
Flere efterforskningstilladelser på samme område 

 

Efter råstofloven er det ikke udelukket, at meddele flere tilladelser, som dækker forskellige mineraler, for 

samme område jf. passussen i lovens § 16, stk. 1 ”eneret til efterforskning og udnyttelse af et eller flere 

mineraler”. En rettighedshaver får således kun en eneret til, at efterforske og udnytte det eller de mineraler 

der konkret er omfattet af tilladelsen. 

Formålet med bestemmelsen må antages at være en optimering af udnyttelse af landets råstoffer. Det kan i 

den sammenhæng eksempelvis være relevant, at meddele flere tilladelser på samme område i tilfælde, 

hvor en rettighedshaver efterforsker et specifikt mineral, og en anden rettighedshaver ønsker at 

efterforske et andet specifikt mineral. En af hovedårsagerne til bestemmelsens udformning er dog, at 

råstofloven dækker både mineraler (hårde mineraler) og kulbrinter. 

Det er forholdsvist og i teorien uproblematisk at have tilladelser til efterforskning af kulbrinter ved siden af 

tilladelser til efterforskning af mineraler. Der vil ofte i områder omfattet af en efterforskningstilladelse 

foregå andre lovlige aktiviteter, det kan eksempelvis være landbrugsaktiviteter, turismeaktiviteter eller 

andre erhvervsaktiviteter. Rettighedshavere efter efterforskningstilladelser skal respektere udøverne af 

disse aktiviteters rettigheder efter princippet ”først i tid, bedst i ret”, se standardvilkårene for 

efterforskning § 5, 501. Det samme vil gøre sig gældende i tilfælde, hvor der er meddelt to 

efterforskningstilladelser efter råstofloven for samme område, i tilfælde af at de to rettighedshaveres 

rettigheder er uforenelige, vinder den ældste tilladelse ret. Og da mineralselskaber og kulbrinteselskaber 

ikke er i konkurrence med hinanden, et olieselskab har eksempelvis ingen interesse i en guldforekomst og 

omvendt, vil der sjældent opstå interessekonflikter. Et mineselskab, der efterforsker guld, vil derimod ofte 

også være interesseret i andre mineraler. 

Naalakkersuisut har med udgangspunkt i Standardvilkårene valgt at behandle visse mineraler særskilt. 

Kulbrinteaktiviteter reguleres særskilt og vil derfor ikke være en del af en efterforskningstilladelse efter 

alm. mineraler. Ligeledes har man valgt at undlade at give ret til efterforskning efter radioaktive mineraler i 

de almindelige efterforskningstilladelser. Medmindre andet er fastsat i tilladelsen jf. standardvilkårene for 

efterforskning § 1, 101.  

Grunden til at radioaktive mineraler som udgangspunkt er undtaget, skyldes at en rettighedshaver, som har 

påvist og afgrænset en forekomst, og som denne ønsker at udnytte, jf. råstofloven § 29, stk. 2, har ret til at 

få meddelt en udnyttelsestilladelse. Og man har ikke fra Naalakkersuisuts side ønsket at åbne op for, at 

samtlige mineralefterforskningsselskaber i Grønland kan opnå ret til at udnytte radioaktive mineraler.  

Der er endvidere ved den seneste ændring af råstofloven indsat en bestemmelse (se § 29, stk. 4) om, at der 

ikke kan foretages andre mineralaktiviteter i områder omfattet af en udnyttelsestilladelse. Og da hele 

området omfattet af en efterforskningstilladelse potentielt kan blive omfattet af en udnyttelsestilladelse, vil 

meddelelse af to efterforskningstilladelser for samme område kunne resultere i en begrænsning af den ene 

rettighedshavers rettigheder efter råstofloven. 

Det er således en teoretisk mulighed, at meddele en efterforskningstilladelse til efterforskning af 

radioaktive mineraler for et område, der i forvejen er omfattet af en mineralefterforskningstilladelse, der er 



undtaget radioaktive mineraler. Men henset til den ovenfor beskrevne baggrund for reglernes udformning, 

vil det således være i strid med reglernes formål at meddele en sådan tilladelse, og Naalakkersuisut kan 

derfor ikke forventes at imødekomme en ansøgning om tilladelse til efterforskning af radioaktive mineraler 

for et område, der i forvejen er omfattet af en mineralefterforskningstilladelse der undtager radioaktive 

mineraler. 


