Aftale
mellem
Grønlands Selvstyre
og
Kommuneqarfik Sermersooq
om samarbejde om etablering af
Nuuk Natur- og Geopark

Mellem
Grønlands Selvstyre
ved
Departementet for Erhverv og Energi
3900 Nuuk
Grønland
og
Kommuneqarfik Sermersooq
3900 Nuuk
Grønland

er der indgået denne aftale vedrørende samarbejde om etablering af Nuuk Natur og Geopark.
Aftalen indgås med henblik på etablering af et besøgscenter i Nuuk under den Selvejende
Institution Greenland Visitor Center.
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Indledning/Baggrund
Et kommende besøgscenter i Nuuk skal være en drivkraft i turismeudviklingen i området
omkring Nuuk Fjorden og være hele verdens indgang til Grønlands natur og geologi. Der skal
således etableres en udstilling i verdensklasse, som omhandler stedets naturvidenskabelig og
geologiske udvikling.
Besøgscenteret skal bidrage til at gøre Nuuk til en turistattraktion, hvor flere attraktioner tilsammen kan danne grundlag for en samlet oplevelse.
Der foreligger på nuværende tidspunkt en mulighed for indgåelse af sponsoraftaler på et niveau i omegnen af op ca. 7 mio. USD svarende til ca. 45 mio. kr. En forudsætning for disse
sponsorater er, at besøgscenteret er baseret på et geo- og naturfagligt videnskabeligt grundlag,
samt at det kan dokumenteres, at midlerne går direkte til dette formål. For at honorere ønsket
om, at det er baseret på et geo- og naturfagligt videnskabeligt grundlag, er der indgået et samarbejde med GEUS og Grønlands Naturinstitut.
Naalakkersuisut vil i henhold til Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og
drift af besøgscentre og turistanlæg, oprette en national selvejende institution, Den Selvejende Institution Greenland Visitor Center. Den selvejende institution har til formål at eje og
drive besøgscentret i Nuuk sammen med andre kommende besøgscentre.
RAL ejer og anvender to bygninger på adressen Aqqusinersuaq 52, 3900 Nuuk. Den ene er
en bygning fra 1932 ("bygning 1"). Den anden er en bygning fra 1950'erne ("bygning 2").
Bygningerne skal anvendes som bygninger for Nuuk Natur- og Geopark.
På en ekstraordinær generalforsamling forventes der at blive truffet beslutning om udlodning
bygningerne fra RAL til Grønlands Selvstyre med henblik på efterfølgende overdragelse til
Den Selvejende Institution Greenland Visitor Center
RAL gives brugsret til bygning 2 i en periode indtil udgang af 2020. Der indgås nærmere
aftale med RAL for perioden om brug og drift af bygningerne indtil en endelig ombygning er
gennemført.

Bygherrefunktion og projektfølgegruppe
Grønlands Selvstyre udøver bygherrefunktionen og den formelle projektledelse indtil besøgscenteret i Nuuk er færdigbygget og klar til drift. Arealtildeling og byggetilladelse udstedes til
Grønlands Selvstyre og overføres efterfølgende til den Selvejende Institution Greenland Visitor Center.
Projektet skal generelt opfylde rammerne beskrevet i rapporten ”Nuuk Natur- og Geopark”,
BARK, 1. udgave april 2017, samt konceptpapirer udarbejdet af Grønlands Naturinstitut og
GEUS i 2018, som er det fælles udgangspunkt for projektet.
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Der nedsættes en projektfølgegruppe med deltagelse af Departementet for Erhverv og Energi,
Kommuneqarfik Sermersooq, Den Selvejende Institution Greenland Visitor Center og sagkyndige rådgivere.
Projektfølgegruppen skal sikre fremdrift i projektet. Herunder at sikre, at nødvendige tilladeler i henhold til lokalplan og at den planlagte renovering af bygningerne foretages i overensstemmelse med gældende regler.
Kommuneqarfik Sermersooq har ansvar for at udarbejde og/eller opdaterer plangrundlag for
en gennemførelse af projektet.
Økonomiske forpligtelser
Der budgetteres med ombygningsudgift og udgift til udstilling på samlet 120 mio. kr. Et rest
finansieringsbehov forventes dækket ved bidrag fra eksterne sponsorer.
Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq bidrager økonomisk til etablering af
Nuuk Natur og Geopark med henholdsvis 15 mio. kr. og 8 mio. kr. der kan anvendes til konceptudvikling, gennemførelse af arkitektkonkurrence, projektering og realisering af besøgscenteret. Kommuneqarfik Sermersooq økonomiske bidrag udbetales i henhold til separat aftale herom.

Aktivitets- og tidsplan
Projektet har følgende rammetidsplan:
Projektudvikling og finansiering primo 2019.
Afholdelse af projekt- og udstillingskonkurrence ultimo 2019- primo 2020.
Projektering og udbud: primo 2020 – medio 2021.
Anlæg: medio 2021- ultimo 2022.
Idriftsættelse: medio 2023.

Aftaleperiode
Samarbejdsprojektet løber fra 1. kvartal 2019 og indtil renovering af bygninger til brug for
Nuuk Natur og Geopark er gennemført.

Manglende gennemførelse
Der skal senest ved udgangen af 2018 være truffet beslutning om, hvorvidt projektet
igangsættes. Såfremt projektet ikke måtte blive gennemført eksempelvis på grund af udefra
kommende forhold, manglende hjemmel for gennemførelse af projektet i lokalplan, eller såfremt projektet af ikke kan gennemføres efter licitation bortfalder aftalen. Allerede igangsatte
opgaver aflyses eller afsluttes hurtigst muligt og med den mindst mulige udgift for parterne,

Forbehold
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Aftalen indgås med forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse af parternes medfinansiering.

Nuuk, den /
2018
Grønlands Selvstyre

____________________
Aqqalu Jerimiassen

Nuuk, den
/
2018
Kommuneqarfik Sermersooq

_________________________
Asii Chemnitz Narup
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