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Hvad er en VSB? 
 

• En Vurdering af projektets Samfundsmæssige Bæredygtighed som 
undersøger: 

• Hvilke samfundsmæssige påvirkninger har projektet? (fordele og ulemper) 

• Hvordan kan de negative påvirkninger afhjælpes? 

• Hvordan kan de positive påvirkninger øges? 

• Proces – frem for produkt 

• Krav fra myndighederne 

• Udføres af konsulent (NIRAS) som er uafhængig af mineselskabet 

• Involvering af interessenter og lokalsamfund 
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Den formelle VSB proces 
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Offentlig adgang til kommissorier 
 

Findes via nedenstående link: 

www.naalakkersuisut.gl/da/Høringer/ 

1. Arkiv over høringer 

2. Vælg høringsemnet ‘råstoffer’ 

3. Vælg: ‘Forhøring for kommissorier 
for VSB- og VVM-redegørelse for 
Titaniumprojektet ved Pituffik’  
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Interessent inddragelse 
 

• Informationsmøder 

• Interviews med interessenter 
(personligt eller pr telefon) 

• Workshops 

• Offentlige høringer  
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VSB kommissoriet 
Udvalgte påvirkninger 1/2 
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Emne som skal 
undersøges 

Forventet 
påvirkning 

Beskrivelse 
Hvordan sikres/minimeres 
påvirkningen? 

Engagement af 
grønlandske 
arbejdstagere 

Positiv 
• Ca. 100 stillinger på projektet 
• Ledige kompetencer lokalt og i 

Grønland 

• Tiltrækning af potentielle 
arbejdstagere? 

 

Beskæftigelseseffekt i 
andre sektorer 

Potentiel 
positiv  

• Indirekte jobskabelse (hos 
underleverandører) 

• Induceret jobskabelse 
(multiplikatoreffekt) 

• Mulighed for brug af lokale / 
regionale / nationale 
underleverandører?  

 
 

Kompetenceudvikling 
Potentiel 
positiv 

• Kompetencer i baseline situation 
• Mulige samarbejdspartnere 

• Mulighed for træning på 
arbejdspladsen? 

• Mulighed for samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner? 
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Emne som skal 
undersøges 

Analyse  Beskrivelse 
Hvordan sikres/minimeres 
påvirkningen? 

Forretningsmuligheder 
for grønlandske 
virksomheder 

Potentiel 
positiv 

• Sammenligning af virksomhedens 
behov og lokale virksomheders 
kompetencer og tilgængelighed 

• Hvad skal der til for at få 
Grønlandske virksomheder 
involveret? 
 

Forarbejdning af 
råstoffer i Grønland 

Potentiel 
positiv 

• Andel af proces fra udvinding til 
endeligt produkt der ligger i 
Grønland 

Offentlig indtægter Positiv 
• Indkomstskat  
• Selskabsskat/royalties 

 

Pres på den offentlig 
sektor, infrastruktur 
og service 

Potentiel 
negativ 

• Offentlig infrastruktur og services 
projektet vil gøre brug af 

• Hvordan undgås det at skabe pres 
på det offentlige system (fx politi og 
sundhedsvæsen)? 
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Emne som skal 
undersøges 

Analyse  Beskrivelse 
Hvordan sikres/minimeres 
påvirkningen? 

Lokal brug af 
projektområdet / tab af 
levebrød / kulturelle 
påvirkninger 

Potentiel 
negativ 

• Ingen beboere i området 
• Meget begrænset lokal brug af 

området 
• Fiskere og fangere bruger ikke 

området til andet end gennemrejse 
• Stærk kulturel identitet i 

Nordgrønland 

• Adgang for fangere på 
gennemrejse? 

• Adgang til Moriusaq? 

Kumulative påvirkninger 
Positive 
og 
negative 

• Identifikation af andre projekter, 
herunder deres behov for 
arbejdskraft og transport 

 



Den næste fase 
Kommende aktiviteter 

• Beskrivelse af den samfundsmæssige baseline 

• Interviews med interessenter og eksperter 

• Vurdering af påvirkningers størrelse 

• Udkast til Benefit and Impact plan 

• Udarbejdelse af VSB redegørelse 

 

 

 

10 



Jeres inputs 
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