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Lov for Grønland om telekommunikation
LOV nr 1089 af 29/12/1997 (Gældende)
Senere ændringer til forskriften
Forskriftens fulde tekst

Lov for Grønland om telekommunikation
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har
vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Grønlands hjemmestyre fastsætter ved landstingsforordninger regler om telekommunikation i, til
og fra Grønland.
Stk. 2. Kompetencen efter stk. 1 omfatter ikke
z
z

1) radiokommunikation og allokering af radiofrekvenser og
2) maritime nød- og sikkerhedstjenester.

Stk. 3. Grønlands hjemmestyre skal ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 sikre, at
rigsmyndighederne har adgang til etablering og drift af egne interne telekommunikationsanlæg i
Grønland og mellem Grønland og omverdenen, i det omfang rigsmyndighederne har særlige
telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige
teleinfrastruktur. Adgangen til at etablere egen teleinfrastruktur omfatter alene infrastruktur, der
udelukkende anvendes til afvikling af de pågældende myndighedsopgaver.
§ 2. Grønlands hjemmestyre kan i landstingsforordninger, der udstedes efter § 1, fastsætte regler om,
at overtrædelse af bestemmelser i disse landstingsforordninger eller i forskrifter, der udstedes i
medfør heraf, kan medføre bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges
selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en rigsmyndighed i Grønland,
hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges rigsmyndigheden,
hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.
§ 3. Landstingsforordninger, som udstedes i medfør af denne lov, kan efter aftale med regeringen
sættes i kraft for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27.
april 1951 om forsvaret af Grønland.
§ 4. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 6, 7, 8 og § 13, stk. 1, i lov nr. 943 af 23. december 1986 for Grønland
om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v., som ændret ved § 5 i lov
nr. 1074 af 22. december 1993.
Stk. 3. Landstingsforordninger, der er udstedt i medfør af den i stk. 2 nævnte lov, forbliver i kraft,
indtil de ændres eller afløses af bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.
Stk. 4. I § 9 og i § 13, stk. 2, i den i stk. 2 nævnte lov udgår »og § 8«
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Givet på Amalienborg, den 29. december 1997
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Jytte Hilden
Officielle noter
Ingen

