
 
 
 

1 
 

 

Qeqqata Kommunia 

Affaldsplan 2017-2020 

Planperiode 2017-2020, perspektivperiode 2021-2028  

 

 
(Affaldsplan Qeqqata Kommunia 2017 - 2020, foto af Rambøll Grønland A/S) 

 

 

 

 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068


 
 
 

2 
 

 

 

1 Indholdsfortegnelse 
  

2 Baggrund.................................................................................................................................................... 5 

3 Tidsplan for behandling af affaldsplanen .................................................................................................. 6 

4 Planramme ................................................................................................................................................ 7 

5 Gennemgående principper ........................................................................................................................ 9 

5.1 Folkesundheden ................................................................................................................................ 9 

5.2 Beskyttelse af miljøet ........................................................................................................................ 9 

5.3 Ansvarlighed og økonomisk rentabilitet ............................................................................................ 9 

5.4 Affaldets vej fra husholdningerne til sundheds- og miljøvenlig forbrændingsanlæg ..................... 10 

6 Statusbeskrivelse ..................................................................................................................................... 11 

6.1 Eksisterende kommuneplanstrategi 2014-2018 og den nye politiske koalitionsaftale .................. 13 

6.2 Input fra bæredygtighedsprojektet ................................................................................................. 14 

6.3 Kortlægning ..................................................................................................................................... 17 

6.4 Opsummering af kortlægningen...................................................................................................... 17 

7 Generel status for igangværende aktiviteter .......................................................................................... 20 

7.1 Helhedsbetragtning på affaldsbehandling i Qeqqata Kommunia ................................................... 20 

7.2 Storskrald og ulovligt hensatte effekter i by- og bygdemiljøet ....................................................... 21 

7.3 Saneringsmodne forladte huse og bygninger .................................................................................. 22 

7.4 Sisimiut og Maniitsoq ...................................................................................................................... 24 

7.4.1 Generel status vedr. forbrændingsanlæg i begge byer ........................................................... 24 

7.4.2 Fra losseplads til modtagestation og kontrolleret deponi i Sisimiut ....................................... 24 

7.4.3 Tekniske undersøgelser af Sisimiut forbrændingsanlæg ......................................................... 24 

7.4.4 Tekniske undersøgelser af Maniitsoq forbrændingsanlæg ..................................................... 25 

7.4.5 Budget estimat på et nyt forbrændingsanlæg ........................................................................ 26 

7.4.6 Kommunale bådoplægspladser i byerne ................................................................................. 28 

7.4.7 Udlicitering af affaldsbehandling til entreprenørerne ............................................................ 28 

8 Business case om opførelse af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut ...................................................... 29 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068


 
 
 

3 
 

8.1 Indtægter generelt .......................................................................................................................... 29 

8.2 Udgifter ............................................................................................................................................ 30 

8.3 Bundlinjen baseret på eksisterende forhold ................................................................................... 30 

8.4 Økonomiske og miljøforbedrende potentialer ved et ny forbrændingsanlæg i Sisimiut ................ 31 

8.5 Kort og langsigtede økonomiske muligheder .................................................................................. 34 

8.6 Business case med Maniitsoq forbrændingsanlæg som midlertidig løsning for transportløsningen 

fra bygderne ................................................................................................................................................ 34 

8.7 Øvrige driftsøkonomi- og miljøforbedrende affaldsfraktioner ....................................................... 35 

8.8 Økonomisk prognose ved overgang til ny forbrændingsanlæg i Sisimiut og affaldstransport til 

Sisimiut fra samtlige bygder ........................................................................................................................ 36 

8.9 Hvordan opnås minimum udgiftsneutral affaldshåndtering med et nyt forbrændingsanlæg i 

Sisimiut ........................................................................................................................................................ 39 

8.10 Finansieringen og varetagelsen af hele affaldsområdet ................................................................. 41 

9 Medarbejderforhold ................................................................................................................................ 43 

9.1 Arbejdsmiljø ..................................................................................................................................... 43 

9.2 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft ......................................................................................... 43 

9.3 Ekstern arbejdskraft ........................................................................................................................ 44 

10 Målsætninger ...................................................................................................................................... 45 

10.1 De kortsigtede mål er følgende: ...................................................................................................... 45 

10.2 Langsigtede mål for Qeqqata Kommunia (perspektivperiode 2021 – 2028 ) ................................. 47 

11 Implementering ................................................................................................................................... 49 

11.1 Involvering af interessenterne ........................................................................................................ 49 

11.2 Kommunikation af affaldsplanen projektet..................................................................................... 49 

11.3 Kommunikation af affaldsplanen projektet..................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

Bilagsliste: 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068


 
 
 

4 
 

Bilag 1 Skema til brug ved indsamling af affaldsdata og kortlægning af affaldssituationen i Qeqqata 

Kommunia 

Bilag 2 Kortlægning Sisimiut 

Bilag 3 Kortlægning Maniitsoq 

Bilag 4 Kortlægning Napasoq 

Bilag 5 Kortlægning Sarfannguit 

Bilag 6 Kortlægning Kangaamiut 

Bilag 7 Kortlægning Itilleq 

Bilag 8 Kortlægning Attamik 

Bilag 9 Samarbejdsaftale mellem QK og Nukissiorfiit 

Bilag 10 Varmeenergiudvekslingsaftale mellem QK og Nukissiorfiit 

Bilag 11 Rapport Vølund vedr. forbrændingsanlægget i Sisimiut og Maniitsoq 

 

  

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068


 
 
 

5 
 

2 Baggrund 
Denne affaldsplan for Qeqqata Kommunia gælder for kommunens planer om varetagelse af området 

i alle dets byer og bygder. Specifikt vedr. Kangerlussuaq er det i dag andre aktører end kommunen, 

der varetager hele affaldsområdet. Kangerlussuaq fremgår dog i denne kommuneplan under 

målsætningerne. 

Den kommunale affaldsplan er udarbejdet inden for rammerne af Grønlands selvstyrets 

affaldshandlingsplan 2010 – 2013, der udstikker retningslinjerne for Selvstyrets affaldspolitik. Den 

nationale affaldshandlingsplan angiver hvilke principper, der skal ligge til grund for de grønlandske 

kommuners affaldshåndteringssystemer, og hvilke overordnede målsætninger kommunerne skal 

arbejde på at nå. Men planen definerer også en række helt konkrete aktiviteter, som der fra 

Selvstyrets side vil blive stillet krav om, at kommunerne skal iværksætte på affaldsområdet i de 

kommende år. Principper, målsætninger og aktivitetskrav fra den nationale planramme er integreret 

i nærværende plan.  

Samlet set udarbejdes affaldsplanen med baggrund i: Den Nationale affaldshandlingsplan (2010 – 

2013), Anlægssektorplan for affaldsområdet, Vejledning til opstart af kommunal 

affaldskortlægning, Udkast til Vejledning til kommunale affaldsplaner samt materiale fra 

bæredygtighedsprojektet. 

Lovbaggrund for affaldshandlingsplanen er Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om 

beskyttelse af miljøet. 

Alt i alt er der i denne affaldsplan fokus på en optimal, fremtidig affaldsplan for hele kommunen, 

som derfor er sammenhængende for alle kommunens byer og bygder. Derudover indeholder denne 

affaldsplan hensynet til øvrige nabo-bosteder i andre kommuner, samt landsdækkende interessenter 

inden for energiforsyning og sundhedssektoren. 
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3 Tidsplan for behandling af affaldsplanen 
Mandag 24. juli 2017: Affaldshandlingsplanen sendes i forhøring hos primære interessenter.  

Mandag 7. august 2017: Frist for høringssvar til for-høringen. 

Efter mandag 7. august 2017: Eventuelle ændringer føres i teksten. 

12. september 2017: Affaldshandlingsplanen forelægges TRMU til godkendelse. 

19. september 2017: Affaldshandlingsplanen forelægges ØU.  

28. september 2017: Affaldshandlingsplanen forelægges KB.  

Under forudsætning af, at affaldshandlingsplanen godkendes politisk, kan den sendes i officiel 

høring umiddelbart efter KB.  

Dersom affaldshandlingsplanen ikke godkendes, bliver officiel høring først efter en ny runde af 

tilretning med efterfølgende politisk behandling.  

Endelig godkendelse hos Selvstyret bliver efter den officielle høring og afhænger af høringsfristen, 

samt af eventuelle vigtige indsigelser. 

Væsentlige indsigelser kan medføre fornyet politisk behandling.   
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4 Planramme 
Qeqqata Kommunia skal snarest fremsende en affaldsplan til Grønlands Selvstyre. Udarbejdelsen af 

affaldsplanen er sket sammen med rådgiverfirmaet Rambøll Grønland. 

Jf.§ 36, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet står det, at en 

kommune skal foretage en affaldsplanlægning og kortlægning og sammenfatte disse i en kommunal 

affaldsplan. Denne skal være i overensstemmelse med den nationale affaldshandlingsplan. Den 

nuværende affaldshandlingsplan gælder fra år 2010-2021. 

Grønlands Selvstyres gældende anlægssektorplan for affaldsområdet påpeger følgende, som har 

relevans for Qeqqata Kommunias affaldsplan som helhed: 

 At lossepladser i hovedparten af byerne og bygderne ikke er miljøgodkendte og ikke drives 

miljømæssigt forsvarligt. 

 At hovedparten af byerne og bygderne ikke har et velfungerende forbrændingsanlæg. 

Udledningen af dioxiner fra åben afbrænding og fra forbrændingsanlæggene overstiger 

mange gange EU’s grænseværdier.  

 At Selvstyrets kortlægning dokumenterer et akut behov for at løfte indsatsen på 

affaldsområdet. Uhygiejniske forhold i forbindelse med håndteringen af natrenovation, 

røggener, lugt og skadedyr er hverdag i mange både byer og bygder. Det er vanskeligt 

direkte at dokumentere de sundhedsmæssige konsekvenser af den nuværende 

affaldshåndtering, idet der kan være mange faktorer, der spiller ind. 

 At forbrændingsanlæggene i de største byer er udstyret med røggasrensning i form af 

elektrofiltre. Disse er ikke udskiftet siden anlæggenes opførelser. Elektrofiltrene renser for 

partikler, men ikke for dioxiner. Dioxin er en miljøgift, som ophobes i fedtvæv og 

nedbrydes meget langsomt. Dioxin kan fremkalde akutte forgiftningssymptomer ved 

udsættelse for høje doser samt helbredsproblemer forårsaget af påvirkning af små doser over 

lang tid. Ved høje doser (forgiftninger) ses en uhelbredelig hudsygdom (chloracne), nedsat 

immunforsvar og påvirkning af leverens enzymsystemer, der ofte kan føre til udvikling af en 

dødelig skrumpelever. Ved påvirkning af lave dioxindoser over lang tid ses nedsat 

immunforsvar, reduceret forplantningsevne, øget forekomst af kræft samt fosterskader. Den 

fosterskadende og kræftfremkaldende effekt ses ved selv små mængder dioxin. 

 At lossepladserne tiltrækker skadedyr blandt andet ravne og måger, mus, fluer etc., som 

finder let tilgængelig føde i affaldet. Skadedyrsplager kan undgås, hvis dumpe drives 

hensigtsmæssigt, dvs. at natrenovation ikke bortskaffes på dumpen, og dagrenovation 

opbevares utilgængeligt for skadedyr. 

 At forbrændingsanlæggene i Grønland ikke er af samme type og varierer i størrelse. 

Forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Ilulissat har ikke tilstrækkelig kapacitet, hvilket 

betyder, at der på lossepladsen i Sisimiut og Ilulissat permanent deponeres brændbart affald.  

 At næsten alle forbrændingsanlæg i Grønland inklusive små bygdeforbrændingsanlæg er 

nedslidte, og hovedparten bærer præg af manglende vedligehold. Dette medfører ofte 
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driftsstop med efterfølgende problemer med håndtering og afbrænding af midlertidigt 

oplagret dagrenovation. 

 At Selvstyret i en årrække har støttet pilotprojekter omhandlende transport af affald, idet et 

udredningsarbejde tydede på, at fælles forbrændingsløsninger er en samfundsøkonomisk og 

miljømæssigt bedre løsning end etablering af forbrændingsanlæg alle steder. 

Som det ses ud fra den nationale anlægssektorplanen for affald er der fokus på at eliminere risici for 

folkesundheden, som for affaldsområdets vedkommende alene kan forebygges ved at erstatte de 

nuværende affaldsbehandlingssystemer og ved opførelse af mere sundheds- og miljøvenlige 

forbrændingsanlæg samt forbedre affaldets vej fra husholdningerne til forbrændingsanlæggene. Da 

økonomien også spiller en væsentlig rolle ud fra et lands- og lokaløkonomisk perspektiv er der også 

stor fokus på, hvor der skal bygges nye miljøvenlige forbrændingsanlæg, som i sidste ende vil 

definere, hvordan Qeqqata Kommunia samt hele Grønland bør foretage en overordnet 

affaldsplanlægning og selve affaldshåndteringen internt i Sisimiut, Maniitsoq samt alle bygderne. 

Samtidigt er der i den nationale anlægssektorplan for affald stor fokus på at forbedre miljøet ved at 

udnytte forbrændingsanlæggenes varmeproduktion til energi og varmeproduktion, hvilket må 

antages at være et af de væsentligste fokuspunkter, når der skal etableres nye miljøvenlige 

forbrændingsanlæg. Samfundsøkonomisk må udnyttelsen af forbrændingsvarmen forventes at give 

et positivt økonomisk bidrag. Ud over at fjerne miljøproblemerne fra lossepladser og omegn, kan 

samfundet også begrænse import af miljø- og sundhedsskadelige fossile brændstoffer. Denne 

affaldsplan vil derfor særligt fokusere på nødvendigheden i at opføre et nyt miljøvenlig og rentabel 

forbrændingsanlæg i Sisimiut. 
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5 Gennemgående principper 
Affaldsplanen er udarbejdet med hensyntagen til følgende principper: 

5.1 Folkesundheden 
Det gælder om at fjerne så meget direkte og indirekte sundhedsskadeligt affald som muligt fra alle 

byer og bygder således at befolkningen og medarbejderne ikke bliver udsat for skadelige stoffer. 

Dette gælder alle stoffer, der i sig selv eller ved behandling og afbrænding medfører direkte trussel 

mod folkesundheden og arbejdsmiljøet for medarbejderne. 

5.2 Beskyttelse af miljøet 
Det gælder om at beskytte miljøet i og omkring lossepladserne, skabe pæne by- og 

bygdebebyggelser samt beskytte omkringliggende natur mod forurening.  

Der fokuseres på at eliminere negative følgevirkninger af affald, som lossepladsernes tiltrækning af 

skadedyr og reducere forureningen herfra mod omkringliggende natur til det minimale. 

Der fokuseres på at skabe et ryddeligt og rent bebyggelsesmiljø, og øge befolkningens 

miljøbevidsthed herom. 

Der fokuseres på beskyttelse af den frie natur og befolkningens miljøbevidsthed herom. 

5.3 Ansvarlighed og økonomisk rentabilitet 
Det gælder om at sikre, at formålet med at højne folkesundheden samt lovreguleret beskyttelse af 

miljøet rent faktisk kan lade sig gøre. Det gælder derfor om at foretage de rette overordnede 

investeringer, der tilsammen danner grundlag for det mest fordelagtige og effektive 

affaldshåndteringssystem.  

Det gælder om at sikre, at investeringerne ikke alene genererer bedre miljø og affaldshåndtering, 

men også medfører andre positive sidegevinster til samfundet. De primære fokuspunkter med 

hensyn til samfundsøkonomien er at finde fælles målsætninger med sundhedsvæsnet og 

Nukissiorfiit, da disse er primære offentlige interessenter. Derigennem vil man kunne få både 

direkte og indirekte økonomiske fordele og følgevirkninger til fordel for alle parter. Qeqqata 

Kommunia vil meget gerne samarbejde med Nukissiorfiit for på den måde at udnytte 

samfundsressourcerne bedst, herunder investeringer i grøn energi og efterfølgende tilbyde samme 

løsning, og over for sundhedsvæsnet være medvirkende til at begrænse risici for flere patienter 

stammende fra kommunens befolkning. 

Det gælder om at sikre, at det er affaldsproducenten, der skal betale omkostningerne ved 

affaldshåndtering og bortskaffelse, hvilket vil øge befolkningens og virksomhedernes ansvarlighed 

overfor affald og etisk affaldskultur, ud over at skabe økonomisk ansvarlig affaldshåndtering. 
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5.4 Affaldets vej fra husholdningerne til sundheds- og miljøvenlig 

forbrændingsanlæg 
Det gælder om at sikre at der etableres passende kildesorterings- og affaldsbehandlingssystemer, 

der passer til affaldstransportløsningen fra lossepladserne til sundheds- og miljøvenlige 

forbrændingsanlæg samt at ny sundheds- og miljøvenlige forbrændingsanlæg designes efter disse 

affaldsfraktioner. 

Det gælder om at sikre, at kommunens eget affaldsbehandlingssystem løbende tilpasses til det nye 

affaldsbehandlingssystem, og gældende kontrakter tilpasses til det nye ved udbud.  

 

I Grønland anvendes sædvanligvis ordet ”Dump” om det sted, hvor affaldet samles. Qeqqata 

Kommunia har bevidst valgt at bruge det mere moderne ord ”Losseplads”. Der er i Qeqqata 

Kommunia endnu ikke kontrolleret deponier. 
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6 Statusbeskrivelse 
I september 2008 udgav det daværende Grønlands Hjemmestyre en affaldshandlingsplan 2010 – 

2013. I den blev der præsenteret følgende 5 målsætninger: 

 At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og is. 

 At håndterer affald miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 At sikre at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. 

 At begrænse anvendelse og spild af ressourcerne. 

 At fremme genanvendelse. 

 

Jf. Hjemmestyrets affaldshandlingsplan 2010 – 2013 skal de overordnede målsætninger opnås ved 

på den ene side at sikre et højere informationsniveau i befolkningen og på den anden side sikre 

tidssvarende miljø- og sundhedsmæssige affaldshåndtering og bortskaffelse. De overordnede 

målsætninger er gjort bredere ved at inddrage bæredygtighedsprincippet. Det betyder, at 

affaldshandlingsplanen skal sikre, at der ikke tages initiativer, der kan forringe natur- og levevilkår 

– hverken nu eller for de kommende generationer. De overordnede målsætninger omfatter også 

ressourceminimering og genanvendelse.  

Både Hjemmestyrets affaldshandlingsplan 2010 – 2013 og Qeqqata Kommunia’s 

bæredygtighedsprojekt bygger på principperne i affaldshierarkiet. Formålet med affaldshierarkiet er 

først og fremmest at fremme: 

 Minimering af affald 

 Genbrug af affald 

 Genanvendelse af affald 

 Energiudvinding fra affald 

 Deponi 

 

I forbindelse med kortlægningsdelen af affaldsplanen er der allerede i Qeqqata Kommunia 

konstateret store udfordringer i nogle af de tilhørende bygder, og der vil i affaldsplanen derfor være 

særlig fokus på bygderne. En enkelt bygd har markeret sig særligt som mønsterbygd på 

affaldsområdet. 

I de forløbne år er forbedringer indført løbende: Opførelse af forbrændingsanlæg og 

miljømodtagestation, forsvarlig bortskaffelse af flyveaske, udvidelse af rum til kontor- og 

personalefaciliteter, bedre drift af ovn, kompostprojekt, genbrugsordning, mm. Men der er stadig og 

vil altid være behov for forbedringer. I april 2015 præsenterede Departementet for Natur, Miljø og 

Justitsområdet Selvstyrets ”Anlægssektorplan for affaldsområdet”. Denne anlægssektorplan er 

udarbejdet som led i en proces som Naalakkersuisut igangsatte i 2013, hvor man påbegyndte 

udarbejdelsen af en række sektorplaner herunder den for affaldsområdet.   

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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Affaldsanlægssektorplanen bygger i stor udstrækning på den kortlægning og de beregninger som 

ligger til grund for affaldshandlingsplanen (Departementet for Infrastruktur og Miljø, 2008) samt 

rapporten: Forbrænding af affald, strategi og organisering (Departementet for indenrigsanliggender, 

Natur og Miljø, 2012). Med udgangspunkt i dette materiale er der i anlægssektorplanen for affald 

(Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, 2015) udarbejdet 4 mål: 

 Anlæg til håndtering af farligt affald 

 Etablering af kontrollerede deponier 

 Natrenovationsanlæg 

 Forbrændingsanlæg 

 

Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet har endvidere udarbejdet ”Vejledning til opstart 

af kommunal affaldskortlægning og affaldsplanlægning” og ”Udkast til Vejledning til kommunale 

affaldsplaner”. 

Natrenovation vil ikke indgå i denne affaldsplan. Natrenovation vil indgå i kommunens 

spildevandsplan, mens nuværende affaldshåndtering i bygden Kangerlussuaq henhører under 

Mittarfeqarfiit. Dog er Qeqqata Kommunias ønske om at overtage affaldsområdet i Kangerlussuaq 

omtalt, ligesom dette indgår i planerne. 

Affaldsplanen udarbejdes i overensstemmelse med den nationale affaldshandlingsplan 2010 – 2013. 

Der skal i affaldsplanen opstilles mål for to perioder, planperioden (2017 - 2020) og 

perspektivperioden (2021 – 2028). 

For planperioden planlægges der med at opstille 5-7 mål. Til hvert mål knyttes en handlingsplan 

med et passende antal aktionspunkter. Aktionspunkterne skal sikre at målet opnås. Til 

perspektivmålene udarbejdes der ingen handlingsplaner.  

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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(Bygdeforbrændingsanlæg i Napasoq, foto af Qeqqata Kommunia)  

 

6.1 Eksisterende kommuneplanstrategi 2014-2018 og den nye politiske 

koalitionsaftale 
Eksisterende kommuneplanstrategi, der løber frem til 2018, har følgende målsætninger med hensyn 

til natur, miljø og klima: 

 Vi vil i samarbejde med borgerne sikre, at affaldsmængderne i byer og bygder mindskes 

gennem sortering og ved at genbruge affald. 

 Vi vil forbedre spildevandshåndteringen med fokus på kloakering, reduktion af 

spildevandsudløb og spildevandsrensning. 

 Vi vil undgå udledning af gråt spildevand til terræn og skabe grundlag for udfasning af tank- 

og natrenovationsløsninger i byerne og på sigt i bygderne. 

 Vi vil benytte bæredygtige teknologier til energiproduktion og især udnytte 

 vandkraft, solenergi, vindenergi og tidevandsenergi. 

 Vi vil begrænse CO2 udledning ved at indføre el-køretøjer og anvende elsparepærer i 

gadebelysningen og på kommunale arbejdspladser. 

 Vi vil være forberedte på konsekvenserne af klimaforandringer. 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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Kommunalbestyrelsen er pt. lige valgt, og der vil komme en ny kommuneplanstrategi. Men i den 

politiske koalitionsaftale omtales målsætninger om miljøvenlige energiløsninger samt miljøvenlig 

affaldshåndtering. 

6.2 Input fra bæredygtighedsprojektet 
Qeqqata Kommunia har siden 2012 haft et samarbejde med Villumfonden om igangsættelse af et 

bæredygtighedsprojekt. Visionen var, at Qeqqata Kommunia skulle udvikle sig til et bæredygtigt 

arktisk samfund. Bæredygtighedsprojektet blev udarbejdet med udgangspunkt i et mål og tre 

delmål. De tre delmål blev yderligere opdelt i en række underpunkter. 

 

Mål: At etablere et bæredygtigt affaldshåndteringssystem 

 

De tre delmål: 

 

Delmål 1:  

Sikre en miljøvenlig afbrænding herunder:  

 

Delmål Status 

Få farligt affald ud af dagrenovationen.  

 

Der er etableret sortering i lossepladsen. 

100 % brug af overskudsvarme fra forbrænding 

i Sisimiut.  

 

Der er i år 2016 og 2017 underskrevet 

salgsaftale på fjernvarme fra 

forbrændingsanlægget til Nukissiorfiit efter 

oliefortrængningsprisen. Der er også lavet aftale 

med Nukissiorfiit med 6 fordobling af 

fjernvarmeoplandet fra år 2018 samt hensigt om 

at forsyne hele eller størstedelen af Sisimiut by 

med fjernvarme med kilde fra 

forbrændingsanlægget. 

Velfungerende forbrændingsanlæg.  

 

Der er foretaget tekniske gennemgang ved 

Vølund af forbrændingsanlæggene i Maniitsoq 

og Sisimiut. Vedr. Sisimiut er der jf. de 

kortsigtede anbefalinger fra Vølund foretaget 

reparationer, men et nyt forbrændingsanlæg er 

nødvendig for at kunne tilpasse kapaciteten 

samt for at kunne udnytte det store 

salgspotentiale af fjernvarme. 

Formindske åben afbrænding i Kangerlussuaq.  

 

Der er løbende administrativ og politisk dialog 

med Grønlands Selvstyre om Qeqqata 

Kommunias ønske om overtagelse af 

lossepladsen i Kangerlussuaq og Selvstyrets 

oprydning af eksisterende losseplads. 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068


 
 
 

15 
 

Renere forbrænding af affald fra bygderne, 

herunder muligheden for lukning af anlæg, 

kildesortering og affaldstransport til afbrænding 

i by). 

 

Så længe nuværende, forældede små 

bygdeforbrændingsanlæg er i brug, vil der ikke 

kunne opnås renere forbrænding. 

Det vurderes, at den eneste rentable måde at få 

affaldet fjernet fra bygden er at få det fragtet og 

brændt i en sundheds- og miljøvenlig 

forbrændingsanlæg i byerne. 

 

 

Delmål 2: 

Formindske mængden af brændbart affald herunder:  

Delmål Status 

Inddrage borgerne i udformningen af 

affaldshåndteringen.  

 

Borgerne og virksomheder har været inddraget i 

forsøgsprojekter som komposteringsprojektet, 

som har sin egen omtale nedenfor under ” 

Undersøge fordele og ulemper ved 

kildesortering i Grønland.”. 

Genbruge flere materialer.  

I dag sendes elektronisk skrot, farligt affald 

samt jern og metal til Danmark. 

 

Genanvendelige materialer bliver sendt til 

Danmark. Asfaltfræs bliver genanvendt i 

forsøgsprojekter på Sisimiuts stier. 

Indføre gebyrstruktur iht. ’forureneren betaler-

princippet’.  

 

Hvert år stiger en række kommunale ydelser i 

med 10% i takstbladet, ind til udgifterne bliver 

balanceret af indtægterne. 

Få opbygget system til modtagelse af sorterede 

fraktioner.  

 

Bruges til jern, elektronik og glasskrot, men 

ikke fra alle forbrugerne. 

Undersøge fordele og ulemper ved 

kildesortering i Grønland.  

 

Kildesortering har ikke altid givet mening i 

forhold til forbrændingsanlæggenes egenskaber. 

F.eks. bliver sorterede glas alligevel smidt i 

blandet affald når de skal afbrændes. 

Det vil give mening at bestemme, hvad der skal 

kildesorteres i forbindelse med projektering af 

nyt miljøvenligt forbrændingsanlæg samt 

planlægning af affaldsbehandlingssystemet. 

Kun på denne måde vil man kunne skabe 

grundlaget for en bedre affaldskultur blandt 

befolkningen, hvor man kildesorterer i de rette 

fraktioner, som giver mening for 

affaldshåndteringen og miljøet. 

 

Komposteringsprojektet var vellykket ud fra en 

akademisk betragtning om, at det kan lade sig 

gøre at sortere biologisk affald til kompostering. 

Produktionen var dog begrænset og medførte 

ikke efterspørgsel fra befolkningen. Projektet 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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medførte desværre stærke lugtgener rundt 

omkring lossepladsen og tiltrak skadedyr. Især 

ud fra en arbejdsmiljømæssig vinkel er det ikke 

attraktivt at gøre mere ved sagen, men dog 

anderkende projektets formål og beviset på, at 

det var realiserbart. Som beskrevet i 

kortlægningen er komposteringsprojektet 

afsluttet i 2016. 

 

Af hensyn til denne affaldsplans gennemgående 

principper om sundhed må man være mere 

varsom med at sikre øvrige forsøg ikke 

medfører øget sundhedsfare og dårligere 

arbejdsmiljø. 

Identificere og støtte mulige lokale genbrugs-

/genanvendelsesmuligheder.  

 

Der har været dialog med en mindre 

opstartsvirksomhed om trawlernet, som kan 

laves om til granulater til eksportformål.  

Trawlernettene blev sorteret på lossepladsen i 

Sisimiut, men kan ikke behandles i 

forbrændingsanlægget og er dermed blot til 

gene på lossepladsen. 

Udarbejdelse af affaldsplan og regulativer.  

 

Vedrører denne affaldsplan. 

 

Delmål 3: 

Sikre en arbejdsmiljømæssig godkendt håndtering af affald herunder:  

 

Delmål Status 

Sikre at tunge løft undgås/formindskes ved 

indsamling af dagrenovation.  

 

Indsamling af dagrenovation er udliciteret i 

byerne, hvor entreprenørerne bl.a. er forpligtiget 

til at følge arbejdstilsynets vejledninger og 

regler. Der er køretøjer i bygderne til at 

formindske afstande, hvor det er nødvendigt 

med løft. 

Sikre gode adgangsforhold ved indsamling af 

dagrenovation.  

 

Indsamling af dagrenovation er udliciteret i 

byerne, hvor entreprenørerne bl.a. er forpligtiget 

til at følge arbejdstilsynets vejledninger og 

regler. Der er køretøjer i bygderne til at 

formindske afstande, hvor det er nødvendigt 

med løft. 

Sikre gode arbejdsforhold for 

affaldsmedarbejdere. 

 

Indsamling af dagrenovation er udliciteret i 

byerne, hvor entreprenørerne bl.a. er forpligtiget 

til at følge arbejdstilsynets vejledninger og 

regler. Der er køretøjer i bygderne til at 

formindske afstande, hvor det er nødvendigt 

med løft. 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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6.3 Kortlægning 
Kortlægningsdelen indeholder en statusbeskrivelse af eksisterende affaldsordninger og modtage-

/behandlingsanlæg. Dette giver en god mulighed for at vurdere effekterne af de tiltag, der er blevet 

sat i værk. 

 Oversigt over kommunens nuværende status. 

 Definition af interessante data. 

 Udvikling af metode til indsamling og opbevaring af relevante data. 

For at optimere ressourceforbruget i forbindelse med indsamling af data i specielt bygderne er der 

udviklet et spørgeskema, som skal afdække forholdene omkring affaldssituationen i kommunen 

samt fungere som det første forsøg på at starte en struktureret indsamling af affaldsdata i 

kommunen. Spørgeskemaerne er vedlagt som bilag 1 - 8. 

 

Den fremtidige opsamling af data, om affald i bygderne vil blive indarbejdet i projektet om 

transport af affald fra bygderne. 

 

6.4 Opsummering af kortlægningen 
Jf. de indsamlede data er forbrændingsanlæggene i bygderne generelt i meget dårlig stand. Det er 

derfor ikke sandsynligt at affaldet i bygderne kan afbrændes i bygden og slet ikke, hvis målet er at 

opfylde EU's emissionskrav. Det vurderes derfor som værende bedst at sejle affaldet til nærmeste 

by. Her vurderes det, at der er størst ledig kapacitet i Maniitsoq. For at begrænse affaldsmængderne 

der skal sejles til nærmeste by, er det vigtigt at der sker en kildesortering i bygden. Samt, hvis 

muligt at fraktioner (organisk affald, glas, træ, eventuelt andet) behandles lokalt via kompostering, 

nedknusning, kontrolleret deponering etc. 

Indsamlingen af miljøfarligt affald fungerer de fleste steder. 

Nedenstående tabel viser, hvordan RAL besejler de nævnte bosteder. En eventuel plan om at fragte 

affaldet fra bygderne ind til byerne skal tage hensyn til, hvordan RAL sejler. Alternativt kan der 

arbejdes på at få en lokal entreprenør til at sejle affaldet til nærmeste by. Dette kan et eventuelt 

pilotprojekt også være med til at afgøre. 

  

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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Navn Atammik Napasoq Kangaamiut Itilleq Sarfannguit 

Befolkningstal 193 71 318 71 118 

Besejling Ifølge sejlplan 

vil RAL i 2016 

besejler 

Atammik hver 

9. dag fra Nuuk.  

Der er ingen 

direkte sejlads 

fra Maniitsoq til 

Atammik 

Ifølge 

sejlplan vil 

RAL i 2016 

besejler 

Napasoq hver 

9. dag fra 

Nuuk.  Der er 

ingen direkte 

sejlads fra 

Maniitsoq til 

Napasoq 

RAL 

besejler 

Kangaamiut 

ca. hver 9 

dag fra 

Nuuk/Manii

tsoq. På vej 

mod 

Sisimiut 

RAL 

besejler 

Itilleq hver 

9 dag fra 

Sisimiut 

mod Nuuk 

RAL besejler 

Sarfannguit ca. 

hver 9 dag fra 

Nuuk/Maniitsoq

. På vej mod 

Sisimiut 

Status 

forbrændingsanl

æg 

Tilnærmelsesvis 

udslidt 

Anlægget er i 

brug, men 

kræver en del 

vedligehold 

Stærkt 

nedslidt 

Fungerer, 

men dele 

der er i 

berøring 

med varme 

er deforme 

Fungerer, men 

dele der er i 

berøring med 

varme er 

deforme 

Ordning 

miljøfarligt 

affald 

Ordning der 

fungerer 

Ordning der 

fungerer 

Ordning der 

fungerer 

Ordning der 

fungerer 

Ordning der 

fungerer 

Befolkningstal Grønlandsstatistik 2017 

Udviklingen i antallet af beboere i hver enkelt bygd er meget forskelligt. Der bør ved eventuelle 

investeringer tages hensyn til befolkningsudviklingen i bygden. 

Navn. 1977 1990 2000 2010 2016 

Atammik 166 201 214 197 190 

Napasoq 250 183 101 85 90 

Kangaamiut 557 556 481 357 340 

Itilleq 123 107 129 112 85 

Sarfannguit 111 112 115 126 113 

 

Tilbagemeldingerne fra kortlægningsskemaerne er baseret på 2016 tal. Den nuværende sejlplan fra 

2017 viser, at sejlplanen passer godt til at fragte skrald fra bygderne til forbrændingsanlægget i 

Maniitsoq. Fartplanen for 2017 viser følgende rundfart i Midtgrønland: Nuuk-Atatmmik-Napasoq-

Maniitsoq-Kangamiut-Sisimiut-Sarfannguit-Sisimiut-Itilleq-Kangamiut-Maniitsoq-Nuuk. 

Fartplanen viser, at det er muligt at sejle alt affald til Maniitsoq uden, at det skal transporteres 

unødigt langt eller skal om lastes. 

Baseret på Vølunds rapporter vurderes forbrændingsanlægget i Maniitsoq i bedre stand end 

forbrændingsanlægget i Sisimiut. Dette er en af grundene til, at Sisimiut i første omgang planlægges 

https://www.google.gl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-9n2kJLNAhWIZpoKHQroDZcQjRwIBw&url=http://old.qeqqata.gl/LinkClick.aspx?link%3D200%26tabid%3D189&psig=AFQjCNFYTO2bmbJTQev-Cal0099tz9lCOA&ust=1465258840589068
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udskiftet. Anlægget i Maniitsoq er med enkelte forbedringer, det anlæg der pt. bedst egner sig til at 

afbrænde affaldet fra bygderne. Som tidligere nævnt er det vurderet, at Maniitsoq er det bedst egnet 

anlæg til at modtage affald fra bygderne. Med baggrund i de indsamlede data (se bilagene) vurderes 

det endvidere, at anlægget i Maniitsoq har den nødvendige kapacitet til at kunne håndtere de 

forventede mængder. 

Forbrændingsanlægget i Maniitsoq er dimensioneret til at håndtere en årlig teoretisk affaldsmængde 

på 2064 tons, reelt 1920 tons. Jvf. Bilaget om Maniitsoq er der en ledig kapacitet på mindst 1000 

tons pr. år. 

Antal beboere i Maniitsoqs bygder 2015: 

Kangaamiut     330  

Atammik           190 

Napasoq           81 

I alt                      601 personer 

 

Der findes lidt forskellige tal på produktion af affald pr. person i bygderne. Jf. Rasmus Eisteds phd 

produceres der i Sisimiut 113 kg affald pr. person pr. år. Andre tal fra DTU regner med følgende 

samlet affaldsmængder pr. bygd: Atammik 101tons/år; Napasoq 46 tons/år og Kangaamiut 206 

tons/år. 

Alt efter hvilke tal der bruges får man et resultat mellem 260 tons og 350 tons. Med en ledig 

kapacitet på 1000 tons pr. år. Vurderes Maniitsoq som egnet. 
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7 Generel status for igangværende aktiviteter 
Her beskrives status for igangværende aktiviteter, der har som formål at blive implementeret i 

Qeqqata Kommunias samtlige lokaliteter med lokale tilpasninger. 

Generelt startes aktiviteterne i en bestemt lokalitet, og når det lykkes vil erfaringerne kunne 

videreføres til andre lokaliteter med passende lokale tilpasninger. 

7.1 Helhedsbetragtning på affaldsbehandling i Qeqqata Kommunia 
Jf. kapitlet vedr. målsætninger ligger denne affaldsplan op til hurtigst mulig overgang til mere 

sundheds- og miljøvenlig overgang i affaldsbehandlingen i samtlige bosteder i Qeqqata Kommunia. 

I praksis betyder det, at bygdernes sundheds- og miljøskadelige og betydelig nedslidte 

forbrændingsanlæg gradvist, men hurtigt tages ud af brug, og affaldet fra bygderne i en overgang 

sendes til Maniitsoq’s forbrændingsanlæg til afbrænding. Når et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut 

er opført, vil bygdeaffald blive sendt til afbrænding i Sisimiut, sammen med miljøskadeligt affald 

fra Maniitsoq. Begrundelserne for valget af Sisimiut som lokalitet for et nye forbrændingsanlæg kan 

læses i afsnittet ”Status for Maniitsoq og Sisimiut” i dette kapitel, og i kapitlet ”Business case om et 

nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut”, ligesom forbrændingsanlægget allerede foreligger under 

kommunens anlægsbudget, under forudsætning af Selvstyrets medfinansiering. 

 

Det vurderes, at antallet af arbejdspladser i Maniitsoq ikke vil blive påvirket af en eventuel lukning 

af forbrændingsanlægget. Sorteringen og klargøringen af affald til udskibning mod Sisimiut vil 

betyde, at der ikke skal bruges færre ansatte. Forbrændingsanlægget i Maniitsoq har i forvejen 

udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft. Det samme vil gælde bygderne. Håndteringen og 

klargøringen af affaldet til udskibning vil kræve det samme antal ansatte. Generelt er der i 

affaldsplanen ingen forventning om besparelser på personalet. Det vurderes at de nye funktioner vil 

kræve den samme mængde personale på alle lokaliteter. 

 

I denne affaldsplan er der gjort rede for begrundelserne for transportløsningen af affald fra bygder 

til byer ud fra helbreds- og miljøbeskyttelses relaterede forhold. 

Det største globale fokus på miljøområdet er begrænsning af udledningen af CO2. Umiddelbart kan 

det se ud som om, at transportløsningen af affald vil medføre øget udledning af CO2. Dette bliver 

dog ikke tilfældet. 

Man kan ikke stoppe skibsforsyning til bygder, da skibene under alle omstændigheder skal anløbe 

bygderne med livsnødvendige forsyninger. Når skibe afsejler fra bygderne, vil de positive 

nytteværdier af skibenes nødvendige brændstofforbrug være størst med bortskaffelse af forurenende 

og sundhedsskadelige affald fra bygder. Hvis skibene derimod skal sejle tomme fra bygderne, vil 

deres CO2 forurening derimod være betydelig mere nytteløst. 
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Affaldet kan nemlig brændes mere rent i Maniitsoq, og på sigt i et evt. sundheds- og miljøvenlig 

forbrændingsanlæg i Sisimiut, som denne affaldsplan lægger op til. Affaldet vil dermed være 

medvirkende til at reducere global forurening fra fossile brændstoffer samt give varme til Sisimiuts 

borgere, hvilket vil medføre en samfundsøkonomisk fordel jf. afsnittet med ”Business case” om 

anlæggelse af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

 

(Bygdeforbrændingsanlæg i Atammik, foto af Qeqqata Kommunia) 

 

7.2 Storskrald og ulovligt hensatte effekter i by- og bygdemiljøet 
Det sidste års tid har kommunen intensiveret arbejdet med fokus på at holde bebyggelsesmiljøerne 

fri for affald, storskrald, ulovligt hensatte effekter m.m. Dette arbejde har stor betydning for 

befolkningens affaldskultur og ansvarsbevidsthed om miljø. Målet er at vise, at der tages hensyn til 

miljøet og at miljøskadelige aktiviteter ikke accepteres af almenheden. Ved at vise befolkningen og 

besøgende et rent bymiljø er det hensigten at signalere, at befolkningen selv i mere eller mindre 

grad kan begrænse det offentliges arbejde med oprydninger frem over. Sisimiut er udgangspunktet 

for opstart af aktiviteterne, som derefter skal spredes ud til øvrige bosteder. 

For effekter, der udgør et miljømæssigt problem, et trafikmæssigt problem eller skæmmer 

bybilledet, skal kommunen ifølge miljøloven fjerne effekterne til et særligt område, hvorefter 

sagsbehandlingen med fremlysning og afklaring om ejerforholdet fortsætter. 
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KANUKOKA og Departementet for Miljø, Natur og Justits har i 2014 i fællesskab udgivet 

retningslinjer til kommunerne, som skal afklare hvilke muligheder lovgivningen om beskyttelse af 

miljøet og bortskaffelse af affald giver kommunerne, når de skal håndtere herreløst skrot, hensat 

affald og øvrige effekter, der skæmmer bybilledet eller er til fare for miljøet. 

Rundt i Sisimiut by er der ofte hensatte effekter, som ikke har en arealtildeling. I 2015 er der for 

eksempel registreret 60 – 65 biler uden nummerplader, som har stået i måneder og år. 

Biler, snescootere og joller kan udgøre en miljømæssig risiko ved udsivning af olie, brændstof, 

batterivæske og bremsevæske. Desuden ses ofte biler med smadrede ruder og lygter til fare for 

legende børn. Hertil kommer øvrige effekter som ligeledes er hensat ulovligt. 

Ved gravearbejde, byggeprojekter, snerydning og øvrig renholdelse kan mange af disse effekter 

blokere for, at arbejdsopgaverne kan fuldføres og projekterne komme videre.  

Ifølge miljøloven og de omtalte retningslinjer skelnes mellem to typer af hensatte effekter, som står 

på offentligt areal: 

 Den ene type henhører under effekter som stadig har en brugs og - økonomisk værdi. Disse 

effekter skal fremlyses i 3 måneder. Effekterne kan dog fjernes, såfremt de udgør en fare for 

miljøet, er til gene for trafikken eller skæmmer bybilledet. Findes ejeren ikke efter 

fremlysningsperioden, kan effekten bortskaffes eller sælges på auktion. 

 Den anden type er hensatte effekter, som af kommunen vurderes til at være skrot eller 

affald. Disse kan fjernes med det samme og kan forsøges fremlyst, bortskaffes som affald 

eller sælges på auktion. 

Ved flytning af de hensatte effekter skal kommunen sikre, at der forelægger dokumentation for 

effektens tilstand inden den flyttes. Udgifterne i forbindelse med flytningen afholdes i første 

omgang af kommunen. Ejere som under fremlysningsperioden findes eller henvender sig, vil blive 

afkrævet betaling for udgifter i forbindelse med flytning og fremlysning. Effekter, der fortsat har 

ukendt ejer efter 3 måneder er herved kommunens ejendom. Disse effekter kan sælges på auktion 

og indtægterne fra auktionen kan dække dele af udgifterne til flytningen og fremlysningen eller kan 

dække udgifterne, hvis effekten skal bortskaffes som affald. 

 

7.3 Saneringsmodne forladte huse og bygninger 
Et nyt fokuspunkt i Qeqqata Kommunia mht. miljøbeskyttelse, ryddelighed i kommunen og 

samfundsøkonomisk ansvarlighed er at finde en landsdækkende løsning, der er effektiv og 

langtidsholdbar i forhold til at få fjernet faldefærdige huse og bygninger fra bebyggelsesmiljøerne 

så snart som muligt og løbende igennem årene. 
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Det er tydeligt, at der findes faldefærdige og ikke længere beboede huse på kommunens bosteder, 

som til dels ligger i attraktive arealer og fylder. Der er i dag ikke foretaget optælling af den slags 

bygninger, men en hurtig optælling i Sisimiut viser, at der er mindst 15 faldefærdige huse. Sanering 

af efterladte og faldefærdige bygninger giver områder i byen et positivt miljømæssigt løft, udover at 

samfundets store investeringer i infrastruktur igennem tiderne kan udnyttes mest effektivt ved at 

åbne op for byggefelterne på de saneringsmodne bygningers placeringer. 

Der findes følgende lovgivning på området: 

- Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri 

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november om planlægning og arealanvendelse 

- Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation. 

Generelt er det bygningsejerne, der er ansvarlige for deres egne huse og bygninger, og det er 

bæredygtigt at bevare dette ansvar, når man også lever op til gældende lovgivning på området som 

ejer. 

Umiddelbart kan man benytte sig af muligheden med ekspropriation efter byggelovens § 51 og 

landstingslov om ekspropriation, men dette betyder, at sagen blive administrativt tung og 

tidskrævende. Evt. tvangsovertagelse fra kommunen vil fjerne ansvaret fra ejerne, men kan være 

nødvendigt iht. samfundsmæssige interesser jf. loven om planlægning og arealanvendelse. 

Nuværende ekspropriationslov og ovenfor opstillede øvrig lovgivning er ikke effektive veje til at 

realisere målsætningen på. Byggeloven og loven om planlægning og arealanvendelse tager ikke 

højde for målsætningen. Ekspropriationsloven stiller krav om nedsættelse af større 

ekspropriationsudvalg bestående af embedsmænd og eksperter udpeget af Selvstyret og kommunen, 

hver gang der skal eksproprieres. Ellers opfordrer denne lov blot til, at parterne finder en fælles 

løsning, som skønnes blot at resultere i, at bygningsejerne stiller krav om køb af deres faldefærdige 

ejendomme. 

Kommunalt indkøb af privates huse kan få større negative konsekvenser ift. kommunens økonomi 

såvel som generel ansvarsfratagelse fra borgerne bl.a, ved at borgerne får incitament til at blive 

ligeglade med deres gamle huse og blot regne med, at kommunen nok skal købe deres faldefærdige 

huse til en god pris og selv sanere dem. Selv om kommunen frit overtager saneringsmodne huse, 

skal der stadigvæk regnes med ca. 50.000 kr. (år 2017 overslag) til nedrivning pr. standard 

beboelseshus. Der er klare regler om farlige byggematerialer i ældre huse man skal være 

opmærksom på, f.eks. arbejdstilsynets regler om asbestholdige materialer, hvilket også kan bringe 

saneringsomkostninger højere op.  

Da problemstillingen ikke kun er kendt i Qeqqata Kommunia, giver det mest mening, at den mest 

effektive og langvarige løsning er at revidere ovenfor opstillede love på området.  
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7.4 Sisimiut og Maniitsoq 

7.4.1 Generel status vedr. forbrændingsanlæg i begge byer 

Kapacitetsmæssigt omtaler Vølunds nedennævnte rapporter om større mangel i Sisimiut, og en 

rimelig kapacitet i Maniitsoq. 

I praksis er forbrændingsanlægget i Sisimiut et kombineret forbrændingsanlæg og åben losseplads. 

Kapacitetsmanglen resulterer i en større og større losseplads fyldt med affald, lugtgener for resten af 

byen og skadedyr lige udenfor forbrændingsanlægget. 

Begge forbrændingsanlæg lever heller ikke op til EU’s emissionskrav, og det er nødvendigt at lave 

nye forbrændingsanlæg fremfor at renovere eller udvide eksisterende anlæg jf. nedenstående afsnits. 

 

7.4.2 Fra losseplads til modtagestation og kontrolleret deponi i Sisimiut 

På grund af de mere eller mindre kaotiske tilstande er det nødvendigt at optimere indretningen af 

lossepladsen i Sisimiut, så denne bedre kan leve op til betegnelsen som en modtagestation for affald 

og kontrolleret deponi til affald efter Grønlands Selvstyres retningslinjer. 

Dette arbejde behøves ikke vente til udførelse af nyt forbrændingsanlæg, da al ophobet affald 

alligevel skal bearbejdes før det bliver bearbejdet i eksisterende eller det nye forbrændingsanlæg 

eller kontrolleret deponi. Derudover tager det flere år at anlægge et nyt forbrændingsanlæg, og i 

løbet af den tid vil mere og mere affald hobe sig op. 

I dagligdags opfattelse går en modtagestation ud på, at både private og erhvervskunder afleverer 

deres affald i fraktioner ved forbrændingsanlægget, som således er indrettet pænt til affalds 

fraktioner. Ud over at give orden på affaldet medfører dette også bedre og hurtigere behandling af 

affald, der enten skal afbrændes i forbrændingsanlægget eller deponeres. 

Et kontrolleret deponi er et sted, hvor affald, der ikke kan brændes i forbrændingsanlægget eller 

viderebearbejdes deponeres efter Grønlands Selvstyres retningslinjer vedr. kontrollerede deponier. 

Qeqqata Kommunia har søgt Grønlands Selvstyre om bevilling til opgradering af lossepladsen i 

Sisimiut til en modtagestation samt midler til projektering af et kontrolleret deponi. Der forventes at 

fremkomme svar i løbet af år 2017. 

 

7.4.3 Tekniske undersøgelser af Sisimiut forbrændingsanlæg 

Der er udarbejdet tilstandsundersøgelser af forbrændingsanlæggene af konsulentfirmaet Vølunds jf. 

bilag 11a og 11b. 

Der henvises til Vølunds rapporter, men følgende vurderinger fra Vølund er opsat på næstfølgende 

sider. Vurderingerne er yderst relevante for denne affaldsplan. 
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Er der muligheder for at forøge kapaciteten, så der kan transporteres affald fra nærliggende 

byer eller bygder? 

Det eksisterende anlæg kan efter B&W Vølund’s vurdering (ristebelastning og 

ovnrumsbelastning)ikke forventes at kunne behandle mere end den nominelle kapacitet på 18-19 

tons/døgn. Der henvises til rapporter fra konsulentfirmaet Vølund vedr. tilstandsundersøgelse af 

byernes forbrændingsanlæg.  

Behov for renovering og vedligehold 

I forhold til det nuværende behov for renovering og vedligehold, så vil man fremover formentlig se 

et stigende behov for renovering og vedligeholdelsesopgaver samt udgifterne hertil. 

Er en opgradering af forbrændingsanlægget i overensstemmelse med BAT princippet 

muligt? 

Selvstyret har fået en ekstern rådgiver til at vurdere om det er muligt at opgradere til BAT standard. 

Qeqqata har summeret følgende kommentarer fra rådgiveren: 

Grundlaget for denne vurdering er, at alle ovenstående mekaniske anbefalinger er gennemført og 

styringen efterfølgende trimmet/indreguleret til 2 sekunders opholdstid over 850 °C. 

Der er ikke tilstrækkelig volumen i EBK til at opfylde dette. Ovnen er designet til en opholdstid på 

1,7 sekunder ved MCR-punktet ved 800 °C (garanti 1 sekund) og 3 % TOC i slagge: Det er 

tvivlsomt, om dette kan overholdes. 

Emissioner: CO: Det er tvivlsomt, om EU-direktivet kan opfyldes.  

TOC: 10 mg/Nm3 (døgnmiddelværdi): Det er tvivlsomt, om EU-direktivet kan opfyldes. 

Støv: Anlægget kan ikke leve op til EU-kravet for emissioner og opholdstid, og følgeligt 

konkluderer vi, at en opgradering af forbrændingsanlægget, så der nås overensstemmelse med BAT-

princippet, ikke er mulig.” 

 

7.4.4 Tekniske undersøgelser af Maniitsoq forbrændingsanlæg 

Der er udarbejdet tilstandsundersøgelser af forbrændingsanlæggene af konsulentfirmaet Vølund jf. 

bilag 11a og 11b. 

Det henvises til Vølunds rapporter, men følgende vurderinger fra Vølund er yderst relevante for 

denne affaldsplan: 
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Teknisk konklusion 

Anlægget vurderes at være i en fornuftig teknisk forfatning, men har miljømæssige begrænsninger 

på emissionssiden, som anført i nærværende rapport. Man kan forbedre driften, 

behandlingsaktiviteten og de arbejdsmiljømæssige forhold på anlægget ved at gennemføre de 

anbefalede tiltag. Ingen af de beskrevne tiltag vil bringe anlægget i nærheden af at kunne opfylde 

EU-direktivets krav til emissioner på en række vigtige parametre for affaldsforbrændingsanlæg. 

Alene volumen af efterforbrændingskammeret giver ikke mulighed for at opfylde EU-direktivets 

krav om 2 sekunders opholdstid ved 850 °C. En ombygning/modifikation af 

efterforbrændingskammerets volumen, så en opholdstid på minimum 2 sekunder ved 850 °C opnås, 

er ikke muligt for rimelige midler i forhold til det samlede anlægs status. Hvis det er målet, at 

forbrændingsanlægget i Maniitsoq skal opfylde EU-direktivets krav omkring emissioner for 

affaldsforbrændingsanlæg, bør man se på at opføre et nyt anlæg. De anbefalede tiltag i denne 

rapport skal i denne sammenhæng ses som tiltag for at nærme sig den oprindelige 

behandlingskapacitet og holde anlægget i drift indtil anden behandlingsmulighed foreligger. 

Det er jf. rådgiverens vurdering ikke muligt at opnå BAT standard på, hverken 

forbrændingsanlægget i Maniitsoq eller forbrændingsanlægget i Sisimiut. Generelt vurderes 

forbrændingsanlægget i Maniitsoq til at være i bedre stand end anlægget i Sisimiut. 

 

7.4.5 Budget estimat på et nyt forbrændingsanlæg  

Der er i Vølunds rapport vedr. forbrændingsanlægget i Maniitsoq estimeret et budget til opførelse af 

nyt forbrændingsanlæg. Dette er således aktuelt for opførelse i Sisimiut jf. denne affaldsplan. 

Sisimiuts forbrændingsanlægs nuværende placering i planområde E4.3, jf. Kommuneplantillæg nr. 

9. Et nyt forbrændingsanlæg tænkes opført i planområde E4.4 i samme kommuneplantillæg. Den 

nye placering vil tilgodese målsætningen om at højne folkesundheden og ved indretning, ud fra 

gældende retningslinjer, at tilgodeset miljøet.  

Det nuværende varmeudvekslingspunkt mellem forbrændingen og Nukissiorfiit, kan som 

udgangspunkt anvendes i forbindelse et forbrændingsanlæg i planområde E4.4. 

Budget estimat på et nyt anlæg 

Estimat på maskinleverancen i forbindelse med etableringen af et affaldsforbrændingsanlæg der i 

sin væsentlighed opfylder kravene til emissioner i EU direktivet og som med sin størrelse taget i 

betragtning efter vor vurdering med rimelighed må siges at opfylde kravet til BAT teknologi. 

Overslaget er baseret på en løsning, hvor anlægget i Nuuk kopieres og nedskaleres. Forslaget 

indeholder nyeste teknologi inden for fyringsudrustning, kedel og røgrensning samt styring. 

Forbrændingsanlægget har en nominel kapacitet på 1000 kg/h ved en brændværdi på 10.467 kJ/kg. 

Anlægget udstyres med: 
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• Neddeler 

• Påfyldningskran (kan fravælges, indfødning kan ske direkte fra neddeler) 

• Påfyldningstragt 

• Vandkølet skakt med åbent vandsystem 

• Hydraulisk påfyldningspusher 

• DynaGrate® W 4.4.16a25, altså en rist med 2 sektioner á 4 aksler, bredde 1,6 m, 

luftkølet med en hældning på 25 grader 

• Semitør slaggepusher 

Anlægget udføres med udmuret ukølet fyrrum, udmuret ukølet cyklonformet 

efterforbrændingskammer og en varmtvandsrøgrørskedel med centralrør. Ovn og kedel er designet 

således, at EU-direktivets krav overholdes med hensyn til 2 sekunders opholdstid af røggassen over 

850 °C og udledning af CO. Kedlen forberedes med by-pass af røggassen, så røggastemperaturen 

kan holdes på et rimeligt konstant niveau, inden det ledes over i et tørt røgrensningssystem 

bestående af et posefilter, hvor der indblæses aktivt kul og kalk som medie til at rense røggassen. 

Her renses røggassen, så kravene i EU-direktivet overholdes med hensyn til udledning af bl.a. 

tungmetaller, dioxiner og furaner. Posefilteret kan forberedes for injektion med bikarbonat 

(NaHCO3), så røggassen også kan renses for de sure røggasser. Efter filteret føres røggassen 

gennem kanaler til en sugetræksblæser, videre gennem kanaler, hvor der er monteret 

emissionsmåleudstyr, og slutteligt til en stålskorsten. Transport fra anløbshavn til byggeplads, 

bygnings- og fundamentarbejder samt montagekraner og stilladser forudsættes at være bygherre 

leverance. Anlægget vil kræve en ovn/kedel bygning af dimensioner L x B x H = 20,5 x 10,5 x 17,2 

m = 215m2, samt en aflæsse hal/brændsels forberedelses hal på L x B x H = 16 x 10,5 x 11 m = 168 

m2, i alt 383 m2. 

Priser 

Samlet overslagspris for ovenstående leveringsomfang ....................................DKK 74.000.000,- 

En bygning vil vi tro koster i størrelsesorden 20.000,-DKK/m2 => forventet omkostninger ca. 8 mio 

DKK. 

Budgettet er jf. BWV baseret på et overslag via downsizing i forhold til Nuuk forbrændingsanlæg 

og uden bygning til selve anlægget. Som det ses af denne affaldsplan ligges der op til et nyt 

forbrændingsanlæg i Sisimiut. Den skal, udover at være dimensioneret til Sisimiuts behov også 

dække transporteret affald fra bygderne og helst fra omkringliggende bosteder nord for kommunen 

jf. kapitlet om business case. På nuværende stadie er det derfor usikkert, hvor meget et anlæg i den 

kaliber vil koste, men ovenstående overslag er et godt fingerpeg om hvad der som minimum kræves 

i anlægsomkostninger. Der henvises i øvrigt til Business Casen under kapitel 8, som tager 

udgangspunkt i opførelsen af et nyt forbrændingsanlæg. 
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7.4.6 Kommunale bådoplægspladser i byerne 

Især i byerne, mest i Sisimiut, er der mange både, der ligger tilfældigt i bybilledet uden orden. 

Mange ser ud til at være udtjente, og mange steder er der forladte paller og bådstativer, der 

skæmmer bybilledet. 

Der er i Sisimiut lavet forsøg med en ny måde at varetage administration af bådoplægspladserne på 

med øjeblikkelig succes allerede første år, og projektet er stadigvæk i gang med at blive udvidet i 

byen. Det går ud på, at kommunen overtager flere og flere bådoplægspladser og organiserer disse 

med identifikationsnumre til hver bådplads og snerydningsservice om foråret. Dette har resulteret i 

byforskønnelse i form af bedre organiserede bådpladser. Derudover er der indført lejesystem til 

disse pladser med depositumsordning. I stedet for at bådejeren søger en, for begge parter, 

forholdsvis tidskrævende arealtildeling, lejer bådejeren en bådplads fra kommunen, og betaler 

depositum. Depositummet kan først afleveres, når lejeren har valgt at opsige lejen og har levet op til 

regulativet for bådpladsen, som bl.a. stiller krav om oprydning ved aflevering af lejen. 

Sideeffekten er mindre administrativt forbrug til arealansøgninger, som for kommunens 

vedkommende i stedet kan bruges til andre vigtige arbejdsopgaver, som bl.a. kan være 

miljørelaterede.  

 

7.4.7 Udlicitering af affaldsbehandling til entreprenørerne 

I dag er følgende affaldsbehandlings områder udliciteret til fremmed arbejdskraft i form af 

entreprenører: 

1. Dagrenovation i byerne 

2. Jernskrot, kun i Sisimiut 

Generelt er der gode erfaringer med udliciteringen. Kontrakterne kører som de skal.  

Næste gang dagrenovationen skal udbydes må man indarbejde evt. relevante ændringer, som 

fremgår i afsnittet kortsigtede målsætninger.  
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8 Business case om opførelse af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut 
Jf. kapitlet om kortlægning viser bilag 2 eksisterende forhold af praktisk og økonomisk karakter i 

Sisimiut. Rent økonomisk hænger indtægter og udgifter på hele affaldshåndteringen (bortset fra 

offentlig renholdelse og natrenovation) i Sisimiut eksklusive bygder sammen som vist på 

nedenstående skema: 

 

Vedr. fjernvarmesalg fra Nukissiorfiit er de afrundede tal taget fra Qeqqata Kommunias data, renset 

for kontoens årlige bevægelser i form af budgettillæg etc., og er ikke valideret fra Nukissiorfiit. 

Som det fremgår i ovenstående skema hænger indtægterne og udgifterne ikke sammen. Derfor er 

det stadigvæk nødvendigt at balancere med ”forurener betaler princippet” efter gældende praksis i 

Qeqqata Kommunia. Dette kapitel handler dog om, hvordan man kan øge indtægterne og nedbringe 

driftsudgifterne med de rette anlægsinvesteringer uden at ramme forbrugerne økonomisk i første 

omgang. Kapitlet handler også om hele rygraden af denne affaldsplan, hvor et nyt 

forbrændingsanlæg i Sisimiut påvirker hele affaldshåndteringen i alle kommunens bygder og byer. 

8.1 Indtægter generelt 
Som det ses på indtægtstabellen ovenfor er indtægtskilderne henholdsvis salg af fjernvarme fra 

forbrændingsanlægget og affaldsafgifter ved aflevering af affald til forbrændingsanlægget samt 

husholdningernes betalinger til dagrenovation. 

Det ses jf. ovenstående tabel, at indtægterne fra affaldsafgifter er vokset stødt, og har bidraget til en 

sundere og sundere samlet økonomi. De væsentligste årsager er stigende affaldsmængde, men mest 

af alt stigende fokus på fastsættelse af afleverede affaldsmængder fra private og erhverv, der 

afregnes efter det kommunale takstblad. Qeqqata Kommunias politik om ”forurener betaler 

princippet” har også en vigtig betydning i regnestykket, hvor taksterne opdateres med stigninger 

hvert år, indtil der er balance i regnskabet. 

Salg af fjernevarme til Nukissiorfiit har under perioden været efter ”oliefortrængningsprisen”, hvor 

Nukissiorfiit afregner efter besparelse af olie ved at modtage varme fra forbrændingsanlægget til 

Indtægter i kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum i perioden
Fjernvarmesalg til Nukissiorfiit 1.600.000 2.100.000 2.800.000 3.900.000 4.500.000 4.100.000 3.200.000 22.200.000

Affaldsafgifter ved aflevering til forbr. anlæg 1.650.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 2.700.000 4.300.000 16.150.000

Afgiftindtægter fra dagrenovation 3.100.000 3.379.952 3.700.000 4.000.000 4.350.000 4.250.000 4.500.000 27.279.952

Indtægter i alt 6.350.000 6.979.952 8.300.000 9.700.000 11.250.000 11.050.000 12.000.000 65.629.952

Udgifter i kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum i perioden
Jerndump entreprenørudgifter 530.000 660.000 245.000 140.000 360.000 650.000 445.000 3.030.000

Losseplads og modtagerstation 230.000 72.000 245.000 150.000 120.000 880.000 1.200.000 2.897.000

Driftsudgifter forbrændingsanlæg 5.700.000 4.900.000 5.900.000 5.700.000 8.900.000 8.100.000 7.500.000 46.700.000

Dagrenovation entreprenørudgifter 3.840.000 3.850.684 3.800.000 4.350.000 4.895.890 5.675.000 5.500.000 31.911.573

Udgifter i alt. 10.300.000 9.482.684 10.190.000 10.340.000 14.275.890 15.305.000 14.645.000 84.538.573

Bundlinje i kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum i perioden

Netto -3.950.000 -2.502.732 -1.890.000 -640.000 -3.025.890 -4.255.000 -2.645.000 -18.908.621
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deres fjernvarmenet. Varmeaftalen blev jf. nedenstående formaliseret primo 2017. Det ses, at 

salgsmængden er steget støt fra 2009-2013, men efter endnu et godt år i 2014 er det faldet meget i 

2015. Det gik heller ikke godt i 2016 og lover heller ikke godt i 2017. Sagen er, at anlægget er 

blevet meget ustabilt med mange nedbrud, som igen betyder meget lav leverancesikkerhed til 

Nukissiorfiit, som må trække på deres vandkraft og oliefyrede anlæg til at kompensere for tabt 

leverance fra forbrændingsanlægget. Manglende leverancesikkerhed fra forbrændingsanlægget 

medfører utilfredsstillende drift, både for forbrændingsanlægget og Nukissiorfiit. Den manglende 

leverancesikkerhed kan medføre store økonomiske tab f.eks. om vinteren ved nedbrud. 

8.2 Udgifter  
Det ses i ovenstående tabel, at udgifterne omfatter entreprenørbetalingen vedr. udliciteret jerndump 

og dagrenovation samt driftsudgifterne til losseplads, modtagestation samt forbrændingsanlæg, som 

i praksis hænger sammen. Den største udgiftspost er de sidstnævnte og dermed det mest interessante 

i økonomisk i sammenhæng, da det også er her de fleste muligheder ligger mht. minimering af 

driftsudgifterne. Det ses i tabellen, at man i årene 2013-2015 har haft ekstraordinære 

driftsomkostninger. Disse skyldes mange nedbrud på anlægget, som måtte repareres. Hurtige 

reparationer påvirker ikke salgstallene betragteligt til Nukissiorfiit, som det ses i 2013 og 2014 med 

høje salgstal. Men i 2015 og efterfølgende år har driftstoppene været af længevarende varighed, og 

ikke alene sat salgstallene ned, men også leverancesikkerheden fra forbrændingsanlægget til 

Nukissiorfiit. Netop manglende leverancesikkerhed fra forbrændingsanlægget kan i værste fald 

betyde afbrydning af fjernvarmesalg. 

8.3 Bundlinjen baseret på eksisterende forhold 
Ud fra ovenstående tal må man konkludere, at såfremt man skal etablere et 

affaldshåndteringssystem i Sisimiut, der økonomisk kan betale sig, så skal man forhøje indtægterne 

og bringe driftsudgifter ned således, at nettoudgifterne minimum går i nul. I dette kapitel redegøres 

der for, hvordan dette kan lade sig gøre samt, hvor langt Qeqqata Kommunia allerede er nået for at 

kunne realisere en økonomisk bæredygtig affaldshåndtering. 

Det ses af ovenstående tal, at i år 2012 var der tæt på balance mellem udgifter og indtægter med god 

indtægt og med udgifterne nogenlunde svarende til normale udgifter i perioden 2009-2012.  

Tabellen viser også, at såfremt man i år 2013 og 2014 havde haft lavere driftsudgifter svarende til 

normalen, så havde man haft et overskud pga. pæne indtægter. Disse forhold viser potentialet af 

nuværende anlægs økonomiske kapacitet. At øvrige år ikke lever op til potentialet er et produkt af 

mange forhold, bl.a. gentagne nedbrud af anlægget, at anlægget nedprioriteres fra fjernvarmenettet 

pga. dets ustabilitet af sikkerhedsmæssige årsager m.m.. Ud af summen på nettoudgifterne kan man 

se, at manglende vedligeholdelse og manglende udnyttelse af anlæggets potentiale har kostet op 

mod 19 mio. DKK i en periode på 7 år. 

Konkluderende kan man nævne, at erfaringsmæssigt vil indtægtspotentiale på eksisterende anlæg 

ved affaldsgebyrer og eksisterende salgsområde til Nukissiorfiit være på ca. 11 mio. DKK årligt 

samt erfaringsmæssige, normale omkostninger op mod 10,5 mio. DKK uden ekstraordinære 
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nedbrud. På denne måde kunne hele affaldshåndteringen nogenlunde balancere med indtægterne. 

Med andre ord vil et velfungerende anlæg, der alene af den grund ville have større 

fjernvarmeindtægter og lavere vedligeholdelsesudgifter, fordi det løbende er blevet vedligeholdt 

igennem årene, kunne hvile i sig selv. 

Mht. driftsøkonomi skal der også tages højde for risici for nedbrud m.m. Med eksisterende 

muligheder skal der meget lidt indtægter eller nedbringelse af udgifter til før et sikkert og 

bæredygtig affaldshåndterings system kan etableres i Sisimiut. Der er også udsigter til 

selvfinansierende anlæggelse af et nyt forbrændingsanlæg, hvilket resten af dette kapitel handler 

om. 

8.4 Økonomiske og miljøforbedrende potentialer ved et ny forbrændingsanlæg 

i Sisimiut 
Ud over Vølunds tekniske gennemgang af forbrændingsanlægget i Sisimiut, der klart anbefaler 

opførelse af et nyt anlæg baseret på manglende kapacitet og ønsket om opfyldelse af EU’s 

emissionsregler har Qeqqata Kommunia arbejdet aktivt for at kunne danne rammerne for 

finansiering af et nyt forbrændingsanlæg. 

Business casen om opførelse af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut skal således ud over denne 

affaldsplans gennemgående principper omtalt under afsnit 2.2. samt Vølunds anbefalinger om 

opførelse af et nyt forbrændingsanlæg baseret på tekniske undersøgelser fokusere på 

samarbejdsforhold med øvrige offentlige instanser for at kunne skabe en sammenhængende løsning, 

som også tager hensyn til regional- og samfundsmæssig økonomi. 

Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit har inden for deres fælles områder intensiveret samarbejdet 

omkring effektivisering af varmeforsyningen af Sisimiut by med mest mulig grøn bæredygtig energi 

med henblik på generel driftsøkonomi for begge parter og ønsket om bæredygtig forsyning af den 

kommende svømmehal: 

- Salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget, der årligt indbringer indtjening på 2-4 mio. kr. 

til Qeqqata Kommunia har været anvendt i praksis uden nogen form for aftale. Aftalen er 

blevet formaliseret jf. bilag 10.  

- Qeqqata Kommunias indtjeningspotentiale fra fjernvarme forhøjes betydeligt fra år 2018, 

når nuværende salgsområde med kilde fra forbrændingen udvides med 4-6 gange så mange 

fjernvarmekunder, jf. bilag 9 

- Nukissiorfiit og Qeqqata Kommunia vil på sigt arbejde på at planlægge Sisimiuts 

varmeforsyningsnet, således mest mulig bæredygtig varme fra affaldsforbrændingen kan 

anvendes til byens varmebehov. Dermed vil der kigges på en business case om hvorvidt 

opførelse af ny forbrændingsanlæg med større kapacitet og dennes drift kan betale sig alene 

via salg af varme til Nukissiorfiits kunder. 
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Nukissiorfiits vandkraftværk ved Sisimiut har ikke kapacitet til at dække langt størstedelen af byens 

varmebehov, og kan dermed ikke udnytte elektriske varmekedler til at producere varme til hele 

byen. Derimod er Nukissiorfiit afhængig af oliefyr til byens varmebehov, der som navnet siger 

bruger olie. Nukissiorfiit har ingen interesse i at bruge mere olie end nødvendigt, og foretrækker 

bæredygtig energi fra forbrændingsanlægget, også for at begrænse udgifter til drift og vedligehold 

af selve oliefyrede anlæg. Vandkraftværkets kapacitet bruges stort set kun til el produktion, og 

behovet for elektricitet vokser stødt, og vil kun forhøje behovet for varme fra forbrændingsanlægget 

med tiden. 

I forbindelse med A. P. Møller Fondens finansiering for opførelsen af svømmehal i fjeld i Sisimiut, 

har Qeqqata Kommunia afsat det nødvendige beløb til opførelse af fjernvarmeledning fra byens 

forbrændingsanlæg til svømmehallen, således at svømmehallen kan forsynes af varme fra 

forbrændingsanlægget. 

For at sikre netop forsyning af svømmehallen med fjernvarme fra forbrændingsanlægget, og for at 

sikre bedst mulig udnyttelse af forbrændingsanlæggets forsyningskapacitet af fjernvarmen har OTM 

allieret sig med Nukissiorfiit om planlægning og udførelse af fjernvarmeforsyningen af 

svømmehallen og især Sisimiut by i det hele taget. Samarbejdet har resulteret i en aftale, hvor 

Nukissiorfiit opnår deres målsætning om mest mulig reduktion af olieimport og, hvor Qeqqata 

Kommunia får betydelig mere indtjening på sit fremtidige salg af fjernvarme til Nukissiorfiit. 

For sammenkobling af fjernvarmenettet, som forbrændingen leverer til nu og fjernvarmenettet i den 

nordlige del af byen inklusiv den fremtidige svømmehal er der indgået en aftale mellem 

Nukissiorfiit og Qeqqata Kommunia om fordeling af udgifterne til sammenkoblingen. Kommunens 

andel er på 4.1 mio. kr. Det samlede budget er ifølge samarbejdsaftalen anslået til 8.0 Mio. Kr., 

hvor Nukissiorfiit betaler halvdelen og står som hovedbygherre, og sørger for projektering og tilsyn 

af fjernvarmeprojektet. Projektet udføres i år 2017 og 2018. 

Fjernvarmenettet som forbrændingen leverer til i dag, er et afgrænset net som leverer fjernvarme til 

området omkring Kussangasoq og Adammip Aqq. Dette fjernvarmenet kaldes ”Fjernvarmenet 3”. 

Fjernvarmenet 3 er størrelsesmæssigt således at forbrændingen ikke kan levere alt fjernvarme, men 

må nødvendigvis tilpasse sig enten ved at afbrænde mindre affald eller bortkøle varmen til det fri 

afhængig af behov og årstid. Begrænsningen gælder især i sommerperioden, men begrænses også i 

forår- og efterårsmånederne. 

Sammenkoblingen mellem Fjernvarmenet 1 og 3 vil give et kundepotentiale for fjernvarme 

afsætning fra forbrændingen, som er 4 - 6 gange større end hidtil. Det vurderes at forbrændingen vil 

kunne levere al fjernvarme hele døgnet og hele året rundt efter sammenkoblingen af de to 

fjernvarmenet. 

Da Qeqqata Kommunia har underskrevet en samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om levering af 

fjernvarme, forpligter vi os også til at optimere leverancesikkerheden på levering af fjernvarme.  
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Nukissiorfiit har i forbindelse med politisk behandling af sagen skrevet følgende til Qeqqata 

Kommunia: 

”Nukissiorfiit er helt enig i betragtningerne om at øge forbrændingens muligheder for 

afsætning af varme til varmekunderne i Sisimiut, for derved at nedbringe 

Nukissiorfiits oliebaserede varmeproduktion. 

Som bekendt er resurserne fra vandkraftværket begrænset*, allerede nu er det 

nødvendigt at supplere Nukissiorfiit varmeproduktionen med olieproduceret varme, 

specielt i de to varmenet (net 1 & net 2) der ikke er tilkoblet forbrændingen. Her vil en 

sammenkobling af varmenettene betyde, at forbrændingens afsætningsområde vil 

blive udvidet betydeligt og Nukissiorfiit olieforbrug til varme kan reduceres. 

I perioder, hvor forbrændingen en stoppet pga. vedligehold eller 

forbrændingsanlægget kører med nedsat produktion, er det også nødvendigt at køre 

med olieproduceret varme på de net forbrændingen er tilkoblet, her vil en alternativ 

varmeforsyning, f.eks. i form af spildoliebrænder på forbrændingen være et stort plus. 

* Vandkraftværket har en estimeret årsproduktion på ca. 56 GWh/år. Uden mulighed 

for udvidelse. 

Som følge af de sidste par års reducerede nedbør er vi nu nede på en estimeret 

årsproduktion på ca. 49 GWh. 

Energiproduktionen fra vandkraftværket anvendes primært til lys og kraft, den 

overskydende energi anvendes til varmeproduktion. 

I øjeblikket anvendes ca. 33 GWh til lys og kraft, et tal der er støt stigende i takt med 

at byen udvikler sig. 

Det betyder, at der pt. reelt kun er ca. 16 GWh tilbage til at producere varme med, 

hvilket er langt under hvad der er behov for. 

En sammenkobling af varmenettene samt en forøgelse af "grøn" varmeproduktion er 

af største vigtighed, hvis vi skal kunne reducere den olieproducerede varme. 

Skulle det på sigt blive muligt for forbrændingen at forsyne hele det eksisterende 

varmenet i Sisimiut med varme, har Nukissiorfiit fortsat mulighed for at afsætte den 

resterende energi fra vandkraftværket til det nye boligområde Akia i form af 

decentrale elektrokedler”. 
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8.5 Kort og langsigtede økonomiske muligheder 
OTM har vurderet et væsentligt forbedringspotentiale ved indsættelse af spildoliekedel, som kan 

sikre, at der kan levereres fjernvarme, når affaldsforbrændingskedlen er stoppet, enten på grund af 

rensning eller på grund af nedbrud. Dette projekt forventes igangsat medio september 2017 og er i 

overensstemmelse med Grønlands Selvstyres miljøgodkendelse på opsætning af 

spildoliebrænderen.  

Det anslås, at de to fjernvarmenet vil være sammenkoblet i 2018, hvilket øjeblikkeligt vil betyde 

større indtjening for kommunen i form af mersalg til Nukissiorfiit. 

Umiddelbart efter sammenkoblingen af de to store fjernvarmenet vil det for Qeqqata Kommunia 

blive muligt at tilkoble administrationsbygningerne og Minngortuunnguup Atuarfia, ligesom det vil 

være muligt for øvrige større bygninger i byen, som Teknikkimik Ilinniarfik at koble sig til nettet. 

Der er således stort fremtidigt potentiale for indtjening, ligesom kommunens efterlevelse af sin 

målsætning om brug af grøn energi vil blive større. 

For maksimering af salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget til Nukissiorfiits kommende 

fjernvarmenet bliver det således forbrændingsanlæggets kapacitet, der vil være den begrænsende 

faktor. Denne vil sætte grænsen for indtjeningen, da potentialet for salg vil være langt større end i 

dag. Qeqqata Kommunia har senest primo 2017 sendt anlægsforslag til Selvstyret, hvor et nyt 

forbrændingsanlæg i Sisimiut med et overslag på 74 mio. DKK ligeligt fordelt mellem kommunen 

og Selvstyret indgår. Målet var at leve op til kapacitetskravene og EU’s miljøkrav med hensyn til 

udledning af gasser udover denne affaldsplans målsætninger om at højne befolkningens hygiejniske 

og sundhedsmæssige forhold og miljøbeskyttelse i det hele taget. Der er nu betydelig større 

økonomisk incitament end nogensinde før til at opføre et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut med 

kommunens og Nukissiorfiits aftaler som grundlag, hvilket uden tvivl vil gøre de negative 

nettoresultater i ovenstående økonomi skema til positive tal. 

8.6 Business case med Maniitsoq forbrændingsanlæg som midlertidig løsning 

for transportløsningen fra bygderne 
Denne affaldsplan ligger op til, at forbrændingsanlægget i Maniitsoq, indtil et nyt 

forbrændingsanlæg er opført i Sisimiut midlertidigt skal fungere som afbrændingssted for 

bygdeaffald fra hele kommunen. Som beskrevet har eksisterende forbrændingsanlæg i Maniitsoq en 

kapacitet, som det eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut ikke har. Dernæst skal 

forbrændingsanlægget i Maniitsoq fortsat tage imod ikkesundhedsskadelige affaldsfraktioner fra 

selve byen, og evt. fra øvrige bygder. På denne måde kan anlægget også være med til at begrænse 

importen af miljøskadelige fossile brændstoffer via salg af overskudsvarme, og begrænse sig til 

bestemte affaldsfraktioner for ikke at sætte affaldsplanens gennemgående principper om sundhed 

over styr.  

Om det er grundlag for kun at afbrænde bestemte affaldsfraktioner må undersøges nærmere, da 

sagen i dag endnu ikke er undersøgt grundigt. 
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Begrundelserne, som der er gjort rede for i denne affaldsplan er bl.a. at eksisterende 

forbrændingsanlæg i Maniitsoq kan brænde affald mere rent ift.de små nedslidte 

forbrændingsanlæg. 

Derudover sælges størstedelen af overskudsvarmen til Nukissiorfiit, dog i mindre økonomisk 

omfang end i Sisimiut. På denne måde har affald økonomisk nytteværdi til reduktion af Qeqqata 

Kommunias samlede udgifter til driften af anlægget og lossepladsen samt direkte reduktion af 

Nukissiorfiits importbehov af fossile brændstoffer. Al fossil brændstof forurener luften og bør 

begrænses. Dermed kan affaldet fra bygderne også bidrage til formålet. Bilag 3 viser, at indtægterne 

på salg af varme har ligget fra minimum 980.000 DKK og maksimum 1.615.000 DKK årligt i 

perioden år 2009 og 2015. Disse har reduceret omkostningerne til lossepladsen og 

forbrændingsanlægget, der i samme periode har ligget på minimum 2,6 mio. DKK og maksimum 4 

mio. DKK. 

Der skal dog ikke herskes tvivl om, at forbrændingsanlægget ikke lever op til EU’s emissionskrav 

jf. afsnittet om tekniske undersøgelser af Maniitsoq forbrændingsanlæg under kapitel 6, med de 

omtalte folkesundhedsmæssige negative påvirkninger som beskrevet under kapitlet ”Baggrund”. 

Der må arbejdes på at opnå en formel salgsaftale med Nukissiorfiit, og ses på udvidelsesmuligheder 

af salgsoplandet således, at indtægter og omkostninger så vidt muligt kan balanceres. 

 

8.7 Øvrige driftsøkonomi- og miljøforbedrende affaldsfraktioner 
Vedr. driftsøkonomi må man først og fremmest sørge for at maksimere, hvad der kan genereres 

økonomisk for at holde omkostninger nede vedr. hele affaldsområdet således, at brugerbetalingerne 

i form af kommunale takster i sidste ende kan komme så meget ned som muligt til både private og 

erhvervskunder. 

Ved opførelse af et nyt forbrændingsanlæg vil affald nærme sig samme økonomiske værdi som olie, 

da produktet i form af overskudsvarmen kan sælges med større effektivitet og nytteværdi end i dag. 

Derfor vil det gælde om at modtage så meget affald som muligt. Bilag 2 viser blandt andet, at der 

udsmides op til 60 tons fiskeriaffald dagligt fra Royal Greenlands fiskefabrik i Sisimiut. Dette 

formodes at indeholde betydelige mængder vand, men de faste affaldsstoffer formodes at udgøre en 

pæn del af affaldet. Affaldet pumpes ud til havs og hører dermed hjemme i en spildevandsplan. Ved 

projektering af det nye forbrændingsanlæg kan der kigges på potentialerne på at modtage 

fiskeaffald fra fiskefabrikkerne fra kommunen og øvrige landsdele til afbrænding i det nye 

forbrændingsanlæg. Samt om afbrænding af fiskeaffald også kan gøres miljømæssigt forsvarligt i 

det eksisterende forbrændingsanlæg i Maniitsoq. 

Ved at begynde at afbrænde fiskeaffald fra fiskefabrikkerne miljømæssigt forsvarligt vil man kunne 

reducere miljøbelastende spildevandsudledning betragteligt. Dette vil dog umiddelbart kræve 

indgreb i diverse lovgivning og vedtægter om miljøet. Dette bør undersøges nærmere. 
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8.8 Økonomisk prognose ved overgang til ny forbrændingsanlæg i Sisimiut og 

affaldstransport til Sisimiut fra samtlige bygder 
I det følgende gøres der rede for den økonomiske prognose ved fuld implementering af 

affaldsplanens målsætninger, som bliver fra det år, når/hvis et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut 

bliver taget i brug. 

Prognosen tager udgangspunkt i konservative erfaringstal med mindre tilpasninger efter vurderinger 

fra eksisterende indtægts- og udgiftsposter. Eventuelle bidrag fra de nævnte potentielle 

indtægtskilder som fiskeaffald og øvrige udviklingsmuligheder er ikke medregnet.  

Forventede indtægter fra fjernvarmesalg spiller en afgørende rolle. Derfor er der også sat ekstra 

fokus på minimumsniveauet af fjernvarmesalg i økonomisk perspektiv, hvis alle kommende årlige 

driftsudgifter skal dækkes af de samlede indtægter, ved at beholde affaldsafgifterne og 

dagrenovationsafgifterne på samme niveau som i dag. 

Af ovenstående grunde er der i følgende beregninger overblik over nødvendige årlige indtægter i 

forhold til årlige forventede driftsudgifter samt i forhold til summen af forventede årlige 

driftsudgifter og forventede samlede årlige afdrag på anlægsinvesteringer. 

Driftsindtægter eksl. 
fjernvarmesalgs indtægter 

DKK med 
Kangerlussuaq 

DKK uden 
Kangerlussuaq 

Kommentar 

Affaldsafgifter ved aflevering til 
forbr. anlæg 

           
5.500.000  

           
5.500.000  

Baseret på 2016 tal. 

Afgiftsindtægter fra alle 
kommunens bygder 

           
1.300.000  

           
1.300.000  

Baseret på 2016 tal, eksl. Kangerlussuaq. 

Afgiftindtægter fra dagrenovation            
5.000.000  

           
5.000.000  

Skøn baseret på udviklingen. 

Indtægter i alt         
11.800.000  

        
11.800.000  

Bemærk, at fjernvarmeindtægter ikke er 
medregnet. 
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Driftsudgifter DKK med 
Kangerlussuaq 

DKK uden 
Kangerlussuaq 

Kommentar 

Vedligeholdelse af faciliteterne            
1.500.000  

           
1.500.000  

Baseret på 2 prc. af anlægsaktiverne.  

Jerndump entreprenørudgifter            
1.000.000  

           
1.000.000  

Skøn med forhøjede mængde 

Driftsudgifter forb.anlæg og 
modtagerstation 

           
8.000.000  

           
8.000.000  

Skøn, lidt højere sat ift. nuværende 
standard udgifter. 

Dagrenovation 
entreprenørudgifter 

           
7.000.000  

           
7.000.000  

Lidt højt sat ift. nuværende udgifter pga. 
forventet merearbejde. 

Kangerlussuaq drift og 
affaldsfordendelse 

           
6.000.000  

                          
-    

Skøn ved fragt af neddelet og komprimeret 
affald 

Driftsudgifter fra alle kommunens 
bygder 

           
2.220.000  

           
2.220.000  

Baseret på 2016 tal for både dag- og 
natrenovation, eksl. Kangerlussuaq 

Fragt af affald fra samtlige bygder            
2.500.000  

           
2.500.000  

Skøn ved afskibning af affaldscontainere 
ved vert skibsanløb. Metoden er 2 
affaldscontainere i hver bygd, der udskiftes 
ved hver skibsankomst. 

Udgifter i alt.         
26.720.000  

        
20.720.000  

Højere end nuværende udgifter pga. årlig 
budget til vedligeholdelse, generel 
forhøjelse af alle udgiftsposterne til 
efterfølgende år, samt fuld udskibning af 
affald fra bygderne. 

    

Afdrag på anlægsinvesteringer DKK DKK Kommentar 

Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut            
2.500.000  

           
2.500.000  

Baseret på 74 mio. kr. fordelt på 30 års 
brugstid. Simplificeret afdragsmetode. 

Affaldssorterings bygning 
Kangerlussuaq 

              
500.000  

                          
-    

Baseret på 15. mio. kr. sorterings og 
indpakningsbygning i Kangerlussuaq fordelt 
på 30 års brugstid. Simplificeret 
afdragsmetode. 

Containerkøb til hver bygd                  
30.000  

                 
30.000  

Baseret på containercyklus med 4 stk. for 
hver bygd. 150.000 kr. fordelt på 5 års 
brugstid. Uden Kangerlussuaq. 

Sum årlige afdrag på 
investeringer 

           
3.030.000  

           
2.530.000  
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Nødvendig fjernvarmesalg ved 
break even mellem indtægter og 
udgifter 

DKK med 
Kangerlussuaq 

DKK uden 
Kangerlussuaq 

Kommentar 

Ekslusive afdrag på 
anlægsinvesteringer 

14.920.000 8.920.000 Aktuelt når finansieringen tages særskilt i 
forhold til drift. 

 - Nødvendig mersalg i forhold til 
eksisterende forb.anlægs 
historiske max. Salgskapacitet. 

10.420.000 4.420.000 Baseret på salgsindtægten i år 2013 på 4,5 
mio. DKK. Ny, mere effektiv 
forbrændingsanlæg med større kapacitet 
samt uden mange nedbrud, og med 6 
gange større salgsområde fra år 2018 skal 
sammenlignes med tallet. 

Inklusive afdrag på 
anlægsinvesteringer 

17.950.000 11.450.000 Aktuelt når afskrivningerne tages med i 
årlige opgørelser. 

 - Nødvendig mersalg i forhold til 
eksisterende forb.anlægs 
historiske max. Salgskapacitet. 

13.450.000 6.950.000 Baseret på salgsindtægten i år 2013 på 4,5 
mio. DKK. Ny, mere effektiv 
forbrændingsanlæg med større kapacitet 
samt uden mange nedbrud, og med 6 
gange større salgsområde fra år 2018 skal 
sammenlignes med tallet. 

 

Det skal bemærkes jf. afsnit 8.3 ”Bundlinjen baseret på eksisterende forhold”, at nuværende 

forbrændingsanlæg i Sisimiut med dets nuværende salgskapacitet muliggør udgiftsneutral drift med 

eksisterende affaldshåndteringsforhold, uden fuld afskibning af affald fra bygderne med de 

forudsætninger nævnt i afsnittet. Ovenstående beregninger er med nuværende overslag på fuld 

afskibning af affald fra samtlige bygder. Kangerlussuaq er særligt indregnet i ovenstående 

beregninger, således man kan adskille økonomi prognosen for Kangerlussuaq i tilfælde af Qeqqata 

Kommunias overtagelse af affaldshåndteringen i Kangerlussuaq. 

Det ses af ovenstående beregninger, at udgiftsneutral affaldshåndtering opnås ved absolut minimum 

fjernvarme mere salg på 4,4 mio. DKK i forhold til historiske maksimale historiske salgskapacitet 

fra eksisterende forbrændingsanlæg. Tallet er inklusive fuld affaldstransport løsning fra samtlige 

bygder, som ikke er eksisterende i dag. Kangerlussuaq er ligesom i dag ikke medregnet.  

Hvis afdrag på anlægsinvesteringerne skal medtages i det nye forbrændings økonomi, så stiger 

nødvendig fjernvarme mersalg til 7 mio. kr. i forhold til historiske maksimale salgskapacitet fra 

eksisterende forbrændingsanlæg, og igen til 13,5 mio. DKK hvis Qeqqata Kommunia overtager 

affaldshåndteringen i Kangerlussuaq, og laver fragtløsning af affaldet til Sisimiut 

forbrændingsanlæg. 
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8.9 Hvordan opnås minimum udgiftsneutral affaldshåndtering med et nyt 

forbrændingsanlæg i Sisimiut 
Jf. afsnit 8.8 ” Økonomisk prognose ved overgang til ny forbrændingsanlæg i Sisimiut og 

affaldstransport til Sisimiut fra samtlige bygder” er der gjort rede for minimums indtjeningskrav fra 

salg af fjernvarme, under forudsætning af uændrede øvrige indtægtskilder.  

Intervallet af mersalgskravet blev opgjort i intervallet fra ca. 0 DKK til 13,5 mio. DKK, alt 

afhængig af serviceudvidelser i kommunens samlede affaldshåndtering i form af affaldstransport fra 

bygderne, overtagelse af affaldshåndteringen i Kangerlussuaq, samt hvorvidt investeringerne til nye 

anlæg skal indregnes i driftsbudgettet. 

Et nyt forbrændingsanlæg har et meget stort økonomisk og miljømæssigt potentiale og er derfor den 

afgørende faktor i denne affaldsplan. Efter allerede planlagt og vedtaget udvidelse af 

fjernvarmenettet fra år 2018 vil der være et op til 6 gange større kundegrundlag. Ud over 6 

fordobling af forbrændingsanlæggets salgsområde giver udvidelsen på kort sigt mulighed for flere 

antal fjernvarmekunder, især fra de større offentlige bygninger som skolerne, sportshallen og 

erhvervs- og administrative bygninger. Med fælles hensigt om at forsyne den største del af Sisimiut 

by med varme fra forbrændingsanlægget giver business casen også yderligere kæmpe potentiale på 

indtægter på længere sigt.  

Med andre ord kan man sige, at den nuværende erfaringsmæssige maksimale årlige indtjening på 

4,5 mio. DKK fra fjernvarmesalg, bliver udsat for et stort boost med 6 fordobling af salgspotentialet 

på kort sigt fra år 2018, og yderligere større boost af salgspotentialet på længere sigt. For at indfri 

indtægtspotentialet er det nødvendigt med tilpasning af det nye forbrændingsanlæg. Det nye 

forbrændingsanlæg skal til dels tilpasses til mængden af affald og maksimal fjernvarme salg. 

Man kan nemt finde et produkt af den årlige erfaringsmæssige maksimale indtjening og 6 

fordobling af kundegrundlaget, som umiddelbart må være 27 mio. DKK. Dette er betydelig over 

den nødvendige indtjening fra fjernvarme, hvis man skal balance jf. forrige afsnit. Men 

regnestykket er ikke så enkelt, men består af en hel række komplekse faktorer, som man ikke kan 

sætte tal på nuværende tidspunkt. Det kræver en projektering af en ny forbrændingsanlæg til at 

komme dybere ind i sagen. Bl.a. kan følgende nævnes i regnestykket: 

1. På nuværende tidspunkt er der stærkt begrænset fjernvarmesalg om sommeren. Ikke alene 

pga. lavere varmeforbrug hos forbrugerne, men også pga. den lille fjernvarmeopland fra 

forbrændingsanlægget, der hurtigt bliver varm nok og lukker for salg (yderligere varme) fra 

forbrændingsanlægget. Efter udvidelse i år 2018 vil den udvidede fjernvarmenet behøve 

mere varme i ukendt omfang, og dermed mere salgspotentiale. Det samme gentager sig på 

længere sigt, hvis der leveres varme til størstedelen af byen. 

2. Der skal findes leverandør og den rette ovn til den nye forbrændingsanlæg, der balancerer 

mellem kommunens affaldsmængder. Således den rette mængde fjernvarme løbende kan 

produceres med minimums ”brændstofforbrug” i form af affald, dog uden at der ophobes 
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affald i lossepladsen. Man kan sammenligne sagen som at vælge den rette bil med parametre 

som hvor langt den kører på literen, hvor den kan køre, hvor mange passagerer den kan tage 

med etc. 

3. Af ovenstående årsager må kapaciteten af den kommende forbrændingsanlæg have en 

størrelse, der balancerer mellem kommunens affaldsmængder nævnt i bilagene, og kort og 

langsigtede optimale varmeproduktions mængder til fjernvarmenettet. 

4. Affaldsmængden alene i Sisimiut er alt for stor i forhold til eksisterende 

forbrændingsanlægs kapacitet på 3.500 ton pr. år, og der kommer mere affald fra bygderne 

og evt. fra Kangerlussuaq ved etablering af en ny forbrændingsanlæg. Mængden af affald 

der afleveres i forbrændingsanlægget har store usikkerheder, da nødvendige udstyr til 

mængdeafregning ikke har været til disposition, og har været nedprioriteret ift. anskaffelse. 

Der er kun mængdeangivelser på forbrændt affald, og ikke på de affald, der deponeres 

udenfor pga. manglende kapacitet. Bilagene viser, at ovnens kapaciteten til dels var udnyttet 

enkelte år, men har også været halvt udnyttet andre år pga. nedbrud. Derudover kommer 

altså et ukendt stort mængde deponeret affald, som ikke når at blive forbrændt. 

Mængdeberegning er relevant i forbindelse med projektering.  

5.  Hvis projekteringen af det nye forbrændingsanlæg skulle vise behov for yderligere behov 

for affald, udover sejlet affald fra Qeqqata Kommunias bygder, må der forhandles med 

øvrige kommuner om sejlads af affald til Sisimiut. Det forudsættes, at den ”fremmede 

kommune” selv står for forsendelsen, og Qeqqata Kommunia modtager og brænder affald. 

”Den fremmede kommune” slipper for investering i et forbrændingsanlæg eller ophobning 

af affald, der uden salgsmulighed af forbrændingsvarme ville være en enorm udgift. Det 

forudsættes også, at fragtløsning vil komme til at koste en almindelig driftsbudget for den 

pågældende kommune. Derfor regnes der ikke med yderligere udgifter i denne affaldsplan 

for Qeqqata Kommunia, såfremt der skal hentes affald fra øvrige kommuner som brændstof 

til det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

6. Pga. Kangerlussuaqs status i forhold til andre bygder samt udfordrende beliggenhed er 

nuværende overslag på affaldshåndtering og forsendelse sat ekstra højt i forhold til 

forsendelse fra øvrige bygder, og påvirker også økonomiprognosens udgifter i forrige afsnit 

ekstra meget. Affaldet skal samles en hel vintersæson, transporteres til en vanskelig havn, og 

udskibes når lejligheden byder sig om sommeren. Der er ingen jævnlige skibsforbindelser til 

og fra Kangerlussuaq. 

7. Aftale om salg af fjernvarme sker ud fra oliefortræningsprisen. Den omkostning for den 

mængde olie, Nukissiorfiit skulle have brugt til at producere samme mængde varme, som de 

modtager fra forbrændingsanlægget. Olieprisen hører derfor med til de faktorer, som kan 

påvirke Qeqqata Kommunias indtægter. Med andre ord påvirker svingende oliepriser salget 

på samme måde som stabiliteten af forbrændingsanlægget. Selvstyret/Nukissiorfiit regulerer 

deres egen salgspris til deres forbrugere. 

Under alle omstændigheder ser projektet meget realistisk ud, uanset hvilken serviceniveau med 

tilhørende udgiftsniveau man vælger. 
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8.10 Finansieringen og varetagelsen af hele affaldsområdet 
Som det ses i dette kapitel har Qeqqata Kommunia ansøgt Grønlands Selvstyre om ligelig fordeling 

for opførelse af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut på 74 mio. DKK. 

Resten af varetagelsen af affaldsområdet sker via driften i dag, og påtænkes også at ske via driften 

fremover. 

Der er rift om ønsker til affaldsområdet i hele Grønland. Alle kommuner vil gerne forbedre deres 

varetagelse af deres affaldshåndtering, og indfrielse af alle deres ønsker ville kræve astronomiske 

omkostninger. Derudover er der øvrige offentlige organer, der også skal planlægge deres 

investeringer, som har stor relevans for denne affaldsplan. Derfor behandler denne affaldsplan også 

økonomien og business casen som lige så vigtige emner som andre miljørelaterede hovedformål. 

Afsnittets formål er at belyse mulighederne inden for varetagelse af affaldsområdet i Qeqqata 

Kommunia i det efterfølgende processer, men bør ikke fastsættes under behandlingen af denne 

affaldsplan. 

Under alle omstændigheder er affaldsområdet en kommunes forpligtigelse, bortset fra 

Kangerlussuaq på nuværende tidspunkt. Generelt er det kommunen, der står for det samlede 

affaldshåndtering indenfor ”Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet” 

bestemmelser. Gældende og fremtidige forbrændingsanlæg falder også inden for kommunens 

forpligtigelser. 

Uanset om kommunen selv eller en anden aktør (udpeget af kommunen) driver hele affaldsområdet 

og dermed opfører et nyt forbrændingsanlæg, kræver det meget store investeringer. Hvis man 

udbyder hele affaldsområdet, hvor man overlader hele investeringsbehovet til de bydende, kan man 

diskutere om metoden i virkeligheden vil være konkurrenceforvridende, vel vidende, at meget få 

aktører har den økonomiske kapacitet til at byde alligevel gør det. 

En anden måde, der også kan diskuteres er, at de offentlige finansierer investeringerne til 

anlæggelse af et nyt forbrændingsanlæg, som dermed bliver det offentliges ejendom, men udbyder 

selve driften af hele eller dele af affaldshåndteringen. I dag er dele af affaldshåndteringen udliciteret 

til private, som tæller jerndumpen og dagrenovation. Så enten kan man vælge at udbyde driften af 

forbrændingsanlægget på samme måde, eller hele affaldshåndteringen samlet. På denne måde vil 

potentielle bydende aktører kunne øges i antal, og konkurrencen ud over priskonkurrencen også kan 

dreje sig om entreprenørernes løsningsmetoder vedr. kundeservice m.m. 

Om Qeqqata Kommunia fortsat selv varetager væsentligste dele af hele affaldshåndteringen, udvide 

udliciteringerne til private aktører ved konkurrence, eller udbyde hele affaldshåndteringen må der 

tages stilling til, når affaldsplanens målsætninger løbende rulles ud. 

Det er velkendt af almenheden, at enhver aktivitet, der økonomisk kan bære sig selv, også kan 

varetages af det private erhvervsliv.  Det er også velkendt fra almenheden, at det private erhvervsliv 
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under konkurrence har incitament til løbende at forbedre kundeservice for at gøre sig selv attraktiv 

og dermed få flere kunder. Dog må man konstatere, at driftsherren uanset hvad, kommer til at drive 

affaldsområdet under monopollignende forhold, da der ikke er flere muligheder end i kommunalt 

regi, for aflevering af affald.  

Det må konstateres, at nuværende forhold er et produkt af det offentliges driftsvaretagelse igennem 

mange år. Qeqqata Kommunia kan også fortsat drive affaldshåndteringen med de potentialer, der er 

nævnt i denne affaldsplan. Efterlevelse af potentialerne kræver handling og investeringer, før 

potentialerne kan indfries. 
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9 Medarbejderforhold 
I byer og bygder er det kommunalt ansatte, der arbejder i lossepladserne og 

forbrændingsanlæggene. 

Opsamling af dagrenovation er udliciteret til firmaer i byerne, men er naturligvis under kommunalt 

ansvar. Dvs. kommunen udarbejder udbudsmaterialer og udliciterer med givne mellemrum. 

I bygderne varetages alt arbejde, herunder opsamling af dag- og natrenovation (natrenovation vil 

blive behandlet særskilt i en spildevandsplan) og drift af lossepladser og små forbrændingsanlæg af 

kommunens eget personale. 

 

9.1 Arbejdsmiljø 
Personalet, der betjener lossepladserne i samtlige bosteder er tættest på affaldet og dets 

helbredsskadelige virkninger er beskrevet under afsnittet ”Bagrund”. Det gælder personale ved 

bygdernes lossepladser og aldrende små ineffektive forbrændingsanlæg og personalet i 

forbrændingsanlæggene i byerne. 

Særligt personalet i Sisimiut forbrændingsanlæg er udsat, da forbrændingsanlægget som tidligere 

beskrevet i praksis er en kombineret stor losseplads med blandet affald i store bjerge uden for 

forbrændingsanlægget.  

Selvom der gøres en stor indsats fra administrationens side sammen med en lokal 

sikkerhedsorganisation i teknisk forvaltning og forbrændingen for at gøre forbrændingsanlægget og 

lossepladsen så ryddelig som muligt og med de seneste tiltag med at pakke affaldet ind ved køb af 

mindre ballepressere er den manglende kapacitet af forbrændingsanlægget afgørende for 

uhygiejniske og helbredskadelige forhold, der vil påvirke medarbejderne, nabolaget og rekreative- 

og sportsarealer indtil et nyt forbrændingsanlæg er opført og i drift. 

Som det fremgår under af afsnittet ”gennemgående principper” gælder det om at fjerne så meget 

sundhedsskadeligt affald som muligt, for mennesker og hermed også fra det ansatte. 

En stor del af de sundhedsskadelige virkninger sker som led i afbrænding. Derfor gælder det om at 

tage aldrende bygdeanlæg ud af brug hurtigst muligt og sende affaldet til Maniitsoq i første 

omgang. Maniitsoq har et renere røgafkast ift. bygderne, og har forbrændingskapaciteten til at tage 

imod affaldet, selvom anlægget heller ikke lever op til EU’s emissionskrav. For at kunne leve op til 

EU’s emissionskrav skal der efterfølgende bygges et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

 

9.2 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 
Der er store udfordringer med at besætte stillinger i bygderne, og arbejdsopaver må i perioder løses 

med reducerede mandskab. Selvom det drejer sig om vejformands stillingerne er det stadigvæk 
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problemer med rekruttering. Forvaltningen for teknik og miljø arbejder med resten af 

administrationen på at forbedre ansættelsesvilkårene for vejformands stillinger, hvor tjenesteboliger 

er blevet nævnt som en mulighed for at rekruttere arbejdskraft fra byerne. 

I sidste ende er det Qeqqata Kommunias ansvar at lovbundne arbejdsopgaver udføres. Derfor er det 

af altafgørende betydning, at kommunen fokuserer på at løse rekrutteringsforholdene hurtigst 

muligt. I akutte situationer må entreprenører sendes til bygderne for at rydde op. 

Selvom der er fastpersonale i byerne er der også forbedringsmuligheder i forhold til at rekruttere 

ledere og medarbejdere. Personalet er til dels involveret i det daglige arbejde i en 

sikkerhedsorganisation. På denne måde fokuseres på relevante efteruddannelser inden for relevante 

kurser, udover ledelsens vurderinger om hvilke kurser der bør vælges. Derfor er det også vigtigt, at 

der fremover afsættes ressourcer til relevante kurser, også når der kommer nye maskiner mht. 

betjening. 

Der er fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om varig kvalificeret arbejdskraft. I 

Sisimiut er det lykkedes at få en praktikant fra Råstofskolen med retning som 

entreprenør/maskinfører. På sigt er det målet, at arbejdspladsen skal tiltrække medarbejdere med 

relevant uddannelse og passende erfaring. 

 

9.3 Ekstern arbejdskraft 
I ovenstående afsnit vedr. kvalificeret arbejdskraft er der gjort rede for udfordringerne med at 

besætte stillingerne i bygderne. Uanset om man kan få hjælp til at gøre arbejdet med ekstern 

arbejdskraft fra entreprenører, er det helt nødvendigt at have stedlige faste medarbejdere til at 

varetage affaldshåndteringen og driften af lossepladserne og de små forbrændingsanlæg. Den 

afgørende begrundelse er, at personalet også har forpligtigelser over for andre forvaltningsrelaterede 

opgaver, såsom indsamling og bortskaffelse af natrenovationsposer samt vejvedligeholdelse. 

Der er nødvendigt at bruge alle ressourcer på at gøre arbejdsbetingelserne og ansættelsesforholdene 

bedst mulige. Stabil arbejdskraft vil medføre mindre afhængighed af hjælp fra ekstern arbejdskraft, 

som kan være nødvendig pga. udfordringerne. 

Pga. udfordringerne med at besætte stillingerne i bygderne kan det til tider være tvingende 

nødvendigt at sende fremmed arbejdskraft i form af entreprenører til at rydde op. Før dette kan lade 

sig gøre, skal der indhentes budget til formålet, hvilket er administrativt tungt og medfører at 

affaldet hober sig op indtil en kontrakt er underskrevet sammen med entreprenørerne, og disse har 

gjort deres arbejde. Men derefter gentager processen sig igen. 

For at få en så harmonisk vekselvirkning som muligt imellem daglig drift og hjælp fra ekstern 

arbejdskraft er der behov for fast årlig finansiering i driftsbudgettet, således aktiviteterne kan 

planlægges sammenhængende i forhold til helheden. 
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10 Målsætninger 
De kommunale affaldsplaner skal dække de kommende 12 år. Perioden opdeles i en fireårig 

planperiode og derefter i en otteårig perspektivperiode. 

De kort og langsigtede mål tager meget naturligt udgangspunkt i nuværende status, nuværende 

udfordringer, samt helheds betragtningerne på at kunne højne folkesundheden, miljøforbedringerne, 

samt de mest effektive og økonomisk indbringende metoder for at opnå målsætningerne. Både kort- 

og langsigtede mål er udarbejdet i forhold til kapitel 5 om gennemgående principper. 

 

10.1 De kortsigtede mål er følgende: 

1. Information til affaldsplanens interessenter og kommunens borgere og 

tilblivelsen af denne affaldsplan 

Udover de allerede involverede primære interessenter er det vigtigt at forankre affaldsplanen 

i øvrige interessenters og befolkningens bevidsthed således, at alle indsatsområderne lettere 

kan realiseres, og relevante bidrag kan komme til gode i forbindelse med 

implementeringerne af enkelte målsætninger. 

2. Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut samt øget salg af varme fra 

affaldsforbrænding. 

Hurtigst muligt at finde midler til projektering af et nyt folkesundheds- og miljøvenligt 

forbrændingsanlæg i Sisimiut, samt planlægning af fremtidig affaldshåndteringssystem for 

hele kommunen, der skal danne rygraden af hele affaldsbehandlingssystemet i kommunen 

og helst nord for kommunegrænsen.  

Rentabiliteten af projektet skal baseres på nye samarbejdsaftaler om salg af fjernvarme og 

fælles hensigt med Nukissiorfiit om at forsyne mest muligt af Sisimiut by med fjernvarme 

fra forbrændingsanlægget. 

Den samfundsøkonomiske betydning for opførelse af anlægget skal basere sig på at 

vandkraftværket i Sisimiut ikke er nok til at forsyne Sisimiut by med varme pga. dets 

manglende kapacitet. Et støt voksende befolkningstal og voksende industri vil hurtigt 

medføre efterspørgsel efter olie eller opførelse af endnu et vandkraftværk, som kan 

begrænses af endnu mere miljøvenlig ressource. Affaldet kan således blive til en ressource, 

fremfor at forurene. 
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Implementering af både fjernvarmesalgsaftalen og udvidelsesaftalen vedr. fjernvarmenet i 

Sisimiut sammen med Nukissiorfiit, og fokus på klargøring mht. forsyning af hele Sisimiut 

by fra et nyt forbrændingsanlæg. 

Implementering af midlertidige foranstaltninger mod nedbrud af eksisterende 

forbrændingsanlæg i Sisimiut efter Vølunds anbefalinger, samt opstartsproces af ny 

spildoliebrænder. Således, at  leverancesikkerheden til fjernvarmekunderne stabiliseres. 

 

3. Opgradere lossepladsen i Sisimiut til modtagerstation og kontrolleret deponi 

På denne måde kan der komme styr på affaldsfraktionerne og hurtigt ophobende 

ukontrollerede affaldsmængder med hurtigere effekt, som beskrevet under afsnittet kapitlet 

”Generel status for igangværende aktiviteter”. 

Derudover vil der være orden på affaldsfraktionerne med nemmere overgang til et evt. nyt 

forbrændingsanlæg. 

4. Løbende overgang til affaldstransport løsning fra bygderne 

Affaldsbehandling i samtlige bygder skal hurtigst muligt overgå til transportløsning, hvor 

affaldsafhentning fra affaldskilderne, indenfor lossepladsen, samt klargøring til 

skibstransport løses med nødvendige udstyr til formålet, som til sorterings- og indpaknings- 

og transportformål i bygden. Som pilotprojekter udpeges Sarfannguaq og Napasoq. 

Transport af bygdeaffald skal i første omgang ske til Maniitsoq forbrændingsanlæg, indtil 

Sisimiut får et nyt forbrændingsanlæg. I indeværende år forsøges med opsamlingstanke til 

spildolie fra Qeqqata Kommunias bygder, samt kildesortering af glas og metal, i første 

omgang, hos de private borgere i Itilleq. Sorterede fraktioner til genanvendelse og den 

opsamlede spildolie fragtes til byerne.  

5. Affaldsområdet i Kangerlussuaq 

Overtagelse af ejerskabet og driften af lossepladsen og affaldshåndteringen i Kangerlussuaq 

efter forhandling med Grønlands Selvstyre. 

6. Kildesortering og fortsat implementering af brugerbetalt affaldshåndtering 

Affaldssystemet skal være 100 % brugerbetalt efter ”forurener betaler princippet”. 
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Udvidelse af relevante kildesorteringsfraktioner i form af containere, og indarbejdelse i 

kontrakter med entreprenørerne vedr. tømning og tømningsintervaller.  

Tilpasning af kildesortering til et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut, som gælder Sisimiut og 

samtlige bygder. 

 

7. Ryddelighed i bebyggelser herunder rydning af storskrald og ulovligt hensatte effekter og 

saneringsmodne/forladte huse og bygninger 

Fortsætte med implementering med tinglysning af effekter fra offentlig fremlysningsplads i 

Sisimiut med sigte på udbredelse af konceptet til resten af kommunen. 

 

Med erfaringerne fra nuværende udrulning af projektet i Sisimiut, skal der arbejdes på 

tilpassede løsninger til kommunens bygder og Maniitsoq. 

 

Der skal findes en både effektiv og langtidsholdbar løsning på at rense by- og bygder for 

saneringsmodne huse og bygninger. Da problemet er af landsdækkende karakter, og 

lovgivningen reguleres af Grønlands Selvstyre, vil der tages kontakt til Selvstyret. 

 

10.2 Langsigtede mål for Qeqqata Kommunia (perspektivperiode 2021 – 2028 ) 

1. Endelig tilpasning af kildesorteringssystemet i samtlige bosteder 

Udrulning af ny affalds og kildesorteringssystem i alle bosteder i kommunen, og gerne fra 

de øvrige bosteder mod nord, der passer til et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

2. 100 % transportløsning til nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut 

Affaldsbehandling i samtlige bygder bør snarest overgå til transportløsning, hvor 

affaldsafhentning fra affaldskilderne, indenfor lossepladsen, samt klargøring til 

skibstransport løses med det nødvendige udstyr til formålet, så som sorterings- og 

indpaknings- og transportudstyr i bygden. Erfaringer fra pilotprojekterne i Sarfannguaq og 

Napasoq vil danne grundlag for resten af bostederne. 

Udover at sejle affald fra kommunens egne bosteder til nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut 

arbejdes der på at få affald fra bostederne nord for kommunegrænsen, således affaldet fra 

disse steder også bliver behandlet med sundheds- og miljømæssig betragtning, samt ud fra 

nationaløkonomisk betragtning. 

3. Information til brugerne 

Udarbejdelse af en affalds håndbog til forbrugerne i henhold til de nye forhold. Håndbogen 

deles op i hver sin udgave til henholdsvis privat- og erhvervskunder. 
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4. Tilpasning forbrændingsanlægget i Maniitsoq til ikke miljø- og sundhedsskadelige 

affald 

På sigt undersøges det om affaldsanlægget i Maniitsoq fortsat kan tage imod 

affaldsfraktioner i fremtiden efter anlæggelse af nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut, således 

forureningen fra afbrændingen reduceres, og daværende investeringer på anlægget fortsat 

kan være til nytte. 
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11 Implementering  
De politisk ansvarlige er Udvalget for Teknik, Miljø- og Råstoffer, Økonomiudvalget samt Qeqqata 

Kommunias kommunalbestyrelse. Det faglige ansvar ligger politisk hos Udvalget for Teknik, Miljø 

og Råstoffer. 

Området for Teknik, Miljø og Råstoffer har det administrative ansvar for udrulningen af 

affaldsplanens målsætninger efter politisk behandling af affaldsplanen, og økonomiske bevillinger 

af de enkelte målsætninger af affaldsplanen. 

Administrationen vil løbende ligge op til politiske indstillinger af affaldsplanens enkelte 

målsætninger igennem ovenstående fagudvalg og Qeqqata Kommunias praksis i forhold til 

budgetbehandlinger. 

Rækkefølgen af implementering af både kort- og langsigtede målsætninger vil vurderes fra gang til 

gang, afhængig af mulighederne således, at det overordnede formål med selve affaldsplanen opnås 

så effektivt som muligt. 

 

11.1 Involvering af interessenterne 
Der er vigtigt at have de primære offentlige interessenter involveret allerede under affaldsplanens 

udarbejdelse. Derfor sendes udkastet til affaldsplanen til høring hos det lokale sundhedsvæsen og 

Nukissiorfiit, således evt. kommentarer efter vurdering indarbejdes, før affaldsplanen tages op til 

politisk behandling i Qeqqata Kommunia og derefter fremsendes til Grønlands Selvstyre. 

Øvrige interessenter er følgende: 

 Borgerne i hver enkelt by og bygd i Qeqqata Kommunia 

 Departementet for sundhed, herunder sundhedsvæsnet. 

 Departementet for infrastruktur og energi, herunder Nukissiorfiit. 

 Relevante uddannelsesinstitutioner, herunder Råstofskolen. 

 Turistorganisationer. 

 Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 

 NGO’ere som fisker og fangerorganisationer, miljøorganisationer mv. 

 De lokale entreprenører og rådgivere 

 De lokale medier   

 

11.2 Kommunikation af affaldsplanen projektet 
Forvaltningen for Miljø og Teknik vil løbende have kontakt med alle relevante udvalg samt de 

vigtigste interessenter. 
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Det er meget vigtigt, at der er fokus på information til borgerne, så alle får en bedre forståelse af 

formål og udførelse. Der er en del borgere i Qeqqata Kommunia, som ikke har kendskab til en mere 

moderne affaldshåndtering og for hvem sortering og genanvendelse er nye begreber. Den 

holdningsbearbejdning vil tage flere år og det er derfor vigtigt at gennemarbejde løsningerne inden, 

de præsenteres for befolkningen.  Det er vigtigt med løbende opfølgning på de løsninger som virker 

og fjerne de løsninger, som måtte vise sig ikke at virke. 

 

11.3 Kommunikation af affaldsplanen projektet 
Kortsigtet mål 1: 

 Planlægning af kampagne (Opstart 1.sep. 2017 – Afsluttet 1. jan. 2018) 

 Lancering af kampagne (Opstart 1. jan. 2018) 

Kortsigtet mål 2: 

 Udbedring af forbrændingsanlægget i Sisimiut (Opstart 1. sep. 2017 – Afsluttet 1. sep. 2018) 

 Sammenkobling af Fjernvarmenettene i Sisimiut (Er allerede igangsat – afsluttet 1. 

september 2018) 

 Planlægning og finansiering (Opstart 1.sep. 2017 – Afsluttet 1. sep. 2018) 

 Projektering, udbud og opførelse (Opstart 1.sep 2018 – Afsluttet 1.sep 2020) 

Kortsigtet mål 3: 

 Opstart 1.maj. 2018. Vedvarende tiltag med jævnlig fokus. 

Kortsigtet mål 4: 

 Opstart af Pilotprojekt (Opstart 1.maj-2018 – Afsluttet 1.sep. 2019) 

 Evaluering af Pilotprojekt (Opstart 1.sep 2019 – Afsluttet 1.april 2020) 

 Rydning af alle bygderne (Opstart 1. april – 2020 – Afsluttet 1.oktober 2020 

Kortsigtet mål 5: 

 Indlede dialog med Selvstyret(Opstart 1.september 2017) 

Kortsigtet mål 6 

 Fortløbende  

Kortsigtet mål 7  

 Afklaring af lovgrundlag og politisk accept (Opstart 1. sep. 2017 – Afsluttet 1. maj 2018) 

 Gennemførelse af de først nedrivninger (Opstart 1. maj 2018) 
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