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Svar på § 37 Spørgsmål nr. 164_2019 ved r. SIA
I medfør af Inatsisartuts forretningsorden § 37, har du fremsat nedenstående spørgsmål
til Naalakkersuisut, som hermed besvares.

1.

Greenland Mineral Energy meddelte den 28. Marts 2019 via
https:/Iwww.proactiveinvestors.com.au/companies/news/217375/greenlandminerals-and-energy-s-kvanefjeld-social-assessment-ready-for-publicconsultation-217375.html , at SIA (VSB - Vurdering af den Samfundsmæssige
Bæredygtighed - høring om utilsigtede og tilsigtede sociale konsekvenser i
forbindelse med en udvinding af råstoffer i Kuannersuit heriblandt uran- og
thoriumholdige mineraler) er klar.
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- Er det korrekt, at SIA er klar til offentlig høring?
Svar: Departementet for Erhverv og Energi har behandlet den fremsendte engelske version af VSB rapporten . Det er Departementet for Erhverv og Energis vurdering, at selskabets udkast til VSB rapport opfylder minimum skravene for en offentlig høring. Selskabet er herudover blevet oplyst, at så snart en grønlandsk og dansk version af samme
rapport er blevet fremsendt, vil disse kunne freml ægges for Naalakkersuisu!.

2.

Hvornår har Naalakkersuisut modtaget den endelige SIA?

Svar: Departementet for Erhverv og Energi modtog en engelsk version fra selskabet den
7. januar 2019, som departementet efterfølgende har kommenteret på . Der er endnu
ikke modtaget en endelig grønlandsk og dansk version.

3.

Hvis ja til spm 1: Hvad er Naalakkersuisut's vurdering af GME's udmelding
om . at SIA er klar til høring?

Svar: Der henvises til svaret på spørgs mål 1.
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4.

Hvis nej til spm 1: Hvad er Naalakkersuisut's vurdering af GME 's udmelding
om, at SIA er klar til høring?

Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 1.
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