- og royaltymodel
For hvert indsatsområde har vi formuleret en række
målsætninger og tilhørende initiativer, som vi vil
igangsætte og implementere i løbet af
strategiperioden for at nå disse mål.

Udover at adressere ovenstående forhold har
Naalakkersuisut en række politiske målsætninger,
som ønskes fremmet gennem denne strategi.
Eksempelvis er der et ønske om, at småskalaområdet
Note: 1) Denne måde at belyse styrkepositioner og udfordringer på er inspireret af den klassiske erhvervsøkonomiske ‘SWOT’ (Strengts,
Weaknesses, Opportunities and Threats) analyse, der ser på interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler.
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STYRKET GEOLOGISK VIDENSDELING

1

1 Styrket geologisk vidensdeling
Geodata – den drivende kraft bag
efterforskning og tiltrækning af
investeringer
Der er væsentlige risici forbundet med at investere i
efterforskning af råstoffer. I Grønland er vi
afhængige af, at efterforskningsselskaber vælger at
påtage sig disse risici til gengæld for den potentielle
gevinst ved at gøre et fund. Få efterforskningsprojekter ender med at blive til en mine, og
efterforskningsselskaberne er derfor nødt til at
foretage grundige analyser, før de investerer i
efterforskning. Hvis efterforskningsselskaberne på
forhånd har god indsigt i geologien i et område, fx via
geologiske databaser, bidrager det til at reducere den
økonomiske risiko ved efterforskning.
Grønland er i konkurrence med andre lande om at
tiltrække investeringer til efterforskning. Derfor er
det vigtigt, at vi bidrager til at minimere
mineselskabernes investeringsrisiko og dermed
fortsætter med at gøre os attraktive som
investeringsdestination.
Råstofmyndigheden stiller allerede i dag, i
samarbejde med vores partnere, efterforskningsrelevante data til rådighed, så vidt muligt uden
beregning. Det vil vi blive ved med at gøre. Samtidig
vil vi arbejde for at kunne levere nye data og
derigennem fortsætte med at bygge på vores
eksisterende viden og kendskab til Grønlands
råstofpotentiale. Desuden skal vi øge kendskabet til
Grønland gennem lokalt og internationalt
samarbejde. Endelig vil vi øge vores kommunikation
til offentligheden, i Grønland såvel som udenfor, om
nyheder på råstofområdet.

Naalakkersuisuts målsætninger for perioden 2020-2024
1 Levere geologiske højkvalitetsdata
- Levere flere og bedre geologiske kort
- Gennemføre nye feltbaserede undersøgelser
- Forbedre brug af eksisterende data

2 Øge tilgængeligheden af data
- Give online adgang til data i videst muligt omfang
- Øge kendskabet til vores geologiske data
- Udvide smykkestensdatabasen

3 Øge vidensdeling og samarbejde
- Efterspørge feedback fra databrugere
- Etablere og videreudvikle lokale og internationale partnerskaber
- Kommunikere nyheder på råstofområdet til offentligheden

Hvis efterforskningsselskaberne på forhånd
har god indsigt i geologien i et område, fx
via geologiske databaser, bidrager det til
at reducere den økonomiske risiko ved
efterforskning.
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1 Styrket geologisk vidensdeling
1 Levere geologiske højkvalitetsdata

2 Øge tilgængeligheden af data

3 Øge vidensdeling og samarbejde

Geologiske kort er essentielle i råstofindustrien. De er
uundværlige for efterforskningsselskaberne, når de
skal vurdere udnyttelsespotentialet i et område.
Mange af de eksisterende geovidenskabelige data
om Grønland, der produceres uden om
Råstofmyndigheden, er ikke lettilgængelige. Det
gælder efterforskningsselskabernes omfattende
datasæt samt kort og data fra kilder, der ikke er
specifikt beregnet til efterforskning, men som
potentielt kunne bruges til dette.

Nem adgang øger anvendeligheden af vores
geovidenskabelige data og skaber et fundament for
yderligere undersøgelser i den grønlandske
undergrund. Vi ønsker at gøre omverdenen, lokalt
og internationalt, opmærksom på de
geovidenskabelige data, vi har til rådighed.

De data, vi indsamler og udvikler, skaber størst mulig
værdi, hvis de reflekterer brugernes behov og det
skal i højere grad sætte retningen for vores arbejde.
Vi kan samtidig styrke vores viden om den
grønlandske undergrund endnu mere gennem
samarbejder, og vi vil derfor udvikle og støtte
forskningsprojekter med særlig geovidenskabelig
relevans. Endelig vil vi øge informationsniveauet om
nyheder på råstofområdet overfor offentligheden.

Levere flere og bedre geologiske kort

Give online adgang til data i videst muligt
omfang

Efterspørge feedback fra databrugere

Gennemføre nye feltbaserede undersøgelser

Øge kendskabet til vores geologiske data

❑ Råstofmyndigheden vil gennemføre nye,
systematiske undersøgelser af uudforskede
områder, der formodes at have et
råstofpotentiale.
❑ Råstofmyndigheden vil udføre en ny topografisk
kortlægning, geologisk kortlægning og tolkning af
telemålingsdata.

❑ Råstofmyndigheden vil øge synligheden af
Grønlands råstofindustri og forbedre kendskabet
til råstofpotentialet i Grønland, eksempelvis via
sociale medier og markedsføringsfremstød.

Etablere og videreudvikle lokale og
internationale partnerskaber

Forbedre brug af eksisterende data

Udvide smykkestensdatabasen

❑ Råstofmyndigheden vil integrere alle nye og
eksisterende digitale geologiske kort i en ny
stratigrafisk database for Grønland i samarbejde
med GEUS.

❑ Råstofmyndigheden vil udvælge, indsamle og
integrere relevante eksterne data i den
eksisterende database og gøre den tilgængelig
online.

❑ Råstofmyndigheden vil i strategiperioden gøre
alle de geovidenskabelige data, som
Departementet for Råstoffer finansierer eller
medfinansierer, tilgængelige online og, så vidt
muligt, gratis.

❑ Råstofmyndigheden vil udvide
smykkestensdatabasen og fortsætte formidlingen
af smykkestenspotentialer til interesserede
borgere og småskalarettighedshavere.

❑ Råstofmyndigheden vil efterspørge brugernes
input og ønsker og målrette geovidenskabelige
undersøgelser og dataleverancer, så det i højere
grad afspejler brugernes behov.

❑ Råstofmyndigheden vil samarbejde med
nationale og internationale organisationer og
forskningscentre for at fremme den
geovidenskabelige forskning, der tager udspring i
Grønland.

Kommunikere nyheder på råstofområdet til
offentligheden

❑ Råstofmyndigheden vil i stigende grad
kommunikere om nye afgørelser, høringer,
aktiviteter osv. eksternt, fx via pressemeddelelser
og hjemmeside.

❑ Råstofmyndigheden vil fortsat tilbyde gratis og
uvildig geologisk vurdering af indsamlede og
brudte mineraler til alle borgere i Grønland.
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EFFEKTIV, FORUDSIGELIG OG TRANSPARENT
SAGSBEHANDLING
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2 Effektiv, forudsigelig og transparent sagsbehandling
Sammenhæng i sagsbehandlingen
Råstofmyndigheden består i dag af flere forskellige
departementer og administrative enheder. Det
betyder, at en ansøgning om mineraltilladelse skal
igennem flere instanser som, desværre i dag, ikke altid
arbejder optimalt sammen. Det kan i bedste fald
medføre lange ansøgningsprocesser og i værste fald, at
nogle ansøgere opgiver undervejs eller helt afskrækkes
fra at investere i Grønland. Det er derfor vigtigt, at vi
får reduceret de nuværende barrierer og gjort
sagsbehandlingen kortere, mere effektiv, forudsigelig
og transparent, så gode projekter kan komme
hurtigere i gang. Konkret har rettighedshavere til
mineraludnyttelsestilladelser, kommuner, Grønlands
Erhverv m.fl. efterspurgt tydeligere kommunikation
fra Råstofmyndigheden, klarere retningslinjer samt et
bedre overblik over tidsfrister.
Det vil vi forsøge at imødekomme ved at tilknytte en
personlig sagsbehandler til hver ansøgning og ved at
udarbejde beskrivelser og retningslinjer for vores
sagsbehandling, så ansøgerne i højere grad ved, hvad
de kan forvente. Dernæst ønsker vi at nedbringe
sagsbehandlingstiden ved at forenkle regler og
reducere rapporteringskrav samt arbejde med
angivelse af forventede sagsbehandlingstider for
forskellige typer af tilladelser. Endelig vil Råstofmyndigheden undersøge muligheden for, at flere
tilladelser kan tildeles administrativt efter
bemyndigelse af Naalakkersuisut i ukontroversielle
sager, fx forundersøgelse- og småskalatilladelser. Det
er vores forventning, at disse tiltag tilsammen vil
effektivisere sagsbehandlingen, spare myndighedsressourcer og reducere en del af den uvished og
usikkerhed, som nogle selskaber oplever, når de
ansøger om særligt udnyttelsestilladelser i Grønland.

Naalakkersuisuts målsætninger for perioden 2020-2024
1 Styrke sammenhængen i sagsbehandlingen
- Fastholde den personlige sagsbehandler
- Fastholde One-Door princippet
- Etablere en task force for at sikre fremdrift på ansøgninger
2 Forbedre information om ansøgningsprocedurer
- Udarbejde procesbeskrivelser og retningslinjer for tildeling af tilladelser
- Udarbejde tidslinjer for tildeling af tilladelser
- Introducere velkomstpakke: ”Den gode ansøgning”
3 Forkorte sagsbehandlingstiden
- Implementere online ansøgningsportal
- Opdele og forenkle loven om mineralske råstoffer
- Træffe afgørelser i ukomplicerede sager administrativt
4 Forenkle retningslinjer og bekendtgørelser for feltaktiviteter
- Forenkle og reducere godkendelseskrav
- Opdatere de grønlandske feltregler
- Efteruddanne tilsynsførende personale

5 Revidere rapporteringskrav for udnyttelsestilladelser
- Forenkle og reducere rapporteringskrav

6 Understøtte og forenkle behandling af småskalatilladelser
- Forenkle ansøgningsskema for småskala
- Gennemse høringsproces for småskalaansøgninger
- Afholde kurser og workshops for småskala
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2 Effektiv, forudsigelig og transparent sagsbehandling
1 Styrke sammenhængen i sagsbehandlingen

2 Forbedre information om ansøgningsprocedurer

Når der ansøges om udnyttelsestilladelse i Grønland, får ansøgeren tildelt en
sagsbehandler i Råstofstyrelsens Licensafdeling. Sagsbehandleren er ansøgerens
primære kontakt til Råstofmyndigheden og skal sørge for, at alle henvendelser
fra ansøgeren når den rette administrative enhed hos myndighederne, og at
ansøgeren får fyldestgørende svar på henvendelsen. Sagsbehandleren skal
også i videst muligt omfang sørge for at koordinere og sikre fremdrift i alle
verserende sager. Dette kan gøres ved etablering af en ”task force”, der er
ansvarlig for specifikke udnyttelsesansøgninger- og tilladelser.

Efterforskningsselskaber i Grønland har udtrykt behov for større gennemsigtighed
i ansøgningsprocessen og mere information om ansøgningsprocedurerne,
herunder sagsbehandlingstider. Råstofmyndigheden ønsker at imødekomme
dette ved at udarbejde retningslinjer og tidslinjer for sagsbehandlingen samt i
større omfang at vejlede ansøgerne i ansøgningsprocessen.

Fastholde den personlige sagsbehandler

Udarbejde procesbeskrivelser og retningslinjer for tildeling af tilladelser

Fastholde One-Door princippet

Udarbejde tidslinjer for tildeling af tilladelser

❑ Råstofmyndigheden vil redefinere One-Door princippet ved en ny minelov
med henblik på at skabe en mere effektiv og enkel sagsbehandling
❑ Råstofmyndigheden vil samarbejde med andre myndigheder på et aftalt
grundlag.

❑ Råstofstyrelsens licensafdeling vil introducere angivelse af en forventet
sagsbehandlingstid i de enkelte trin i sagsbehandlingen. En forventet
sagsbehandlingstid skal ikke ses som en garanti, men som en målsætning
ansøger kan bruge eksempelvis i sin egen planlægning af
ansøgningsprocessen.

Etablere en task force for at sikre fremdrift på ansøgninger

Introducere velkomstpakke: ”Den gode ansøgning”

❑ Råstofmyndigheden vil fastholde princippet om den personlige
sagsbehandler i hele strategiperioden.

❑ Råstofmyndigheden vil oprette en task force for fremskredne
efterforsikningsprojekter, som skal være med til at sikre fremdrift på
ansøgninger om udnyttelsestilladelser.

❑ Råstofmyndigheden vil i strategiperioden udarbejde procesbeskrivelser og
retningslinjer for ansøgninger gældende både mineraludnyttelsestilladelser
(under råstoflovens §16), godkendelser af udnyttelses- og nedlukningsplaner
(under råstoflovens §19 og §43) samt aktivitetsgodkendelser (under
råstoflovens §86).

❑ Råstofstyrelsens licensafdeling vil udarbejde en ‘velkomstpakke’ bestående af
al den information, en ansøger har brug for tidligt i forløbet, fx bilag til
meddelelse om tilladelse til forundersøgelse, så ansøgeren har de bedste
forudsætninger for at planlægge sit videre arbejde effektivt og, hvis ønsket,
indsende en fuldstændig ansøgning om eksempelvis efterforskningstilladelse
hurtigere.
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2 Effektiv, forudsigelig og transparent sagsbehandling
3 Forkorte sagsbehandlingstiden

4 Forenkle retningslinjer og bekendtgørelser for feltaktiviteter

Råstofmyndigheden har påbegyndt implementeringen af en online
ansøgningsportal for forundersøgelses- og efterforskningstilladelser, hvor
ansøgeren kan se status på en indleveret ansøgning (godkendt, under
gennemlæsning osv.), kommunikere med Råstofmyndigheden, uploade
rapporter osv. Det er forventningen, at ansøgningsportalen vil forenkle og
effektivisere sagsbehandlingen hos Råstofmyndigheden.

Det er forventningen, at tydeligere og enklere krav til ansøgninger om
feltaktiviteter kan være med til at øge aktiviteten generelt ved at gøre det
lettere og enklere at søge. Samtidig er forhåbningen, at andelen af
fejlbehæftede og ufuldstændige ansøgninger kan nedbringes og dermed spare
tid og ressourcer hos både ansøgere og myndigheder. Tilsynet med feltaktiviteter
varetages af kompetente medarbejdere med kendskab til området.

Implementere online ansøgningsportal

Forenkle og reducere godkendelseskrav

❑ Råstofmyndigheden har i 2019 implementeret en online ansøgningsportal for
forundersøgelser- og efterforskningstilladelser samt småskalatilladelser. Denne
skal med tiden effektiviseres og forenkles så det både bliver nemmere at søge
om tilladelser og mindre tidskrævende for Råstofmyndigheden at behandle
ansøgningerne.
❑ Råstofmyndigheden vil i 2021 påbegynde arbejdet med at udvide portalen til
også at kunne håndtere ansøgninger om udnyttelsestilladelser.

❑ Råstofmyndigheden vil igangsætte et internt projekt, der skal komme med
oplæg til reduktion i antallet af aktiviteter, der kræver
myndighedsgodkendelser, og konkrete forslag til forenkling af eksempelvis
ansøgning og dokumentation, der kræves for godkendelse.

Opdele og forenkle loven om mineralske råstoffer

Opdatere de grønlandske feltregler

❑ Departementet for Råstoffer vil arbejde på en forenkling af lovgivningen på
råstofområdet ved at fremsætte forslag om opdeling af råstofloven, så
mineralaktiviteter og kulbrinteaktiviteter reguleres hver for sig.

❑ Råstofmyndigheden vil senest i 2021 igangsætte et 360-graders eftersyn af
Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer i
Grønland, som senest er opdateret i 2000. Eftersynet skal munde ud i konkrete
ændringsforslag til feltreglerne, så de bliver mere tidssvarende, praktisk
orienterede og brugervenlige.

Træffe afgørelser i ukomplicerede sager administrativt

Efteruddanne tilsynsførende personale

❑ Departementet for Råstoffer vil undersøge muligheden for, at
Råstofmyndigheden i visse ukontroversielle og trivielle sager (fx
adresseændring for ansøgere og småskalatilladelser ) får kompetence til at
træffe administrative beslutninger på vegne af Naalakkersuisut hhv.
Naalakkersoisoq for Råstoffer.

❑ Departementet for Råstoffer vil i strategiperioden tilbyde ansatte
efteruddannelse for at sikre, at tilsyn føres efter moderne regler og
standarder.
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2 Effektiv, forudsigelig og transparent sagsbehandling
5 Revidere rapporteringskrav for udnyttelsestilladelser

6 Understøtte og forenkle behandling af småskalatilladelser

Rettighedshavere har fremført, at rapporteringskrav udgør en relativt stor
administrativ byrde. Det er forventningen, at færre rapporteringskrav vil give en
mere effektiv sagsbehandling og spare ressourcer hos rettighedshavere såvel
som Råstofmyndigheden.

Siden 1. januar 2017 har den fastboende befolkning i Grønland med en
småskalatilladelse i hånden kunne indsamle og bryde mineraler (med undtagelse
af radioaktive emner). Det har haft en positiv udvikling på småskalaområdet,
hvor der nu er meddelt 58 aktive småskalatilladelser. Som et vigtigt led i at gøre
småskalaaktivitet til en indkomstskabende beskæftigelsesmulighed for
lokalbefolkningen vil Råstofmyndigheden forenkle ansøgningsproceduren for
småskalaansøgninger, som i dag sker skriftligt og med op til tre forskellige
ansøgningsblanketter.

Forenkle og reducere rapporteringskrav

Forenkle ansøgningsskema for småskala

❑ Råstofmyndigheden vil, i samarbejde med andre myndigheder til hvem der
også indrapporteres, gennemse og revidere de rapporteringskrav, der i dag
stilles til mineralrettighedshavere. Målet er at minimere rapporteringskravene,
så kun de nødvendige informationer tilgår myndighederne.

❑ Råstofmyndigheden vil udarbejde ét samlet ansøgningsskema for
småskalatilladelser
❑ Råstofmyndigheden vil standardisere krav til aktivitetsgodkendelser under
småskalatilladelser, eksempelvis guidede mineralture.

Gennemse høringsproces for småskalaansøgninger
❑ Råstofmyndigheden vil vurdere behovet for at sende alle
småskalaansøgninger i høring.

Afholde kurser og workshops for småskala

❑ Råstofmyndigheden vil afholde informationsarrangementer for småskala
❑ Råstofmyndigheden vil tilbyde eksisterende rettighedshavere at deltage i
kurser og workshops 1-2 gange om året.
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3 Forenklet overgang fra efterforskning til udnyttelse
Færre og mere forudsigelige krav
Rettighedshavere til mineraludnyttelsestilladelser
har efterspurgt, at de klare og tydelige
ansøgningsprocedurer, der findes på
forundersøgelses- og efterforskningsområdet,
forsøges replikeret på udnyttelsesområdet. Vi vil i
strategiperioden arbejde for at gøre det nemmere at
gå fra efterforskning til udnyttelse.

Naalakkersuisuts målsætninger for perioden 2020-2024
1 Forenkle krav til udnyttelsestilladelser
- Udarbejde modeller for udnyttelsestilladelser
- Overlade vurdering af rentabiliteten i udnyttelsesprojekter til erhvervslivet

Der er ikke to udnyttelsesprojekter, der er ens, og det
skal sagsbehandlingen ganske vist også afspejle, men
som det er i dag, vurderer Råstofmyndigheden hver
ansøgning om udnyttelsestilladelse fra sag til sag, og
det kan være svært for ansøgerne at vide, hvad der
lægges vægt på i vurderingen af projektet. Der kan
derfor være behov for, at vi standardiserer
ansøgningskravene, så det bliver lettere, og dermed
også hurtigere og billigere, for ansøgerne at leve op
til dem. Vi ønsker at standardisere sagsbehandlingen
af ansøgninger om udnyttelsestilladelser ved at
udarbejde ‘modeltilladelser’, så en større del af
ansøgningen bliver standardiseret, og færre
specifikke elementer skal vurderes fra sag til sag.
Det er naturligvis afgørende, at projekter følger alle
gældende regler og krav, men der kan være steder,
hvor vi med fordel kan lade ansøgerne selv bære en
større del af ansvaret; eksempelvis når det gælder
vurderingen af, om et projekt er økonomisk
rentabelt.
Råstofmyndigheden vil derfor se på muligheden for,
at lovgivningen forenkles.

Vi vil i strategiperioden arbejde for at gøre det
nemmere at gå fra efterforskning til udnyttelse.
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3 Forenklet overgang fra efterforskning til udnyttelse
1 Forenkle krav til udnyttelsestilladelser
Vejen til en udnyttelsestilladelse under de nuværende regler har vist sig at være
længere og mere indviklet end ønsket. Konsekvensen er, at vi ikke får sat gang i
så mange gode projekter, som vi ellers kunne. Industrien har gennem en
længere periode efterlyst, at sagsbehandlingen og beslutningsgangene hos
Råstofmyndigheden på en række områder forenkles. Vi ønsker at imødekomme
dette gennem en række konkrete initiativer.

Udarbejde modeller for udnyttelsestilladelser

❑ Råstofmyndigheden vil udarbejde ‘modeltilladelser’ på udnyttelsesområdet
og sikre, at udnyttelsestilladelser bliver mere ensartede og med færre
specifikke elementer, der skal vurderes fra sag til sag.

Overlade vurdering af rentabiliteten i udnyttelsesprojekter til
erhvervslivet

❑ Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen 2019 forslag til ændring af
✓

Råstoflovens §29, så kravet om en ‘påvist kommercielt udnyttelig forekomst’
er udgået af råstofloven.
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BÆREDYGTIG UDVIKLING AF
RÅSTOFINDUSTRIEN

4

4 Bæredygtig udvikling af råstofindustrien
En lokalt forankret råstofindustri...
Det er vigtigt, at råstofindustrien udvikles både
miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt.
Det betyder, at vi i forbindelse med råstofprojekter
skal tage bedst mulig hånd om vores miljø samtidig
med, at projekterne skal kunne gennemføres på
økonomisk og rentabel vis, og at der skabes
muligheder for lokalbefolkningen og lokale
virksomheder i takt med, at råstofindustrien bliver
en større del af vores økonomi.
Eksempelvis vil vi sikre herboende i Grønland del i
den udvikling, der drives af de store projekter og
udenlandske selskaber, via direkte beskæftigelse i
projekterne, underleverancer osv. Derfor ønsker vi
at gøre de potentielle samfundsøkonomiske
gevinster fra råstofprojekter tydeligere. Det skal
blandt andet medvirke til, at det i de forpligtende
samarbejdsaftaler (IBA) tilgodeses, at flest mulige
samfundsøkonomiske gevinster tilfalder det
grønlandske samfund i form af jobs,
underleverancer fra lokale firmaer samt
samarbejder med uddannelsesinstitutioner,
herunder Råstofskolen.

… i et arktisk miljø
Grønland er med tidssvarende miljølovgivning og et
stærkt fokus på lokalt forankret natur og miljøbeskyttelse et foregangsland i Arktis. For at sikre
den bedst mulige miljøregulering af
råstofaktiviteter, skal aktiviteterne udføres efter
anerkendt, god international praksis tilpasset
grønlandske forhold, med den bedste miljømæssige
praksis og den bedste tilgængelige teknik.

Naalakkersuisuts målsætninger for perioden 2020-2024
1 Maksimere den samfundsmæssige gevinst fra råstofaktiviteter
- Tydeliggøre krav om samfundsmæssig bæredygtighed og -gevinst
- Sikre størst mulig lokal beskæftigelse
- Understøtte grønlandske virksomheders deltagelse i råstofprojekter

2 Forbedre information om høringsprocesser
- Sikre at alle parter er oplyst om rettigheder i forbindelse med høringer

Miljøstyrelsen for Råstofområdet er den
administrative myndighed, som varetager
regulering af miljø-, natur-, og klimaforhold ved
råstofaktiviteter i Grønland. Styrelsen har udviklet
sit eget strateginotat med ambitioner for råstofområdet som supplement til denne strategi, se
faktaboksen nedenfor.
Med Finansloven for 2020 er der i øvrigt
budgetteret med nedsættelsen af en
råstofkommission, som skal komme med konkrete
anbefalinger til en forøgelse
af aktiviteterne på råstofområdet.1

Kilde: 1) FL2020 s. 545.
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4 Bæredygtig udvikling af råstofindustrien
1 Maksimere den samfundsmæssige gevinst fra råstofaktiviteter

2 Forbedre information om høringsprocesser

Det er en politisk mærkesag, at så mange aktiviteter og stillinger i råstofindustrien
som muligt foregår i Grønland og besættes med lokal arbejdskraft. Der er dog
konkret behov for at synliggøre kriterierne for, hvornår oparbejdning af mineraler
kan foregå uden for Grønland. Derudover er der også et behov for at
efteruddanne og opkvalificere lokalbefolkningen, så det bliver lettere for dem at
tage arbejde i råstofindustrien. Råstofmyndigheden vil arbejde målrettet med at
udvikle af samarbejdsaftalerne (IBA) og redegørelserne om samfundsmæssig
bæredygtighed (VSB) med henblik på at understøtte denne udvikling.

Det er Departementet for Råstoffers ansvar at forestå høringer over ansøgninger
på råstofområdet, men det er ikke altid alle relevante parter bliver hørt, fx fordi
nogle parter ikke er opmærksomme på høringen eller muligheden for at afgive
høringssvar. Det er dog i alles interesse, både lokalsamfund, kommuner, diverse
organisationer, men også ansøgerne, at alle indsigelser kommer frem i
forbindelse med høringen og ikke senere hen, hvor ansøgere allerede har
foretaget store investeringer. Sene indsigelser kan forsinke og skabe usikkerhed
for projekters fremtid, ligesom det er lettere at imødekomme eventuelle
bekymringer tidligt i en proces fremfor senere.

Tydeliggøre krav om samfundsmæssig bæredygtighed og -gevinst

Sikre at alle parter er oplyst om rettigheder i forbindelse med høringer

❑ Råstofmyndigheden vil opdatere vejledningen for udarbejdelsen af
Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB)

❑ Råstofmyndigheden vil undersøge muligheden for at offentliggøre alle
høringer, forbedre information om høringsprocessen samt målrette og
forbedre høringsmaterialet til gavn for høringsparterne.

❑ Råstofmyndigheden vil tydeliggøre råstoflovens dokumentationskrav for
oparbejdning af mineraler udenfor Grønland

❑ Råstofmyndigheden vil tydeliggøre høringsprocessen i forbindelse med
ansøgninger om tilladelser.

Sikre størst mulig lokal beskæftigelse
❑ Råstofmyndigheden vil sikre, at rettighedshavere af mineraltilladelser
samarbejder med lokale rekrutteringscentraler (på fx Sulli.gl, Majoriaq og
Råstofskolen)
❑ Råstofmyndigheden vil smidiggøre annonceringen af stillinger i Grønland for
råstofselskaberne
❑ Råstofmyndigheden vil understøtte udviklingen af brancheskolernes
samarbejde med råstofindustrien ved eksempelvis at synliggøre råstofskolen
overfor selskaberne for derigennem at sikre at flere i Grønland opnår de
kompetencer som mineindustrien efterspørger.

Understøtte grønlandske virksomheders deltagelse i råstofprojekter
❑ Råstofmyndigheden vil inddrage det grønlandske erhvervsliv i udviklingen af
mulighederne for, at lokale virksomheder kan blive underleverandører til
mineselskaber, fx gennem oprettelsen af en database over registrerede
selskaber i Grønland, som har relevans for mineindustrien
❑ Råstofmyndigheden vil tydeliggøre kravene for anvendelsen af grønlandske
virksomheder i råstofprojekter.
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Faktaboks: Miljøregulering af råstofområdet i Grønland
I Grønland reguleres miljø-, natur- og klimaforhold i
forbindelse med råstofaktiviteter af Miljøstyrelsen for
Råstofområdet. Miljøstyrelsen for Råstofområdet har
udarbejdet et strateginotat for miljøregulering af
råstofaktiviteter som supplement til mineralstrategien.
Det overordnede mål med strategien er at sætte
miljøet højt på dagsordenen hos råstofselskaberne fra
før opstart af aktiviteter til efter nedlukning.
Råstofmiljøstrategiens tværgående indsatsområder er
at:
1. Minimere det samlede miljøaftryk
2. Fremme åbenhed, samarbejde og
kommunikation
Strategiens overordnede målsætning er, at
Miljøstyrelsen gennem de forskellige indsatsområder
og udviklingsmålene for hvert indsatsområde får

miljøhensynet i fokus hos råstofselskaberne så tidligt
og så effektivt som muligt. Miljøstyrelsens indsatser skal
understøtte selskabernes egen ansvarlighed, for de
bedst mulige miljøløsninger.
Strategien tager udgangspunkt i råstoflovens
overordnede formål: at al aktivitet på området skal
foregå forsvarligt med hensyn til miljø- og i
overensstemmelse med, under tilsvarende forhold,
anerkendt god international praksis.
Tilsvarende Råstofmyndigheden, ønsker Miljøstyrelsen
at indgå i et effektivt og gensidigt respektfuldt
samarbejde med råstofområdets aktører. Det er et
ønske, der er gældende på tværs af alle faser i
råstofprojekternes livscyklus. Derfor vil der også hér
blive lagt en styrket indsats for at fremme en åben og
konstruktiv dialog mellem parterne.

Miljøreguleringen i Grønland skal være lokalt
forankret. Derfor er det vigtigt, at der også er fokus på
åbenhed og kommunikation.
Det er Miljøstyrelsens mål, at lokalsamfundet så vidt
muligt skal have bedre adgang til miljøoplysninger
samt opdaterede miljødata, dog uden at det sker på
bekostning af de gældende fortrolighedsforhold i
råstofindustrien. Det er vigtigt, at mineselskaberne kan
udføre det nødvendige udviklingsarbejde, under
rimelige vilkår og udviklingsbetingelser under hensyn
til råstofloven. Forudsigelighed, tydelige regler og
retningslinjer er i den sammenhæng vigtigt.

Samspillet mellem råstofmiljøstrategiens indsatsområder og råstofprojekters livsforløb
Råstofprojekters livscyklus

Centrale indsatsområder

1

Minimere det samlede
miljøaftryk
Fremme åbenhed,

2 samarbejde og

kommunikation

Via www.govmin.gl

Forundersøgelse

Efterforskning

Udnyttelse

Hvornår:
Inden råstofaktiviteterne
påbegyndes

Hvornår:
Overgangen fra efterforskning til udnyttelse

Hvornår:
Under råstofaktiviteterne

Hvordan:
Tydelige rammer,
regionale baggrundsundersøgelser,
vejledninger og
standarder

Hvordan:
VVM-proces og miljøhøring af aktivitetsplaner

Hvordan:
Miljøovervågning og
miljøberedskab

Nedlukning og
rehabilitering
Hvornår:

Ved og efter nedlukning

Hvordan:
Miljøovervågning,
dataindsamling og læring
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KONKURRENCEDYGTIG SKATTE- OG
ROYALTYMODEL

5

5 Konkurrencedygtig skatte- og royaltymodel
I konkurrence med hele verden
Grønland er i konkurrere med hele verdenen om at
tiltrække investeringer til råstofindustrien. Et af de
parametre, som investorer kigger på, er skatte- og
royaltysystemet.
Ved fastsættelse af royaltyniveauet skal Grønland
derfor have fokus på sin konkurrenceevne og tage
højde for øvrige omkostningselementer forbundet
med råstofaktiviteter i Grønland såsom selskabs- og
udbytteskat samt omkostningsniveauet for
anlægsinvesteringer og produktion.

Naalakkersuisuts målsætninger for perioden 2020-2024
1 Sikre en konkurrencedygtig skatte- og royaltymodel

- Gennemføre dybdegående analyse af skatte- og royaltyforhold
- Igangsætte analyse af lokalsamfundets andel af skatteprovenu fra råstofudvinding
- Løbende vurdere Grønlands konkurrenceevne i forhold til andre minenationer

Grønland har et differentieret royaltysystem med fire
forskellige satser baseret på flg. metaller og
mineraler:

•

•
•

•

Sjældne jordarter: 5,0 % (På visse
betingelser kan et beløb svarende til
betalt selskabs- og udbytteskat
modregnes i royaltybetalingen)
Uran: 5,0 %
Smykkesten: 5,5 % / 15 % (Der
betales 5,5 % af værdien af
smykkesten og 15 % af et eventuelt
overskud, som overstiger en
overskudsgrad på 40 %.)
Andre metaller og mineraler: 2,5 %
(På visse betingelser kan et beløb
svarende til betalt selskabs- og
udbytteskat modregnes i
royaltybetalingen)

Ved fastsættelse af royaltyniveauet skal Grønland derfor
have fokus på sin konkurrenceevne og tage højde for
øvrige omkostningselementer forbundet med
råstofaktiviteter i Grønland såsom selskabs- og
udbytteskat samt omkostningsniveauet for
anlægsinvesteringer og produktion.
.
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5 Konkurrencedygtig skatte- og royaltymodel
1 Sikre en konkurrencedygtig skatte- og royaltymodel
Departementet for Råstoffer vil gennemføre et større analysearbejde
med henblik på at vurdere skatte- og royaltyforholdene i Grønland i
forhold til andre minelande. Målet er at være et attraktivt
investeringsland.

Gennemføre dybdegående analyse af skatte- og royaltyforhold
❑ Analysen skal give forslag og anbefalinger til, hvilke parametre i
beskatnings- og royaltymodellen, der skal skrues på, hvis Grønland
skal være konkurrencedygtig og samtidig sikres en rimelig andel af
fortjenesten fra råstofudvinding.

Igangsætte analyse af lokalsamfundets andel af skatteprovenu
fra råstofudvinding

❑ En udvidet analyse skal inddrage lokale forhold og overvejelser om,
hvordan beskatningen bedst kanaliseres ud i samfundet.

Løbende vurdere Grønlands konkurrenceevne i forhold til andre
minenationer

❑ Departementet for Råstoffer vil løbende holde øje med, at Grønland
er konkurrencedygtig målt på omkostninger, skatter og royalties. Det
vil vi gøre blandt andet ved at følge internationale sammenligninger
og benchmarks, have en tæt dialog med branchen og ved at
gennemføre egne analyser.
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Copenhagen Economics har bistået Departementet for Råstoffer med udarbejdelse af mineralstrategien. Indholdet og
initiativerne er Departementets egne og er resultatet af et længere forberedende arbejde med inddragelse af råstofindustrien.

