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Rettighedshaver i henhold til tilladelse nr. XXXX/XX 
 
NAVN 
ADRESSE 

 
1 Generelle vilkår 
 
1.1 I tilknytning til småskalatilladelse med eneret (tilladelse nr. XXXX/XX) meddeles hermed 

nedenstående godkendelse i henhold til § 38 stk. 1 i Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og 
aktiviteter af betydning herfor (råstofloven). 
 

1.2 Rettighedshaveren har forelagt Råstofmyndigheden planer for efterforskning og udnyttelse af 
mineraler på tilladelsesområdet. Planerne for efterforskning og udnyttelse er underlagt denne 
godkendelse fra Råstofmyndigheden og alle betingelser for og i denne godkendelse. I tilfælde 
af inkonsistens mellem planerne for efterforskning og udnyttelse og betingelserne i denne 
godkendelse, tager betingelserne i denne godkendelse præcedens. 

 
1.3 Rettighedshaver har ansvaret for, at aktiviteterne i forbindelse med udnyttelse og nedlukning 

gennemføres i overensstemmelse med de gældende vilkår og den til enhver tid gældende 
lovgivning, herunder ”Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer 

(excl. kulbrinter) i Grønland” (herefter Feltreglerne). Ovennævnte pjece med feltregler 
fremsendes med denne tilladelse. 

 
1.4 Rettighedshaver kan med denne godkendelse beskæftige op til 9 personer samtidig i 

tilladelsesområdet jf. § 35 stk. 4 og 5 i råstofloven. 

1.5 Ved væsentlige ændringer af de planlagte aktiviteter i forhold til denne godkendelse skal 
rettighedshaver indsende en ny aktivitetsplan til godkendelse hos Råstofmyndigheden. 

 
Godkendelsesområde 

 
1.6 Tilladelse nr. XXXX/XX giver rettighed til at efterforske og udnytte mineraler ved OMRÅDE 

indenfor et område på 1 km2 
 

Godkendelsesperiode 
 

1.7 Denne godkendelse gælder fra datoen for underskrivelse af godkendelsen indtil den 31. 
december 20XX. 

 
1.8 En ansøgning om forlængelse af godkendelsesperioden skal indeholde alle relevante 

dokumenter og informationer vedrørende en opdateret eller revideret udnyttelses- og 
nedlukningsplan og skal indgives til Råstofmyndigheden senest 60 dage før tilladelsens 
udløbsdato angivet i paragraf 1.7 i denne godkendelse.  

 
1.9 Hvis Råstofmyndigheden ikke efterkommer ansøgningen om forlængelse, skal 

rettighedshaveren påbegynde nedlukningsaktiviteterne i henhold til nedlukningsplanen og ikke 
senere end tilladelsens udløbsdato angivet i paragraf 1.7 i denne godkendelse. 
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1.10 Hvis rettighedshaveren ikke indgiver en ansøgning om forlængelse af godkendelsesperioden i 
overensstemmelse med vilkårene i paragraf 1.8 i denne godkendelse, skal rettighedshaveren 
påbegynde nedlukningsaktiviteterne i henhold til nedlukningsplanen og ikke senere end 
tilladelsens udløbsdato angivet i paragraf 1.7 i denne godkendelse. 
 

2  Udnyttelse af mineralforekomster 
 
2.1 Rettighedshaver må udnytte (bryde, forarbejde og sælge) alle mineralske råstoffer, med 

undtagelse af radioaktive mineraler og kulbrinter, forudsat at de mineralske råstoffer 
udelukkende udnyttes ved anvendelse af mindre håndholdte hjælpemidler og redskaber i 
overensstemmelse med vilkårene i paragraf 4.1. 
 

2.2 Brydning og forarbejdning af mineraler skal foretages ressourcemæssigt forsvarligt uden 
unødigt spild. 

 
Eksport 

 
2.3 Rettighedshaver skal indhente en eksporttilladelse fra Råstofmyndigheden inden eksport af 

mineraler. 
 

2.4 Rettighedshaver skal kontakte Råstofmyndigheden inden eksport af diamant, safir, rubin, 
smaragd, chrysoberyl og opal og bjergarter indeholdende diamant, safir, rubin, smaragd, 
chrysoberyl og opal, så Råstofmyndigheden kan træffe afgørelse om Råstofmyndighedens 
gennemførelse af en uforpligtende skønsmæssig værdiansættelse. 

 
2.5 Rettighedshaver skal følge de særlige regler der gælder for import og eksport af rådiamanter i 

henhold til Kimberley-processens certificeringsordning. 
 

Opbevaring 

 
2.6 Mineraler skal opbevares og transporteres, så de er sikret mod tyveri. Sikkerheden forbundet 

med henholdsvis opbevaringen og transport skal harmonere med værdien af de pågældende 
mineraler. 
 

2.7 Rettighedshaver skal på forlangende af Råstofmyndigheden dokumentere, at opbevaring og 
transport er tilstrækkelig sikker. Dokumentationen kan på forlangende af Råstofmyndigheden 
være ved fysisk fremvisning af mineralerne. Rettighedshaver skal efterleve 
Råstofmyndighedens eventuelle påbud om en mere sikker opbevaring og transport af mineraler. 

 
Salg 

 
2.8 Salg af mineraler skal ske på markedsvilkår til armslængdepriser som mellem uafhængige 

parter. Mineraler må ikke sælges til en reduceret pris som kompensation for en eller flere 
modydelser. 

 
2.9 Inden rettighedshaver ved salg overdrager pligter og rettigheder (herunder mulighed for 

forarbejdning) til køber af diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal og bjergarter 
indeholdende diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal, skal rettighedshaver kontakte 
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Råstofmyndigheden, så Råstofmyndigheden kan træffe afgørelse om Råstofmyndighedens 
gennemførelse af en uforpligtende skønsmæssig værdiansættelse inden eksporten. 
 

2.10 Rettighedshaver skal følge de særlige regler der gælder for salg af rådiamanter i henhold til 
Kimberley-processens certificeringsordning. 

 
3  Certificering 
 
3.1 Enhver form for certificering eller anden garantiform, der anvendes direkte eller indirekte af 

rettighedshaver over for aftagere i forbindelse med salg af mineraler, inklusiv (1) enhver 
gemmologisk certificering herunder enhver ”Grading Report”, (2) enhver dokumentation for 
oprindelse herunder ”Certificate of Authenticity” (CofA) og (3) enhver certificering for etik og 
etnicitet, skal godkendes af Råstofmyndigheden.  

 
4  Arbejdets udførelse 
 
4.1 Rettighedshaver må uden yderligere godkendelse anvende mindre håndholdte hjælpemidler og 

redskaber såsom hammer, mejsel, brækstang og hakke samt boremaskiner, skæremaskiner og 
fræsemaskiner.  
 

4.2 Rettighedshaver skal ansøge Råstofmyndigheden om separat godkendelse til anvendelse af alle 
andre hjælpemidler og redskaber, som ikke er håndholdte og som ikke er i samme kategori som 
refereret til i punkt 4.1.  
 

4.3 Rettighedshaver skal ansøge Råstofmyndigheden om godkendelse inden etablering af faste 
installationer herunder etablering af landgangsfaciliteter samt etablering af bygninger og skure 
til beboelse og processer.  

 
4.4 Rettighedshaver skal sikre, at udnyttelsen udføres, så der tages hensyn til sikkerheden for dyr 

og mennesker. 
 

4.5 Rettighedshaver skal i forbindelse med udnyttelsen sikre, at huller og udgravninger er stabile 
og sikre for mennesker og dyrs færden i området. 

 
4.6 Rettighedshaver skal sikre, at gravede gruber efter efterforskning og/eller udnyttelse løbende 

tilbagefyldes, så landskabets oprindelige kontur i videst mulig omfang reetableres. 
 

5  Sikkerhed, sundhed og beredskab 
 
5.1 Udnyttelse skal planlægges, tilrettelægges og til enhver tid udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 

5.2 Rettighedshaver skal overholde lov om arbejdsmiljø, samt alle relevante bekendtgørelser, 
vejledninger og forskrifter udstedt i medfør heraf, inkl. bekendtgørelse om ”Arbejde med 
udvinding og efterforskning med henblik på udvinding af mineralske materialer i Grønland”. 
Arbejdstilsynet er myndighed for kontrol af forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 
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5.3 Personlige værnemidler skal være tilgængelige og benyttes i overensstemmelse med gældende 
love og regler samt hvis særlige aktiviteter forudsætter brug af personlige værnemidler.  
 

5.4 Teknisk udstyr skal bruges i overensstemmelse med producentens anbefalinger og i henhold til 
love, regler, bestemmelser og retningslinjer gældende for Grønland. Alle maskiner skal have 
tilstrækkelige og passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre operatørens sikkerhed og 
sundhed. 
 

5.5 Rettighedshaver skal sikre, at mandskab og besøgende ved ankomst til arbejdsområdet 
instrueres i de regler, der gælder for arbejde og ophold i området.  
 

5.6 Rettighedshaveren skal sikre, at der altid er et passende beredskab, der er tilpasset de faktiske 
aktiviteter. Det skal som minimum altid sikres, at mindre skader kan behandles på stedet samt 
at hjælp altid kan tilkaldes. 

 
6  Uhelds- og ulykkesrapportering 

 
6.1 Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Der skal samtidig afleveres kopi til 

Råstofmyndigheden. 
 

6.2 Uhelds- og ulykkesrapportering skal anmeldes skriftligt til Råstofmyndigheden. Ved alvorlige 
hændelser skal Råstofmyndigheden orienteres telefonisk på Råstofmyndighedens 24-timers 
telefon +299 552499. 
 

7 Miljøhensyn 
 
7.1 Efterforskning, brydning og forarbejdning skal foretages miljømæssigt forsvarligt. Aktiviteter 

med håndholdt udstyr kan foretages uden særskilt godkendelse. Aktiviteter med andet end 
håndholdt udstyr, herunder kørsel, skal godkendes af Råstofmyndigheden. Kørsel skal foretages 
i overensstemmelse med bestemmelserne i Feltreglernes kapitel 5. 
 

7.2 Rettighedshaver skal efter hvert besøg på tilladelsesområdet fjerne håndholdt udstyr, affald og 
lignende, medmindre andet godkendes af Råstofmyndigheden. Alt affald bortskaffes efter 
kommunens anvisninger. 

 
8 Forsikring 
 
8.1 Rettighedshaverens aktiviteter i henhold til tilladelsen skal være dækket af forsikring, herunder 

ansvarsforsikring, der altid yder rimelig dækning for risici. 
 

8.2 Råstofmyndigheden kan stille yderligere og mere specificerede krav vedrørende forsikring. 
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9 Nedlukning 
 

9.1 Ved ændring i aktiviteter og brug af andet udstyr end det godkendte, kan Råstofmyndigheden 
kræve, at der udarbejdes en nedlukningsplan inden udstedelse af en ny eller udvidet 
godkendelse til udnyttelse. Nedlukningsplanen vil i så fald udgøre grundlaget for den planlagte 
nedlukning. Nedlukningsplanen inkluderer, men er ikke begrænset af denne godkendelses 
nedlukningsaktiviteter, vilkår og betingelser. 
 

9.2 Tilbagelevering af tilladelsesområdet, samt øvrige områder berørt af tilladelsen, skal ske i 
henhold til reglerne i råstoflovens §§ 19, 42 og 43, i det omfang det vurderes anvendeligt af 
Råstofmyndigheden. 
 

9.3 Rettighedshaver skal foretage oprydning efter alle aktiviteter omfattet af godkendelsen. 
 

9.4 Rettighedshaver skal sikre, at landskabets oprindelige kontur i videst mulig omfang reetableres. 
 

9.5 Rettighedshaver skal i videst mulig omfang undgå at efterlade gruber, der kan være farlige 
og/eller ugunstige for områdets fremtidige anvendelse. 
 

9.6 Rettighedshaver skal senest 8 måneder efter udløb af tilladelsen i henhold til paragraf 1.2 i 
denne godkendelse, have gennemført fuldstændig nedlukning og oprydning i henhold til 
Råstofmyndighedens godkendelse af nedlukningsplan og/eller senere anvisning. Kravet om 
nedlukning og oprydning er betinget af, at Råstofmyndigheden ikke har forlænget 
godkendelsen.  
 

Sikkerhedsstillelse 

 
9.7 Råstofmyndigheden kan kræve, at rettighedshaver skal stille finansiel sikkerhed, der er 

dækkende for gennemførelse af oprydning, oprensning, naturgenopretning, miljøovervågning 
samt øvrige forpligtelser forbundet med miljøansvar, råstofloven og denne og øvrige 
godkendelser udstedt af Råstofmyndigheden. Den finansielle sikkerhed skal være dækkende for 
rettighedshaverområdet samt øvrige områder, der påvirkes direkte eller indirekte af aktiviteter 
vedrørende denne godkendelse. 
 

9.8 Den finansielle sikkerhed skal stilles i form af en kontant deponering på en deponeringskonto 
(escrow account) i et pengeinstitut. Deponeringskontoen oprettes med rettighedshaver som 
kontohaver og med Naalakkersuisut repræsenteret ved Råstofstyrelsen som første og eneste 
panthaver til det deponerede beløb samt tilskrevne renter. Pengeinstituttet samt betingelserne 
for deponeringskontoen skal godkendes af Råstofstyrelsen. Råstofmyndigheden kan godkende, 
at den finansielle sikkerhed kan stilles på anden måde. 

 
9.9 Udstyr må ikke efterlades i eller ved tilladelsesområde, før deponering af den finansielle 

sikkerhed er godkendt af Råstofmyndigheden.  
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10 Registrering og rapportering 
 
10.1 Rettighedshaver skal løbende registrere mineraler, der er indsamlet, brudt, forarbejdet, 

opbevaret, eksporteret og solgt. 
 

10.2 Rettighedshaver skal for hvert kalenderår fremsende en opgørelse over mineraler, der er 
indsamlet, brudt, forarbejdet, opbevaret, eksporteret og solgt. Opgørelsen skal fremsendes til 
Råstofmyndigheden senest den 1. april det efterfølgende år. Rapporteringen skal for hver enkelt 
sten eller for grupper af sten indeholde: 
  
(a) Mineral- eller bjergartstype (fx rubin, lyserød safir) 
(b) Vægt af henholdsvis frigjort mineral og bjergart indeholdende mineral 
(c) Estimeret kvalitet på baggrund af slibekvalitet, klarhed og inklusioner (skala 0-10, hvor 

10 er den bedste kvalitet) 
(d) Estimeret værdi for usolgte mineraler og salgspris for solgte mineraler 

 
10.3 Salg af mineraler skal registreres i et sådant omfang, at den opnåede salgspris kan verificeres 

som en reel markedspris. Salg af mineraler kan opgøres for hver enkelt sten eller for grupper af 
sorterede sten i henhold til 10.2. 
 

10.4 Salg af smykkesten med en individuel salgspris over DKK 10.000 skal beskrives individuelt 
mht. mineraltype, vægt, farve, klarhed og slibekvalitet (hvis slibning er gennemført). 

 
10.5 Ved salg af diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal og bjergarter indeholdende 

diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal til relaterede eller forbundne parter, skal 
forskellen mellem markedsprisen, der estimeres af Råstofmyndigheden, og den opnåede 
salgspris opgøres for hver enkelt sten og indrapporteres til Råstofmyndigheden den 1. april året 
efter salget.  

 
10.6 Relaterede eller forbundne parter i paragraf 10.5 i denne godkendelse, defineres som 

rettighedshavers ansatte, investorer, familiemedlemmer, bekendte samt alle øvrige parter der 
direkte eller indirekte er forbundet med rettighedshaver. 
  

10.7 Ved overdragelse af diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal og bjergarter 
indeholdende diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal til relaterede eller forbundne 
parter herunder som gave, skal markedsprisen, der er blevet estimeret af Råstofmyndigheden, 
indrapporteres til Råstofmyndigheden den 1. april året efter overdragelsen, med en angivelse af 
overdragelsesformen. 
 

10.8 Relaterede eller forbundne parter i paragraf 10.7 i denne godkendelse, defineres som 
rettighedshavers ansatte, investorer, forretningsforbindelser, familiemedlemmer, bekendte samt 
alle øvrige parter der direkte eller indirekte er forbundet med rettighedshaver. 

 
10.9 Et mineral skal indrapporteres som bortkommet, hvis mineralet er tabt eller bortkommet, og 

dermed ikke kan sælges, uanset årsagen eller årsagerne til tabet eller bortkomsten. For eksempel 
kan et mineral blive betragtet som tabt ved tyveri eller bortkommet af kendte eller ukendte 
årsager i forbindelse med forarbejdning, opbevaring, transport eller andre processer fra 
udtagning fra fjeld til endelig overgang til køber. Rettighedshaver skal indrapportere bortkomne 
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mineraler til Råstofmyndigheden umiddelbart efter bortkomsten og den 1. april året efter 
bortkomsten med angivelse af mineralets estimerede værdi samt omstændighederne ved 
bortkomsten. 

 
10.10 Rapportering skal derudover ske i henhold til ”Regler for feltarbejde og rapportering 

vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland” eller senere opdateringer. 
 

10.11 Hvert år den 1. april og på anmodning fra Råstofmyndigheden skal Råstofmyndigheden 
underrettes om den eksisterende forsikringsdækning og de vigtigste forsikringsbetingelser. 
Råstofmyndigheden kan kræve, at rettighedshaver fremlægger alle forsikringer og vilkår og 
tegner yderligere forsikring eller dækning. 

 
10.12 Hvert år den 1. april og ved væsentlige ændringer i forhold vedrørende installationer, maskiner 

og gruber og i øvrige forhold med relevans for størrelsen på den finansielle sikkerhedsstillelse, 
skal rettighedshaver indrapportere til Råstofmyndigheden. 

 
10.13 Såfremt der er udarbejdet en nedlukningsplan, skal rettighedshaver senest den 1. april inden 

udløb af tilladelsen i henhold til paragraf 1.2, i denne godkendelse fremsende en opdateret 
nedlukningsplan til godkendelse hos Råstofmyndigheden. 

 
10.14 Medmindre andet er aftalt med Råstofmyndigheden, er de accepterede formater for rapporten: 

(a) Word- format for den beskrivende del af rapporten. 
(b) Excel- og/eller ArcGIS-format for datadelen af rapporten. 

 
11 Godkendelse i henhold til råstoflovens § 38 stk. 1 
 
Naalakkersuisut godkender hermed i henhold til § 38 stk. 1 i råstofloven den ansøgte plan for 
udnyttelse af mineraler på de anførte vilkår, samt at nedlukningen foregår i overensstemmelse med 
de vilkår, som er beskrevet i punkt 9. 
 
Det bemærkes, at nærværende godkendelse ikke omfatter godkendelse i henhold til anden lovgivning 
end den ovenfor angivne. Godkendelsen fritager derfor ikke rettighedshaver fra at indhente 
godkendelser og tilladelser samt registrere, rapportere, eksportere og agere i overensstemmelse med 
anden lovgivning end råstofloven. 
 
Såfremt der ønskes gennemført ændringer i forhold til grundlaget for denne godkendelse, skal 
ansøgning forelægges Råstofmyndigheden. 
 
Rettighedshaveren skal fremsende materiale til Råstofmyndighedens godkendelse i 
overensstemmelse med ovennævnte vilkår. 
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