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Mødet startet kl.8.32 

 

Deltagere: 

 

 

 

Siumut 

Frederik Olsen – Sisimiut 

Karl Lyberth – Maniitsoq 

Gideon Lyberth - Maniitsoq 

 

Atassut 

 

Inuit Ataqatigiit 

Sofie Dorthe Olsen - Sisimiut 

Indtil punkt 05 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

Emilie Olsen - Sisimiut 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

Niels Mønsted – Sisimiut. 

Kunstgræsbane er ibrugtaget, hegn omkring er ved at blive sat op. 

16 handicapboliger indflyttes i næste måned. 

Der er 1 ledig stilling i OTM, opslået for 3. gang. Stilling som bygningsmyndigheds sagsbehandler 

er blevet besat. 

Der er kommet dispensation for salg af forarbejdede produkter på Brættet, røgede ørreder er blevet 

handlet 

 

Ole Thor – Maniitsoq. 

Sprængninger til fodboldbane er påbegyndt. 

Indflytning i de nye handicapboliger er påbegyndt. 

Ny planmedarbejder er ansat. 

Der har været problemer med renovationstømning i Kangaamiut på grund af personalemangel. 
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Punkt 03 Månedsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut og Maniitsoq 

pr.31.08.2018. 

 
Journalnr. 06.01.02 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti.  

 

Konto 2 – Teknikområdet:Sisimiut - Maniitsoq 

 
Teknikområdet vedr. SISIMIUT - Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 8.145 0 0 8.145 2.824.237 5.321 34,7

21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 8.947 0 0 8.947 5.364.738 3.582 60,0

22 LEVENDE RESSOURCER 396 0 0 396 136.202 260 34,4

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH. 4.868 0 0 4.868 3.072.194 1.796 63,1

24 UDLEJNING A ERHVERVSEJENDOMM -2.277 0 0 -2.277 -2.078.118 -199 91,3

25 BRANDVÆSEN 8.475 0 2.000 10.475 5.352.464 5.123 51,1

27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 12.728 107 0 12.835 9.530.973 3.304 74,3

2 TEKNIKOMRÅDET 41.282 107 2.000 43.389 24.202.690 19.186 55,8

Forbrug

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut og Maniitsoq udgør forbruget 55,8% ud af et samlet budget 

på 43.389 mio. kr. 

 

Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut - Maniitsoq 

 
Forsyningsvirks.vedr.SISIMIUT- Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

66 RENOVATION M.V. -243 0 0 -243 673.042 -916 -277,0

68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.987 0 0 3.987 4.374.037 -387 109,7

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.744 0 0 3.744 5.047.079 -1.303 134,8

Forbrug

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut og Maniitsoq udgør forbruget 134,8% ud af et samlet 

budget på 3.7 mio. kr. 

 

På grund af kvartalsvis udskrivning af renovationsafgifter udviser kt. 66 udgifter for 8 måneder, 

men kun indtægter for 6. 

 

Mindre overforbrug på drift konti kan rettes op i løbet af året sidste måneder såfremt forbruget er 

fordelt jævnt. 

Det vurderes at det budgetterede mål for salg af fjernvarme ikke kan nås for budgetår 2018. 

Der har i Sisimiut været flere større reparationen til maskiner som har medført et overforbrug. 

Indtægter for modtagelse af affald, samt indtægter for salg af fjernvarme regningsudskrives bagud 

og forbruget er ikke retvisende ved budgetudtrækket. 
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Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut - Maniitsoq 

 
Anlægsområdet vedr. SISIMIUT - MANIITSOQ Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER 26.975 15.298 0 42.273 18.680.895 23.592 44,2

71 ANLÆG VEDR. ADMINISTRATIONS OMRÅDER 3.728 742 0 4.470 1.745.790 2.724 39,1

72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE 39.999 31.026 -2.264 68.761 20.158.681 48.602 29,3

73 ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED 500 117 0 617 567.212 50 91,9

74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET 10.000 1.883 0 11.883 92.965 11.790 0,8

75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR 43.300 29.940 0 73.240 11.109.287 62.131 15,2

76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED 5.500 1.615 0 7.115 2.278.754 4.836 32,0

77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING 8.500 14.104 264 22.868 406.733 22.461 1,8

7 ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT OG MANIITSOQ 138.502 94.725 -2.000 231.227 55.040.317 176.187 23,8

Forbrug

For hele anlægsområdet vedr. hele Qeqqata udgør forbruget 23,8% ud af et samlet budget på 

231.227 mio. kr.  

På kt. 70 er bygningsrenoveringsarbejder i gang i byer og bygder. 16 handicapboliger indflyttes i 

september i Maniitsoq og til oktober i Sisimiut. 3 Illorput fra sidste år er under færdiggørelse i 

Kangerlussuaq, og for 3 nye er der ved at blive etableret fundament. For fælles-ældreboliger er sted 

hvor de skal opføres og bygherreoplæg ikke afklaret. 

På kt. 71 er sag om nyt ERP-system hos it-afd.  

På kt. 72 er nyt asfaltanlæg i Sisimiut ibrugtaget, og nyt styresystem er monteret i Maniitsoq. 

Kloakrenoveringer og etablering af nye kloakker er i gang begge byer. Ny kirkegård i Sisimiut er 

under færdigudsprængning. Vej til Solbakken afventer miljøbehandling, sager herom samt ATV-

spor er hos planchef. 

På kt. 74 afventer sager for demensafdelinger og handicapcenter at der bliver udarbejdet program 

for omfanget fra familieområdet for at kunne udarbejde bygherreoplæg. For Familiecenter i 

Maniitsoq er indgået rådgiveraftale, og projektering er under opstart. 

På kt. 75 er kulturhusudvidelse og daginstitution Akia under projektering. Grundet vacant stilling 

har der ikke været personale til sag med multihal Sarfannguit. Der er ved at blive udarbejdet 

bygherreoplæg for multihus Kangerlussuaq. Sager om udendørs fritidsfaciliteter er hos 

Fritidsområdet. Kunstgræsbane blev indviet i Sisimiut i august og hegn er under montering, i 

Maniitsoq er sprængningsarbejder under opstart. Skolerenovering er afsluttet med nyt tagpap på 

Skole2 og legeplads ved Skole1. 

På kt. 76 er udbygning af fjernvarmeledningsnet i Sisimiut i gang via Nukissiorfiit. 

For kt. 77 er byggemodning erhvervsområde B8.2 kontraheret med entreprenører, igangsætning har 

afventet flytning af hunde og skure. Projektering af område C15 er forsinket grundet dødsfald 

blandt rådgivers personale. Bygherreoplæg for byggemodning boligområde A30 Akia mangler 

afklaring på dispensation fra Trafikstyrelsen m.h.t højdebegrænsning.  
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Indstilling  

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at rapporten pr.31.08.2018 for 

Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut og Maniitsoq tages til efterretning. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

Bilag 

Balance pr. 31.08.2018. 
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Punkt 04 Takster 2019, Teknik og Forsyning 

Journalnr. 06.01.01  

 

Baggrund 

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2019 skal de kommunale takster for året fastsættes, 

herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø 

gælder det takster under kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning. 

Taksterne bliver gennem året løbende evalueret. Formuleringer som kan virke misvisende, 

omformuleres.  

 

Regelgrundlag  

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret. 

 

Faktiske forhold 

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i 

takstbladet for konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning. 

 

For taksering af leje af den nye fodboldbane, er lejen sat til 1000kr./dag. Der gives mulighed for 

halvdagsleje til 500 kr./dag. Budgettet for vedligeholdelse af kunstgræsbanen er opjusteret, således 

der i driftsbudgettet er taget højde for kunstgræsbanens vedligeholdelsesudgifter. Forlag til 

lejetakster skal dække de omkostninger der vurderes at komme, for bane pleje og renholdelse på 

banen mm. i forbindelse med stævner og lignende.  

 

For de kommunale bådpladser betales et depositum af lejeren på 250 kr. Denne takst er ikke i 

takstbladet, men er medtaget i de forslåede takster for 2019. 

 

Gennem en årrække er taksten for tilmelding til den kommunale tømningsordning for dagrenovation 

på kt. 6 Forsyning, årligt hævet med 10 % med henblik på at opnå fuld brugerbetaling på området. 

Det mål er på flere områder nået. Dog er der enkelte takster i renovationsområdet som stadig er for 

lave i forhold til de udgifter kommunen har for ordningen. 

Det anses at taksten for tømning af 660L containere samt tømning af 90L sække forsat skal stige 

med 10 % årligt. Årsagen hertil er at INI A/S i størstedelen af deres boligområder er overgået fra én 

90 L sæk pr. husstand, til én 660 liters container pr. 6 husstande. Idet taksten for en 660 L container 

pr. 6 hustande ikke takstmæssigt er proportional med taksterne pr. 90 L sække, vurderes taksten for 

660 L containere at fortsætte med at skulle hæves med 10%. Dertil vil en stigning på 10% for 

tømning af 90L plasticsække medvirke til at udgifterne til forbrændingen bortskaffelse af affald, 

dækkes yderligere, at udgifterne til transport af renovation fra bygderne til byernes store 

forbrændingsanlæg dækkes yderligere, samt incitament til at borgerne overgår til mere miljøvenlige 

beholdercontainere, som ikke kræver en plasticsæk.  

 

Taksten på natrenovation hæves fortsat med 10 %. Omkostningerne for betaling til den entreprenør 

som, for kommunen tømmer natrenovationsposer dækkes fortsat ikke af indtægterne. Udgifterne til 

betaling til entreprenørerne er ca. 50 % mere, end indtægterne fra tilmeldte til ordningen. 

 

Taksten for bortskaffelse af fortroligt affald er for nuværende opdelt i to takster. En for aflevering i 

forbrændingens silo, opgjort i m3 og en for aflevering direkte i forbrændingsovnen, opgjort pr. kg. 
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For at forenkle taksten skal taksten for fortroligt affald kun opgøres pr. m3. Forbrændingen har kun 

begrænset mulighed for at opgøre mængder i kg. Taksten for opgjort m3 fortrolig affald fastholdes 

på 333.00 kr./m3. For fortroligt affald til straks afbrænding i oven takseres til 333.00 kr. /kg + 

medgået timepris for mandskab på 240 kr./time. For afbrænding direkte i ovnen kræves af 

sikkerhedsmæssige årsager, udført sammen med forbrændingens personale.   

 

I det der i 2017 blev installeret spildolie brænder på forbrændingsanlægget i Sisimiut, og der ved 

afbrænding af spildolie er indtægter for levering af fjernvarme, anses taksten at skulle reguleres fra 

2.339,00 kr./m3 til 0 kr./m3. Årsagen er at forbrændingens indtægter ved salg af fjernvarme til 

Nukissiorfiit, fuldt ud dækker omkostningerne for bortskaffelsen af spildolie. Dette skal også give 

incitament for trawlere og krydstogtskibe til at aflevere spildolie i Sisimiut, hvor afbrændingen sker 

mest mulig forsvarligt. I Maniitsoq er der stadig meget spildolie på lager, så her fastholdes den 

hidtidige takst for spildolie. 

 

For at forhindre usorterede fraktionen indsættes en sanktion til at afvise usorterede fraktioner. Hertil 

indsættes en takst på 5600 kr./læs usorteret, hvis der fejlagtigt afleveres. Hertil en afregning for de 

frasorterede fraktioner. Ordningen er hentet fra Sermersooq – Nuuk affaldscenter. Ordningen 

indføres idet forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Maniitsoq ikke er normeret til at kunne udføre 

sortering, som er en meget tidskrævende opgave. Ordningen skal ligeledes medvirke til at 

affaldsfraktionerne afleveres på lossepladsen, sorteret op i de endelige fraktioner inden 

bortskaffelsen. Der gøres opmærksom på i takstbladet at forbrændingspersonalet kan kontaktes 

såfremt der er tvivl om en fraktion er sorteret korrekt inden den afleveres på forbrændingen. 

På bilag 1 er de foreslåede ændrede takster og tekst anført med rød skrift. 

 

Takster for Salg af brandslukningsmateriel flyttet fra Maniitsoq til generelle priser, for Sisimiut kan 

være nød til at sælge, når private forhandlere ikke har brandmateriel på lageret og derfor benyttes 

priserne fra Maniitsoq ved salg i Sisimiut. 

 

Brandmateriel tilføjet med koblinger, som også sælges løse. 

 

Pris for 12 kg. Pulverslukker forhøjet fra kr. 555,00 til kr. 600,00 for at dække reelle omkostninger. 

 

Priser for specielkøretøjer under 3.500 kg. (indsatsledervogn, slangetender, materielvogn, 

røgdykkertender) tilføjet, som har manglet og fastsat til kr. 600,00 inkl. fører pr. time.  

 

Pris for leje af båd tilføjet og fastsat til kr. 750,00 inkl. fører pr. time. 

 

Teksten i prisen for Snescooter tilføjet med ATV. 

 

Afgift for Automatisk Brandalarmeringsanlæg forhøjet fra kr. 4.100,00 til kr. 4.400,00, da taksten 

har været det samme igennem flere år uden regulering. Samtidig er teksten tilføjet med, at afgiften 

reguleres med 2% hvert år. 

 

Taksten for falskalarm rettet og ordet ”blindalarm” fjernet, jf. § 19. i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. 

maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende 

foranstaltninger (beredskabslov), som skriver, at prisen for blindalarm ikke må overskrive faktiske 
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omkostninger. Samtidig er teksten tilføjet med betaling for brugte køretøjer pr. påbegyndt time efter 

takster. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

For takster der vedr. affald er reguleringen iht. affaldsplanens formålssætning om at ”forurener 

betaler” princippet.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Taksten for leje af den nye fodboldbane, inkluderer affaldstømninger og banepleje. Hvorvidt taksten 

er retvisende må vurderes gennem en hel sæson. Der skal for 2019 oprettes konto til 

lejeindtægterne. 

De foreslåede takstændringer vil øge andelen af brugerbetaling på natrenovation således at 

betalingen til entreprenøren nærmer sig en udligning. Indtægtskonti for de to områder reguleres i 

overensstemmelse med takstændringerne. 

For taksten for usorterede fraktioner, har erfaringerne fra Nuuk affald center medført et markant 

fald i mandtimer ved affaldscenteret til sortering. Derved frigøres mandskab til øvrige gøremål. 

 

Priser for brandmateriel vil som minimum dække omkostningerne uden at skabe 

konkurrenceforvridende situation. 

 

Administrationens vurdering 

De væsentlige takster er taksterne på Forsyningsområdet renovation og affald. Med de foreslåede 

takstændringer vil det kun være natrenovation og dele af dagrenovationstømningerne, som stadig 

ikke er fuldt brugerbetalt. 

Hertil at der for 2019 gives mulighed for at foretage intern overførsel fra dagrenovationsområdet til 

forbrændingsanlægget idet udgifter til bortskaffelse af dagrenovation hidtil ikke har bidraget til den 

endelige bortskaffelse i forbrændingsovnen. 

 

Indstilling  

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2019 på områderne 

Teknik konto 2 og Forsyning konto 6. 

 

Afgørelse 

Godkendt. 

Forhøjelse med 10 % skal videresendes til kommunalbestyrelsen som en forespørgselssag. 

Brugerbetaling af fodboldbanen skal videresende til kommunalbestyrelsen som en forespørgselssag. 
 

Bilag 

1. Forslag til takster for 2019 
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Punkt 05 Orientering om dødsulykke på lossepladsen i Sisimiut og konsekvenserne heraf. 

Journalnr. 27.03.02.02  

 

Baggrund 

Den 1. august 2018 omkom en medarbejder fra firmaet Polar Entreprise A/S på Lossepladsen i 

Sisimiut. Impliceret i ulykke var en af medarbejderne under Området for teknik og Miljø. 

Umiddelbart efter ulykken har Arbejdstilsynet været på besøg på lossepladsen. Arbejdstilsynet har 

givet et ”Straks påbud” som beskriver forhold som skal bringes i orden. Denne orientering skal 

oplyse TRMU-udvalgets medlemmer om ulykkens forløb og indholdet af Arbejdstilsynets straks 

påbud, samt hvilke tiltag Området for Teknik og Miljø har gjort og er i færd med. TRMU udvalget 

orienteres ligeledes om det svar Området for Teknik og Miljø har givet på baggrund af 

Arbejdstilsynet afgørelse som er udstedt i straks påbuddet.  

 

Regelgrundlag  

TRMU har ansvaret for aktiviteterne under konto 6 forsyning som forbrændingen og Lossepladsen 

henhører. 

 

Faktiske forhold 

Herunder beskrives forløbet efter ulykken 

 Onsdag den 1. August omkommer chauffør på lossepladsen. 

 Torsdag- fredag d. 2.-3. august er arbejdstilsynet på besøg. 

 Fredag d. 3 august.  Her gives af Arbejdstilsynet et straks påbud ifl. Besøgsrapporten 

 Fredag d. 3 august. OTM sender skriftlig opfølgning på straks påbuddet fra besøgsrapporten 

– se ”svarbrev til AT” 

 Tirsdag den 21. august modtager OTM det endelige ”straks påbud -  om sikring mod 

ulykkesfare”. – også nævnt som ”afgørelsen”. 

 3. september sender OTM opfølgende svarbrev på de oplysninger som AT, jf. ”straks påbud 

om sikring mod ulykkesfare” om de forbedrende foranstaltninger som påbuddet kræver. 

 

I ulykken den 1. august 2018 omkom en chaufør fra Polar Entreprise A/S. Under tømning af affald 

forlod chaufføren sin lastbil for at åbne containeren inden aflæsning. Samtidig hermed arbejdede 

kommunens gummiged-chauffør med at skabe plads på lossepladsen i umiddelbar nærhed af 

lastbilen fra Polar Entreprise. Kommunens chaufør bakkede med gummigeden, således Polar 

Entreprises chaufør blev ramt og døde kort tid efter.  

Arbejdstilsynets rejsehold kom på pladsen den efterfølgende dag, for at vurdere omgivelser og 

mulige årsager til ulykken. På baggrund af ”besøgsrapporten” udstedes et ”staks-påbud – om at 

sikre mod ulykkesfare ved færdsel og arbejde på den kommunale losseplads hos Qeqqata 

Kommunia i Sisimiut”. 

Efter Arbejdstilsynet vurderingsperiode er der afgivet et endelig Straks påbud, som også er 

Arbejdstilsynets afgørelse i sagen. Strakspåbuddet er vedhæftet som bilag. Hovedbudskabet i 

strakspåbuddet er et ”staks-påbud – om at sikre mod ulykkesfare ved færdsel og arbejde på den 

kommunale losseplads hos Qeqqata Kommunia i Sisimiut”.  

I svarbrevet til Arbejdstilsynet er det afklaret hvilke tiltag Qeqqata Kommunia har gjort for at 

hindre ulykker og sikre færdslen på lossepladsen. Hertil at afklare hvilke tiltager vi fremover vil 

tager for at hindre ulykker og sikre færdslen. 
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Det er overfor arbejdstilsynet forklaret at Qeqqata Kommunia i samarbejde med Departementet for 

Natur og Miljø, siden februar har ønsket at forbedre modtagerforholdene på lossepladsen og at der 

allerede inden ulykken har været planer for forbedringer, som også i strakspåbuddet er nævnt. 

De mest væsentlige punkter som Arbejdstilsynet har påpeget er; manglende indhegning af 

lossepladsen, for utilsigtet adgang for uvedkomne. Dette projekt er allerede igangsat med Selvstyret 

so medfinansierende. Et andet væsentlig punkt er manglende adgangskontrol, i form af bomme til 

regulering af trafikken til og fra lossepladsen. Også dette projekt har været under opførsel med 

midler fra Selvstyret og Kommunen. 

Det fulde svarbrev som Området for teknik og Miljø har givet på baggrund af Strakspåbuddet er 

vedhæftet som bilag, hvortil bilag 1-4 tilhøre svarbrevet. 

I Svarbrevet til Arbejdstilsynet kan tiltag til forbedringer samt tidsplan for afslutning af tiltagene 

ses. 

Bæredygtige konsekvenser 

Det øgede fokus på sikkerhed og revurdering af modtagerforholdene medvirker til at der overordnet 

stiles mod bæredygtighed på arbejdsmiljø og affaldshåndteringsområdet 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Høje bunker af affald som mindsker udsynet og overblikket er ligeledes nævnt som væsentligt i 

forhold til at sikre mod ulykkesfare på lossepladsen. Bunkerne af affald forsøges nedbragt på flere 

måder, herunder indpakning med ballepresser og udskibning af affald til både Maniitsoq og Nuuk. 

Projektet for udskibning er forsøgt med midler fra den nuværende driftskonto for 

forbrændingsområdet. Der er for budget 2019 ønsket midler til at udvide transporten af affald til 

Maniitsoq og Nuuk, idet der med nuværende budget kun kan frigives begrænsede midler til 

transport.  

Siden ulykken vurderes sikkerheden fortsat dagligt og vil fremover til stadighed evalueres. 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes at de midler der er givet fra Selvstyret og midlerne afsat af kommunen som 

medfinansierende på projektet, dækker de udgifter til forbedringer af sikkerheden på Lossepladsen 

som er påbudt af Arbejdstilsynet. Fremover vil der være behov for midler til at mindske 

affaldsmængderne eventuel i form af transport af indpakket affald til øvrige byer og indtil der 

opføres et nyt og større forbrændingsanlæg som kan håndtere mængderne af brændbart affald. 

Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik og miljøudvalgets godkendelse,  

 

At orienteringen tages til efterretning.   

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

Bilag 

1. Arbejdstilsynets straks påbud af 20 august 2018. 

2. Svarbrev til Arbejdstilsynet af 3. september 2018. 

3. Bilag 1-4 tilhørende svarbrevet.  
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Punkt 06 Orientering om høringssvar vedr. ”Forslag til Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet”  

Journalnr. 80.11  

 

Baggrund 

Kommunen har lavet høringssvar vedr. ”Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om 

beskyttelse af havmiljøet”        

  

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet.   

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald.        

 

Faktiske forhold 

Væsentligste indhold i de foreslåede ændringer:  

 I den nugældende havmiljølov er der en fejl i § 41. Der er sat et bredere anvendelsesområde i 

den grønlandske version end i den danske. I forslaget rettes ordlyden i den grønlandske 

version, så de to udgaver bliver enslydende. § 41 handler om at ejere, brugere og førere af 

transportmidler straks skal indberette til Naalakkersuisut, hvis de foretager dumpning eller 

afbrænding på havet. Disse handlinger er tilladt i nødstilfælde, som oplistes i § 58.  

 

 Det foreslås at der ændres så at det gøres klart at myndighederne kan fotografere, kopiere eller 

medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag i forbindelse med deres 

undersøgelser og eftersyn af skibe efter § 44 og § 49, stk. 3, i den gældende Inatsisartutlov. 

Der skal straks udleveres kvittering på de medtagne genstande.  

 

 Det foreslås at der indsættes nye regler i § 62 og § 63 om, at der kan ske idømmelse af 

foranstaltninger efter kriminallov for Grønland eller ske skærpelse eller forøgelse af 

bødestørrelsen, hvis forholdene taler herfor. Det er hvis der er voldt skade på miljøet eller 

fremkaldt fare herfor. Eller hvis der er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den 

pågældende selv eller andre, herunder besparelser.  

 

 Det foreslås at sanktioner gøres ens for overtrædelse sket indenfor og udenfor 3-

sømilegrænsen. 

 

Qeqqata Kommunias høringssvar: 

 Der gøres opmærksom på, at bekendtgørelsen om olie- og kemikalieaffald, § 9, indeholder 

begrænsninger i kommuners pligt til at modtage olie- og kemikalieaffald fra skibe og 

platforme. I § 5 findes krav om anmeldelse af aflevering mindst 8 uger før aflevering, for 

olie- og kemikalieaffald indført fra områder uden for kommunen. Hvis § 5 også omfatter 

skibe, kan disse to paragraffer være en væsentlig udfordring for skibenes korrekte aflevering 

af olie- og kemikalieaffald. I denne sammenhæng opfordrer kommunen til at der arbejdes 

tværfagligt, med at skabe gode muligheder for skibene, så de kan aflevere spildolie, samt 

gode muligheder for håndtering i kommunerne. Så at olie- og kemikalieaffaldet afleveres 

korrekt. Men også at leve op til MARPOL-konventionen, som Grønland har tiltrådt. 

 Kommunen bifalder tiltaget med ensretning af regler indenfor og udenfor, 3-sømilegrænsen. 

Desuden bifaldes mulighed for bedre dokumentation og stærkere sanktioner, som 
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nødvendige for at sikre beskyttelse af havmiljøet, der er en vigtig fødekilde og indtægtskilde 

for Grønland. 

 Kommunen påpeger en vigtig fejl i forslagets bemærkninger til § 49. Et fejlplaceret ”ikke”, 

giver paragraffen den modsatte virkning af hvad den burde.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er miljømæssigt bæredygtigt at sikre stramme regler for havmiljøet.  

Det er administrativt bæredygtigt at sikre gode regler, der er nemme og effektive at bruge i det 

daglige arbejde.  

Det er økonomisk bæredygtigt, dersom regler og muligheder for aflevering af spildolie fra skibe, 

samordnes fornuftigt med kommunernes mulighed for modtagelse af spildolie. Især hvis der 

kommer økonomisk sidegevinst ved flere skibe, der lægger til i kommunens havne.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Umiddelbart har forslaget ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Kun hvis der arbejdes 

hen mod bedre forhold for aflevering og især modtagelse af spildolie.  

Indirekte er der en økonomisk fordel af strammere regler, da forurening af havet kan få negative 

konsekvenser for kommuner.  

Administrativt letter forslaget meget for den myndighed, der står for kontrollen med skibene. Denne 

myndighed er Naalakkersuisut, så for kommunen er det administrativt uden betydning.  

 

Direktionens bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Lovændringen vurderes umiddelbart at være indirekte til fordel for kommunerne. Dersom mulighed 

for aflevering og modtagelser af spildolie forbedres, kan det betyde fordele for kommunerne.  

 

Indstilling  

Området for Teknik- og Miljø indstiller til TRMU-udvalgets godkendelse,  

 

at høringssvaret tages til efterretning 
 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

Bilag 

1. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx. af xx.xx om beskyttelse af havmiljøet. 

2. Qeqqata Kommunias høringssvar. 
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Punkt 07 Orientering om høringssvar vedr. ”Forslag til ændring af Inatsisartutlov om 

ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet” 

Journalnr. 80.11  

 

Baggrund 

Kommunen har sendt høringssvar vedr. ”Forslag til ændring af Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet”.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet 

 

Faktiske forhold 

Ændringsforslaget er grundet KANUKOKA’s nedlæggelse, som sker i løbet af 2018. I den nu 

gældende Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet, § 61, står der at det ene medlem af 

Klageudvalget for Miljøbeskyttelse indstilles af De grønlandske Kommuners Landsforening.  

Det anses for vigtigt at sikre kommunal indflydelse, også efter KANUKOKA’s nedlæggelse. Derfor 

er det nødvendigt med en lovændring.  

Forslaget indebærer at kommunernes indflydelse på udpegningen af Klageudvalgets 

sammensætning fastholdes og videreføres, således at udpegningsretten ikke overgår til 

Naalakkersuisut eller til enkelte kommuner, men at kommunerne forudsættes at tale sig til rette om 

hvilke personer de ønsker at indstille, som medlemmer af udvalget. Med henblik på at sikre det 

kommunale perspektiv i de beslutninger, som Klageudvalget skal træffe. 

Det er fundet vigtigt at sikre, at den kommunale indflydelse bevares, da Klageudvalgets afgørelser 

ofte angår spørgsmål, der vedrører de enkelte kommuner og disses borgere.  

  

Qeqqata Kommunias høringssvar begrænser sig alene til at bifalde den nævnte ændring.      

 

Bæredygtige konsekvenser 

Lovændringen og høringssvaret er bæredygtigt for den kommunale indflydelse på egne forhold.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget kan have positive økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen. 

Medbestemmelse i Klageudvalget giver mulighed for at kommunernes side af sagen bliver belyst.     

 

Direktionens bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Lovændringen vurderes bestemt at være til fordel for kommunerne. 
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Indstilling  

Området for Teknik- og Miljø indstiller til TRMU-udvalgets godkendelse,  

 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

Bilag 

1. ”Forslag til ændring af Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet” 

2. Qeqqata Kommunias høringssvar. 

 
 

Punkt 07 Eventuelt. 

Ingen 

 

Mødet sluttet kl.9.26 


