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Væsentlige infrastrukturelle investeringer 
er et bærende element for vækstgrundlaget 
i Grønland og den arktiske region. Offent-
lige-Private-Partnerskaber (OPP) er en af de 
fi nansierings løsninger, som drøftes, når 
der skal tilvejebringes nødvendig kapital 
til de store projekter. ”OPP’er og andre in-
vesteringsmodeller rettet mod infrastruk-
turprojekter er et af vores kerneområder. 
Vi oplever pt. en arktisk region, hvor pro-
jekter for alvor modnes og konkretiseres 
– her byder vi ind med rådgivning og ’best 
practice’ metoder baseret på internationale 
erfaringer,” – Søren Hornbæk Svendsen, 
Advokat & Partner/ Horten. Hortens råd-
givningskompetencer inden for energi og 
infrastruktur er anerkendt i branchen, og 
i 2016 placerede det internationale opslags-
værk IFLR1000 Horten som en af de bedste 
rådgivere på området.  

Stærk juridisk kooperation
på tværs af Nordatlanten 
Nuuk-baserede Nuna Advokater har løbende 
udviklet deres integrerede samarbejde med 
Horten. Herigennem tilbydes klienter med 
fokus rettet mod Nordatlanten en kombi-
nation af en grønlandsk baseret part med 
langvarige kompetencer i Arktis samt et so-
lidt lokalt netværk og en af Danmarks største 
og mest veletablerede advokatvirksomheder.

      Alt i alt udgør Horten og Nuna Advo-
kater en sikker juridisk partner og guide 

gennem investeringstunge anlægs- og 
udviklingsprojekter – hvad end det er 
byplanlægningstiltag, havne- og luft-
havnsudvidelser eller andre omfangsri-
ge oplæg. ”Vi tilbyder sammen med Hor-
ten et stærkt lokalt funderet rådgivnings-
grundlag med organisatoriske evner til 
selv de største projekter. Vi er glade for, 
at Horten tidligt har investeret ressour-
cer og vist reel interesse for Grønland” – 
Peter Schriver, Advokat & Partner/ Nuna 
Advokater. I februar 2016 afholdtes kon-

ferencen Offentlige-Private Investeringer 
i Grønland som en del af et årligt tilbage-
vendende erhvervsrettet tiltag fra Horten 
og Nuna. Både ministre fra Selvstyret og 
topembedsmands repræsentation fra de 
grønlandske kommuner var blandt del-
tagerne sammen med repræsentanter 
for Dansk Industri, Pensionskasserne mfl .  

Investorkapital og 
nye forretningsområder 
Investeringer i infrastrukturen og bo-

ligområdet kan være nøglen til at skabe 
udvikling og kan dermed bidrage til at 
sikre vækst og velfærd i Grønland. Om-
råderne kan indtænkes i forbindelse med 
investeringer fra EU, pensionskasser el-
ler andre interessenter. For udvikling af 
såvel turisme som mineralindustrien er 
infrastrukturen et centralt emne. Kravet 
om en skarp business case og stabile ram-
mer går dog forud for investorers vilje til 
at engagere sig i de kapitaltunge projekter: 
”Partnerskabsaftaler omkring de tunge in-
vesteringer skal naturligvis bero på afba-
lancerede kontraktlige forhold og være til 
alles fordel. Investoren skal have et afkast 
og forventning om forudselige grundvil-
kår, og bygherren skal have opfyldt sine 
funktionskrav” - Peter Schriver.    

 Ud over rådgivning i forbindelse med 
de store investeringsprojekter, byder 
Nuna Advokater og Horten også ind på 
en lang række andre områder. Et af disse 
område, som følge af Grønlands opda-
tering af Persondatalovgivningen, er 
etableringen af whistleblower-ordnin-
ger og nye regler for datahåndtering. 
Nuna Advokater og Horten, som besid-
der mange års erfaring med feltet, har 
allerede gennemført et seminar omkring 
dette og sammen tilbyder de offentlige og 
private klienter konkret juridisk opdate-
ring af praksis for behandling af person-
følsomme data mv. 

Rådgivning 
og investeringer  
Samarbejdet mellem Horten Advokatpartnerselskab og Nuna Advokater tilbyder 
kompetent rådgivning igennem de store investeringsprojekter     
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