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Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Punkt 02 Kunstgræsbane i Maniitsoq 

Punkt 03 Eventuelt. 

 

 

 

Mødet startet kl.13.14 

 

Deltagere: 

 

Partii Naleraq 

Malene Ingemann - Sisimiut 

 

Inuit Ataqatigiit 

Dorthe Sofie R. Olsen - Maniitsoq 

 

Siumut 

Frederik Olsen - Sisimiut 

Karl Lyberth - Maniitsoq 

 

 

Fraværende med afbud: 

Emilie Olsen - Sisimiut 

Anna Karen Hoffmann - Kangerlussuaq 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
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Punkt 02 Kunstgræsbane i Maniitsoq 

Journalnr. 06.02.01  

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet d. 26.10.2017 sag om tillægsbevilling til anlæggelse af 

kunstgræsbane i Maniitsoq. Sagen havde forudgående været behandlet i Udvalget for Teknik, 

Råstoffer og Miljø d. 10.10.2017. 

På grund af modstridende meldinger fra Grønlands Boldspil Union (KAK) om de fremtidige krav til 

størrelsen af fodboldbaner blev sagen sendt tilbage til behandling i Udvalget for Teknik, Råstoffer 

og Miljø. 

 

Regelgrundlag  

GBU turneringsreglement. 

Ingen kommunale regler for størrelse på fodboldbaner. 

 

Faktiske forhold 

Til behandlingen i TRMU havde administrationen indhentet en udtalelse fra KAK om de fremtidige 

krav til fodboldbaner for at kunne afholde kampe om GM. I brev af 06.09.2017 (bilag 1) oplyser 

fungerende formand Gert Fleischer, at kravene til baner til GM vil være 68 x 105 m (FIFA-

størrelse). Denne oplysning var indeholdt i sagsfremstillingen til TRMU og Kommunalbestyrelsen. 

 

Efterfølgende har der været valg af ny formand i KAK, og forud for Kommunalbestyrelsens 

behandling af sagen har kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen indhentet udtalelse fra 

den nye formand John Thorsen. Heri oplyser John Thorsen, at kravene for afholdelse af 

internationale kampe (landskampe) vil være en bane af FIFA-størrelse, men at det ikke vil være et 

krav for nationale kampe, herunder afholdelse af GM. KAK har udarbejdet et dokument om krav til 

banestørrelser (bilag 2). Banen i Maniitsoq vil kunne blive 56 x 100 m uden udsprængning, og den 

vil altså være stor nok til afholdelse af GM, hvilket John Thorsen bekræfter i sin mail. 

 

D. 09.11.2017 blev der afholdt borgermøde i skolens aula med formål at høre borgernes mening i 

spørgsmålet om banestørrelse. Medlemmer af UTRM præsenterede de to muligheder for 

banestørrelse for de ca. 40 fremmødte. Debatten på mødet viste et stort flertal for en bane af fuld 

FIFA-størrelse. 

 

Fritidsinspektøren har indhentet oplysninger om størrelse på andre kunstgræsbaner i Grønland 

samt om historik for afholdelse af GM i Maniitsoq (Bilag 3). Opgørelsen viser, at bortset fra 

Illoqqortoormiut er alle baner på eller meget nær FIFA-størrelsen på 68 x 105 m, banen i 

Nanortalik dog først efter udvidelse i 2018. 

Med hensyn til historik for banen i Maniitsoq er der afholdt GM slutrunde for herre seniorer i 1987 

og 1997, og for ungdom i 2010. Herudover er der afholdt flere indledende runder til GM på banen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For at kunne udføre en kunstgræsbane i den maksimale størrelse uden sprængninger er der behov 

for en tillægsbevilling på kr. 2.543.000. 

For at kunne udføre en kunstgræsbane i fuld FIFA-størrelse er der behov for en tillægsbevilling på 

kr. 9.594.000. 
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Hvis man vælger at anlægge den mindre bane uden sprængninger, vil den senere kunne udvides, 

hvis KAK ændrer på kravene til banestørrelser. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er alene KAK, der fastsætter kravene til banestørrelser til nationale kampe. Sagen viser, at der 

åbenbart har været delte meninger i KAK om hvordan, kravene skal være, men den nuværende 

bestyrelse stiller altså ikke krav om en FIFA-størrelse bane for afholdelse af GM. 

 

Indstilling  

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge 

mellem: 

 

1. Anlæggelse af en 56 x 100 m bane med tillægsbevilling kr. 2.543.000,-. 

2. Anlæggelse af en 68 x 105 m FIFA-bane med tillægsbevilling kr. 9.594.000,-. 

 

Afgørelse 

 

Borgernes ønske om planen på 68 x 105 meter godkendes.  

KAK blev interviewet i radioen i går, muligheden om tilskud til kunstgræsbane skal undersøges.  

Der er ønske om at terrænreguleringsplanen i tegningsformat vedtages som bilag.  

Udvalget ønsker at der skal være anmodning om, at undersøge muligheder for en billigere løsning 

med hensyn til sprængningsarbejdet.  

Malene Ingemann godkender forslag 1, hun er imod forslag 2 i mindretal.  

 

Bilag 

1. Brev af 06.09.2017 fra Gert Fleischer 

2. Mail af 25.10.2017 fra John Thorsen 

3. Størrelser på andre baner samt historik 

 

 

Punkt 03 Eventuelt 

 

Karl Lyberth – Maniitsoq. 

Forespørgsel om stade for skilift i Maniitsoq. 

 

Ole Thor  

Skilift er forsinket pga. sygdom rådgiver. 

 

 

 

Mødet slut kl.14.19 

 


