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Mødet startet kl. 14:00 

 

Deltagere: 

 

Siumut 

-Frederik Olsen 

-Gedion Lyberth (pr. Telefon – Kangerlussuaq) 

-Jens M. Lybeth (pr. Telefon – Kangaamiut) 

 

Atassut 

-Siverth K. Heilmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

-Axel Lund Olsen 

 

Fraværende med afbud: 

-Juliane Henningsen 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Stk. 5.4 Vedr. kontantløs betaling ved brættet. 

 

 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

Ulrik Lyberth, Maniitsoq, sagen i familiecenteret kører, pontonbroerne skal snart tages op i land. 

Vejen til kirkegården i Kangaamiut skal planlægges. 

Der er allerede kommet klager vedr. snerydning. 

 

 
Hans-Ulrik Skifte, Sisimiut 

Rengøring langs kysten i Amerloq. Med deltagelse af Wageningen University, Aalborg Universitet  

WWF er professorerne ved at færdiggøre rapporten vedrørende undersøgelse af affald fra fjorden i  

Amerloq. Vi forventer at informationerne medtages i den næstkommende møde. 

Endvidere blev det nævnt, at man er i gang med sagen om 1 års forlængelse af den gamle kontrakt  

angående busdrift. Der vil være en formandsbeslutning i starten af den nye år. 
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Ole Kreutzmann, Brandstationen.  

De har travlt da planen er sendt til Naalakkersuisut, og høringssvaret er igangværende og sagen skal  

tages op i kommunalbestyrelsen. Brandfolkene er ved at undervise, men grundet corona er  

yderligere undervisning gået i står. Grundet corona er indkaldelser af Beredskabstyrelset stoppet.  

Udstyrene fornys i forhold til midlerne. Kangerlussuaq, havde aftale med lufthavnseslkabet, og da  

ansvaret blev givet til Sismiut, blev udviklingsforløbet holdt i Kangerlussuaq. 

Det er vigtig at sirenerne ordnes i år, så de kan høres over hele byen i Sisimiut og Maniitsoq. 
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Punkt 3.1 Månedsrapport for november 2020 Teknik Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og 

Sisimiut 2020 

 

J.nr. 06.01.02 

 

Som det også var tilfældet med forrige månedsrapport for 2020 er ERP-systemet ikke helt på plads 

endnu, hvorfor der bl.a. ikke er anført budget for nogle af afdelingsnumrene. Totalbudgettet er dog 

afstemt. Forbrug er opgjort til og med 20.11.2020 ud fra konteringer udført under udarbejdelse af 

denne rapport, dvs. det er kun 1/3 af novembers bogføringer der har kunnet nås at blive medtaget i 

denne månedsrapport. 

 

Denne her gang laves en fælles rapport, da otm-man endnu ikke har fået adgang til rapportering. 

Derudover er der også planer om et ny rapporterings system for anlægsprojekterne, men det vides 

ikke på nuværende tidspunkt hvornår dette bliver implementeret. 

 

Regnings udskrivelse til renovation, diverse gebyrer til arealtildelinger, affald, fjernvarmesalg etc. 

er forskudt i forhold til rapporteringerne, og retvisende tal fås generelt først i forbindelse med 

årsrapportering. 

 

Fælles gælder det for begge steder, at der kan forventes fejlkonteringer med behov for om 

konteringer henover året fra overgangsperioden til ERP, da et digitalt konverteringssystem havde 

indeholdt fejl, og store mængder fakturaer havde været hastebehandlet med hensyn til udbetaling. 

 
Udvalg for Teknik fælles drift Budget 2020 Nov-20 Forbrug ialt I 

perioden 
Forholds-
mæssigt 
Forbrugs 

% 

Rest 
forbrug 

% 

561010000 SIS Teknik & Miljø Stab 6.431.000,00 -962.138,54 -962.138,54 -16% 115% 

562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik  -73.112,75 -73.112,75   

562040200 SIS Entreprenørplads  -1.652,90 -1.652,90   

562040300 SIS Forbrændingsanlæg 1.446.000,00 360.395,63 360.395,63 27% 75% 

562040400 SIS Beredskab Brandvæsen 6.323.850,00 34.593,49 34.593,49 1% 99% 

562040500 SIS Arealtildeling  759.920,63 759.920,63   

562040600 SIS Anlægsafdeling 231.789.400,00 646.452,19 646.452,19 0% 100% 

562040700 SIS Renovation -741.000,00 455.491,50 455.491,50 -67% 161% 

562040800 SIS Drift TEKNISK 23.601.000,00 597.608,77 597.608,77 3% 97% 

563010000 MAN Teknik Miljø Stab 3.300.000,00 5.703,46 5.703,46 0% 100% 

563030100 MAN Brædtet  40.387,27 40.387,27   

563030200 MAN Entreprenørplads  9.660,72 9.660,72   

563030300 MAN Forbrændingsanlæg 2.324.000,00 -111.162,83 -111.162,83 -5% 105% 

563030400 MAN Beredskab 
Brandvæsen 

3.625.000,00 71.117,76 71.117,76 2% 98% 

563030500 MAN Arealtildeling  700,00 700,00   

563030600 MAN Anlægsafdeling 108.702.820,00 65.453,00 65.453,00 0% 100% 

563030700 MAN Renovation 415.000,00 298.246,97 298.246,97 78% 28% 

563030800 MAN Drift TEKNISK 13.963.647,00 601.333,94 601.333,94 5% 96% 

Hovedtotal 401.180.717,00 2.798.998,31 2.798.998,31 1% 99% 
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Teknikområdet: Sisimiut 

Budgettet overordnet stemmer, men der er dog enkelte afdelinger hvis budget endnu ikke er 

på plads.  Dette er gældende for både Sisimiut og Maniitsoq. 

 

562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik  
Budget for brættet er ikke indplaceret i det nye system. Dog er der ikke noget som taler for hverken 

over eller underforbrug i forhold til tiltænkte budget og forbrug.  

Det ses dog på bilag 1, at brættet, som er benævnt ”torvesalgsboder” også har budget i afdelingen 

SIS Drift teknik, hvilket forklare ovenstående.  

 

562040200 SIS Entreprenørplads  

Afdelingen Entreprenørplads dækker over asfaltering, hundehold, kirkegård, skicenter samt 

køretøjer. Med henvisning til bilag 1 kan det ses at der afdelingerne SIS Entreprenørplads og SIS 

Drift TEKNISK indeholder samme ”formålsnavne” med forskellige bugetter. 

Disse bør snarest tilrettes således budgetter under hver afdeling er samlet og ikke står under flere 

afdelinger. 

Der er nogle enkelte asfaltregninger som ikke er sendt ud endnu, men disse er til egen anliggende.  

 

562040300 SIS Forbrændingsanlæg 

For forbrændingsanlægget forventes der en indtægt for affaldsafgifter og fjernvarmesalg med ca. 

6.45 mio. kr. Erfaringer fra tidligere år viser store udsving i forbrugsprocent. Det er forventelig at 

forbrændingen ikke når sit mål mht. salg af fjernvarme til Nukissiorfiit – hvilket de seneste par år 

har ligget ca. 75% af det budgetterede.  

Det er uvist om det nye økonomisystem indplacere indtægterne korrekt. 

Der vil snares komme en stører regning på udskiftning af motor på neddeleren.  

 

562040400 SIS Beredskabet 

Forbrug pr- 24-11-2020 87 % for årsbasis. Der har i 2020 været store lønreguleringer i form af 

udbetaling af akkumuleret overtid og tillæg som følge af hhv. sen afsluttede kontraktforhandlinger 

og afslutning, som går tilbage til 1. maj 2019. Samtidig har branden i Kangerluarsuk Tulleq medført 

sen udbetalte overtidsbetalinger. Dertil har Redningsberedskabet (RB) i Sisimiut haft flere 

udrykninger i forhold til forrige år.  

2020 har medført udfordringer for RB ved implementering af nyt økonomisystem og er fortsat i 

gang med omposteringer og omplaceringer for at danne fuld overblik over økonomistyring.  

 

562040500 SIS Arealtildeling 

Afdelingen SIS Arealtildeling er tidligere underkonto på drift konto 2. For afdelingen er gældende 

at indtægter fra gebyrer, containerleje og bådpladsleje, skal indplaceres under afdelingen. Forbrug 

afhænger af antallet af arealtildelinger, udlejede containerpladser og bådpladsleje. 

 

562040700 SIS Renovation 

Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker via denne 

konto samt indtægter fra borgere og virksomheder, tilmeldt den kommunale tømningsordning. Der 

er pr. 31/12-2019 fornyet kontrakt med entreprenøren for tømning af dag og natrenovation, hvor der 

også er foretaget korrejektion af budgettet. Det forventes at der budgetmæssigt er balance mellem 

udgifter og indtægter. Dag og natrenovation regningsudskrives forskudt med betalingen for 
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entreprisen for tømning af dagrenovation og natrenovation og kan derfor give et misvisende 

forbrug. 

 

562040800 SIS Drift TEKNISK 

Med henvisning til det beskrevne under 562040200 SIS Entreprenørplads er der flere sammenfald 

mellem de to afdelinger SIS Drift Teknik og SIS Entreprenørplads. Disse var tidligere i 

Winformatik samlet under konto 2 – TEKNIK.  

Særligt gældende for 1. kvartal er snerydning. Grundet mere nedbør i 1. kvartal end de seneste år 

tilbage er har udgifterne til senrydning og bortkørsels af sne læg været højere end budgetteret.  

Driftsledelsen forventer, med nuværende budget, at der vil komme et overforbrug når vintervej 

vedligeholdelsen genoptages i 4. kvartal.  

 

 

Teknikområdet: Maniitsoq 

 

563010000 MAN Teknik og Miljø Stab  

Denne konto er benyttet som et konteringssted for mange tekniske afdelinger herunder 

kommunekontor drift, varer for kontorartikler m.v. Kontrol af samtlige konteringer foretaget i 2020 

er i gang. 

 

563030100 MAN Brædtet 

Budget for brættet er ligesom i Sisimiut ikke indplaceret i det nye system. Dog er der ikke noget 

som taler for hverken over eller underforbrug i forhold til tiltænkte budget og forbrug.  

Det ses dog på bilag 1, at brættet, som er benævnt ”torvesalgsboder” også har budget i afdelingen 

MAN Drift teknik, hvilket forklare ovenstående.  

 

563030200 MAN Entreprenørplads 

Afdelingen Entreprenørplads dækker over bl.a. renholdelse, køretøjer materiel og udstyr.  

Kontrol af samtlige konteringer foretaget i 2020 er i gang. 

 

563030300 MAN Forbrændingsanlæg 

Afdelingen Forbrændingsanlæg dækker over dumpen-, modtagerstation-, kommunale værksted 

samt forbrændingen. 

Kontrol af samtlige konteringer foretaget i 2020 er i gang. 

 

563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 

Forbrug pr- 24-11-2020 83 % for årsbasis. Trods flere udrykninger i 2020 i forhold til foregående år 

ligger lønniveauet godt, som skyldes om rokeringer i medarbejderne. Viceberedskabschef har 

opsagt sin stilling og efter 3 stillingsopslag endnu ikke bemandet. 

På samme måde som RB i Sisimiut har vi haft udfordringer i forhold til nyt økonomisystem. 

Igangværende Ompostering og omplacering vil give fuld overblik. 

 

563030700 MAN Renovation 

På grund af den kvartalsvise udskrivning af renovationsregninger udviser kt. 563030700 udgifter 

for 3 måneder, men har pt. formentlig ikke tilført indtægter. Det betyder, at forbruget umiddelbart 

kan se meget højt ud, men det er helt normalt for november måned. 
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563030800 MAN Drift TEKNISK 

Konto er benyttet som et konteringssted for mange tekniske afdelinger herunder kommunekontor 

drift, varer for kontorartikler og formentligt akutte renoveringssager der forventes en kontrol i 

fejlkonteringer.  

 

Anlægsområdet: Sisimiut og Maniitsoq 

 
Udvalg for Teknik fælles 
anlæg 

Budget 2020 4. kvartal forbrug nov 2020 
forbrug 

Forbrug ialt I 
perioden 

Forholds-
mæssigt 
Forbrugs 

% 

Rest 
forbrug 

% 

562040600 SIS 
Anlægsafdeling 

231.789.400,00 5.470.871,64 646.452,19 646.452,19 0,30% 99,72% 

010500 Qeqqata 
Kommunia Fælles 

56.051.864,00    0,00% 100,00% 

010580 Sisimiut 121.060.538,00 3.262.588,39 431.538,94 431.538,94 0,39% 99,64% 

010581 Itilleq       

010582 Kangerlussuaq 44.601.998,00 1.041.617,25 41.617,25 41.617,25 0,10% 99,91% 

010583 Sarfannguaq / 
Sarfannguit 

10.075.000,00 1.166.666,00 173.296,00 173.296,00 1,88% 98,28% 

563030600 MAN 
Anlægsafdeling 

108.702.820,00 2.437.817,20 65.453,00 65.453,00 0,07% 99,94% 

010500 Qeqqata 
Kommunia Fælles 

11.995.000,00    0,00% 100,00% 

010570 Maniitsoq 74.747.134,00 2.412.287,20 65.453,00 65.453,00 0,10% 99,91% 

010571 Atammik 1.779.254,00    0,00% 100,00% 

010572 Napasoq 935.189,00 25.530,00   0,00% 100,00% 

010573 Kangaamiut 19.246.243,00    0,00% 100,00% 

Hovedtotal 340.492.220,00 7.908.688,84 711.905,19 711.905,19 0,23% 99,79% 

 

Sisimiut: 

Det lave forbrug på anlægsområdet Sisimiut skyldes et par sager stadig er under projektering, at 

entreprenører har været bagud på især jord- og VVS-arbejder og der er overført store beløb fra 2019 

til ATV-spor som kun delvis er brugt og til boligbyggeri der ikke er byggeprogram for. 

 

Kulturhusudvidelse og byggemodning Kpt 39 er under færdigprojektering hos rådgiver, 

projektering af demensafsnit er startet.  

Bindingsværk er ved at blive samlet på dæk for daginstitution 4 på Akia, 

Beton for 12 ældreboliger Nikkorsuit er i gang på etage2.  

Multihal Sarfannguit er der udgravet, udsprængt og fundament er i gang.  

Arbejder med nye kloakker omkring Aqissilik og Muukkup fortsætter hvis vejret tillader.   

Byggemodning B8.2 er under færdiggørelse og byggemodning C14 er der skrevet kontrakt om med 

lavestbydende entreprenører.  

Multihus Kangerlussuaq er lukket, indvendige malerarbejder er i gang.  

Ældrebolig Kangerlussuaq afventer politisk stillingtagen til om beslutning fra ØU 17.12.2019 bliver 

ændret. 
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Maniitsoq: 

Ungusivik: etape 1 er udført, Færdig afretning samt asfaltering udføres til sommer. 

Gangbro Annertusoq-Tunoqqusaq: kun delvis udført entreprenør er forsinket. 

Vej til ny bydel NordØst er ikke påbegyndt da der mangler plangrundlag og aftale med 

Nukissiorfiit. 

Skilift til Sarfat afventer politisk stillingtagen om evt. tillægsbevilling. 

Familiecenter i Maniitsoq kontrakt skrevet med entreprenører og byggeri er startet med 

udsprængning. 

Renovering Skolen Kilaaseeraq: Bygning besigtiget, opgørelser af arealer er i gang. 

Renovering Skolen i Kangaamiut. Bygherrerådgiver har besigtiget bygning, opstilling af arealbehov 

og renoveringsbehov for revideret byggeprogram er i gang. 

12 personaleboliger, kontrakt er skrevet med totalentreprenør og dispositionsforslag er udarbejdet. 

Nye kloak Ivissuit. Etape 1 er udført, 2. etape påbegyndes til forår. 

Forbedring af veje i Atammik afventer materialeleverance. 

Vej til sprængstofdepot ny erhvervsområde er udført. 

Undersøgelse af vej til kirkegården i Kangaamiut - Rådgiverkontrakt er underskrevet. 

Planlægning af kloakering mod nordvest i Maniitsoq – Rådgiverkontrakt underskrevet    

 

 

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg: 

 at månedsrapport november 2020 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes. 

 

Afgørelse 

 

Taget som orientering.  

 

Bilag 

1. Detaljeret Drift 20.Nov. 2020 

2. Detaljeret Anlæg 20.Nov. 2020 

 
  



Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 09/2020, den 1.december 2020 

 

 

 

9 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 3.2 Byggemodning KPT 39 Akia, boligområde A30 Sisimiut, dispositionsforslag og 

byggemodningsandel. 

Journalnr. 18.01.06. ERP projekt 500070. 

 

Baggrund 

For boligområde A30 (tidligere betegnet A25) på Akia var på konto 77-08-10 nu ERP projekt 

500070 indplaceret en bevillingsramme på 4 mil kr. til byggemodning af området og udarbejdet 

Kommuneplantillæg 25 herfor. På baggrund af dette tidligere plangrundlag blev der afholdt 

rådgiverudbud 12.12. 2018. Byggemodning efter dette KPT 25 blev vurderet for dyr af ØU 

21.5.2019 og nyt plangrundlag blev udarbejdet. 

 

Kommunalbestyrelsen har 28.8.2020 godkendt nyt plangrundlag for boligområde A30 i form af 

Kommuneplantillæg 39.  

Ud fra det nye plangrundlag har rådgiver revideret dispositionsforslag for byggemodningen, bilag 1.  

 

Regelgrundlag  

Byggemodning er en kommunal opgave. For fremføring af overordnede hovedledninger og 

ringforbindelser kan der dog opnås betaling fra Nukissiorfiit og Tele efter aftale. Kommunens netto-

udgifter til intern byggemodning kan fordeles helt eller delvis på områdets byggefelter. Hidtil har 

praksis i Qeqqata Kommunia været fuld brugerbetaling. 

 

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. 

Inatsisartutlov 17 af 17.11.2010 om planlægning og arealanvendelse, med ændring ved Inatsisartutlov 

34 af 9.12.2015. 

 

Faktiske forhold 

Dispositionsforslaget udfører byggemodning for de i Kpt 39 udlagte 10 enfamiliehuse i delområde 

A.30.1 og for de 24 hhv 25 tæt-lav boliger i delområderne A.30.2 hhv A.30.3. Udførelsen af 

byggemodning for de i alt 59 byggefelter vurderes at koste kommunen netto 5,958 mio. kr. se C-

overslag bilag 2.  

Denne nettoudgift for kommunen forudsætter Nukissiorfiit betaler deres andel på 2,821 mio. kr. og 

Tele deres andel på 0,475 mio. kr. Der foreligger p.t. kun svar fra Tele at de vil få indplaceret deres 

andel i deres budget.  

 

Der mangler således en bevillingsramme på 1,958 mio. kr. for at kunne gennemføre 

byggemodningen projekt 500070. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

En forbedring af infrastrukturen med etablering af nye byggefelter for boliger nær busrute vil være 

efterspurgt. Fortætning af byen vil give mindre behov for motoriseret færdsel og bedre udnyttelse af 

eksisterende ledningsnet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis ikke Nukissiorfiit vil bidrage med deres andel, kan Nukissiorfiits ringforbindelse for vand og 

el udtages af projektets omfang, og derved reducere byggemodningsomkostningen til kun den 

kommunale andel. 
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De manglende 1,958 mio. kr. for at kunne gennemføre byggemodningen for projekt 500070 kan 

omplaceres fra projekt 500144. 

Projekt 500144 Byggemodning C14/A26 iht KPT 19 på Akia har en bevillingsramme på 13,691 

mio. kr. Efter licitation og placering af demensafsnit på 2 af byggefelterne i dette område, er der 

ikke behov for ca. 2 mio. kr. af denne budgetramme, da byggemodningsomfang kan reduceres ved 

at 2 byggefelter slås sammen til 1 for demensafsnittet og stenmaterialer til C14 leveres fra 

byggemodning B8.2 projekt 500066.   

 

I ERP system bliver omplaceringen, 1000 kr.: 

 

Navn Projekt  Kontonode: afdeling, formål, art, sted Opr. 

Bevilg. 

Tillæg Ny 

bevilg. 

A30, KPT 

39 

500070 562040600,  0701030000,  

122140765,  010580 

4.000 1.958 5.958 

C14-A26, 

KPT 19 

500144 562040600,  0701030000,  

122140765,  010580 

13.691 -1.958 

 

11.733 

Ialt   17.691 0 17.691 

 

Kommunens byggemodningsudgift på 5,958 mio. kr. fordeles således på de 10 enfamiliehuse, samt 

detailområderne til andelsboliger i form af rækkehuse i A30.2 (med mulighed for 24 boliger) og i 

A30.3 (med mulighed for 25 boliger):  

Enfamiliehus byggefelt  232.257 kr. pr. felt. (2.322.570 kr. samlet for de 10 byggefelter) 

A30.2  1.682.513 kr. (667.7 kr. pr. m2)   

A30.3  1.952.917 kr. (667.7 kr. pr. m2) 

Ialt 5.958.000 Kr 

 

Administrationens vurdering 

 

Der er et akut behov for byggefelter til enfamiliehuse, idet der er p.t. kun ca. 3 ledige byggefelter til 

enfamiliehuse i Sisimiut, og der efterspørges og arealtildeles op til 5 årligt, så ny byggemodning til 

enfamiliehuse er påtrængende. 

Den gennemsnitlige byggemodningspris på 101.000 kr/byggefelt i A30 hvor der er mulighed for op 

til i alt 59 boliger iht KPT39 er i ganske lavt, men denne gennemsnitspris forudsætter at alle 

byggefelter bliver ansøgt og ikke kun de 10 enfamiliehuse med attraktiv havudsigt. Hvis de 49 

rækkehus-byggefelter ikke bliver ansøgt, vil kommunens faktiske omkostninger pr enfamilie-

byggefelt være 598.000 kr. 

 

Derfor vurderes der at det vil være hensigtsmæssigt at prissætte enfamiliehus byggefelter til samme 

pris som byggefelterne i A20. Samme gælder også for prisen for de tre byggefelter i A20.2. 

 

Det vurderes også at prisen for de byggefelter som indgår i A30.2 og A30.3 skal fastsættes efter m2 

pris, og ikke pr. byggefelt.  Når der er tale om m2 pris, er der tale om bebygget m2, det vil sige at 

altaner, terrasser og udvendige trapper ikke indgår i disse.   
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Indstilling  

Det indstilles til Teknik Udvalget og derefter Økonomiudvalget: 

 

- at der fortsættes med projektering og udbud af byggemodning Kommuneplantillæg 39 som anført 

i dispositionsforslag af 29.10.2020. 

 

- at der foretages omplacering på 1,958 mio kr fra projekt 500144 til 500070 som anført i skema 

herover. 

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for de 10 enfamiliehus byggefelter i A30.1 på 232.257 kr. 

pr. felt. 

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.2 på 

1.682.513 kr.  

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.3 på 

1.952.917 kr. 

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for de tre byggefelter i delområde A20.2 på 232.257 kr. pr. 

grund. 

 

 

Afgørelse  

 

Indstillingerne godkendes. 

 

Bilag 

1. Dispositionsforslag 29.10.2020 udarbejdet af Rambøll med plantegning. 

2. C-overslag byggemodning Kpt 39 A30. 

 

 

  



Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 09/2020, den 1.december 2020 

 

 

 

12 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 5.1 Orientering status på energiinvesteringer i landet 

Journalnr.25.01  

 
Baggrund 

Denne orientering følger op på et tidligere indstillingspunkt om investering i vandkraftværker fra 

primo 2020 til Teknisk udvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. 

 

Omtalte indstillingspunkt drejede sig i korte træk om prioritering af landets investeringer i 

vandkraft, de fremtidige roller af kommende forbrændingsanlæg i forhold til forsyning af grøn 

energi, samt tiltrækning af udefrakommende investorer til infrastruktur projekter med betydning for 

landets forsyning af grøn energi. 

 

Inatsisartut vedtog 2. behandling af beslutningsforslag 153 vedr. Naalakkersuisuts 

beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af 

vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i 

Nuuk, i overensstemmelse med bl.a. følgende retningslinjer:  

- At vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger skal benyttes, 

herunder forrentning. 

- At Naalakkersuisuts fremlæggelse af anlægsforslaget inkl. finansiering, drift og ejerskab 

skal fremsættes senest ved EM 2020, og Naalakkersuisut iværksætter udarbejdelse af det 

nødvendige lovgrundlag herfor. 

 

Senere har Qeqqata Kommunia under kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. 

februar 2020 bl.a. besluttet at rette henvendelse til Naalakkersuisut med følgende ønsker: 

-at det godkendte beslutningsforslag til Inatsisartut fra Naalakkersuisut EM 2019/153 

suppleres med at analysen af vandkraftværket ved Maniitsoq prioriteres, således 

Inatsisartut senere kan vælge prioriteringsrækkefølgen af vandkraftværkerne ved 

Maniitsoq, Nuuk samt Aasiaat-Qasigiannguit samtidig og på ligeligt 

beslutningsgrundlag  

-at fremsætte forslag om lovforslag med ændring af ”Landstingsforordning nr. 14 af 6. 

november 1997 om energiforsyning”, således der oprettes energikvoter på 

erhvervstiltræknings relevante energinet i Grønland, med potentiale for bæredygtig 

forsyning af energi til Nukissiorfiits energinet, således at man tager hensyn til 

bæredygtige erhvervsmuligheder i lovgivningen. 

 

Administrationen har pr. 18. juni modtaget høringsmateriale til forslag til: ”Inatsisartutlov nr. xx af 

xx. xxx 2020 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med 

tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat”. Administrationen har 

sendt et kortfattet høringssvar, som hermed kommer som orientering. 

 

Der har fra Selvstyret efterfølgende været udmeldt, at deres planlagte vandkraftværksprojekter er 

sat på stand by pga. Covid relaterede økonomiske omprioriteringer. Der har også været fremme i 

medierne, at der ville komme betydelige mere omkostninger til de igangværende lufthavnsprojekter 

i Nuuk og Ilulissat, som i høj grad vil belaste Selvstyrets øvrige anlægsaktiviteter. 
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Regelgrundlag  

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af 

fjernvarme, kraft og el. 

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser. 

- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. 

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. november 1999 om koncession for TELE Greenland 

A/S. 

- Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester 

Faktiske forhold 

Efter ovennævnte beslutning fra Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse har Qeqqata Kommunia 

sendt et brev til Selvstyret. 

Høringsmaterialet fra Selvstyret er kommet som direkte konsekvens af daværende beslutning om 

udarbejdelse af samme omtalte lovforslag til vandkraftværker i Nuuk og Qasigiannguit-Aasiaat, og 

gjorde ikke præg af evt. tilpasninger fra kommunalbestyrelsens henvendelse. 

For god ordens skyld er der i Qeqqata Kommunias høringssvar igen blevet gjort opmærksom på 

kommunens brev til Selvstyret, så denne også bliver opfattet som høringssvar til Selvstyret. 

 

Nukissiorfiit har igennem sensommer/efterår 2020 sendt pressemeddelelser om konsekvenser ved 

ikke at bygge vandkraftværker, hvor forbrugerprisernes stigninger blev nævnt som konsekvens. 

Dog kom Nukissiorfiit med denne berigtigelse 

https://www.nukissiorfiit.gl/nyheder/praecisering-af-pressemeddelelse/ med budskab om, at det 

er Naalakkersuisuts beslutning om forbrugerpriserne skal stige eller ej, og at de kommende 

forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut vil spille en rolle, hvor de skal ses som tilsvarende grønne 

energikilder som vandkraftværker. 

 

Udskydelsen af vandkraftværkerne giver naturligvis mere tid til at Selvstyret og Nukissiorfiit 

undersøger mulighederne for et vandkraftværk i Maniitsoq, som kommunalbestyrelsen har foreslået 

i daværende indstillingspunkt. Da vandkraftværket ved Maniitsoq skønnes til at være betydelig 

billigere end øvrige projekter er det ikke utænkeligt, at man for alvor begynder at fremme projektet 

med resterende forundersøgelser. I Selvstyrets nye informationsavis om grøn energiforsyning står 

der, at forundersøgelserne om vandkraftværk ved Maniitsoq er langt fremme. Så et politisk 

vedvarende pres på afslutning af forundersøgelserne vil formentlig fremme chancerne. 

 

Qeqqata Kommunias daværende indstilling handler også om indførelse af energikvoter i relevante 

fjernvarmenet, hvor selskaber med overskudsvarme med fordel kan forsyne fjernvarmenettet, hvor 

man dermed reducerer energibehovet fra Nukissiorfiits eget produktionsapparat. Ideen med 

energikvoterne er netop for at sikre, at selskaber med overskudsvarme får mulighed for at indregne 

indtægter i deres driftsøkonomi med det resultat, at deres investeringslyst i Grønland bliver større. 

Samtidig nedsættes energiproduktionsbehovet fra det offentliges side, hvor offentlige investeringer 

til energiproduktion kan holdes på minimum, uden at gå på kompromis med Selvstyrets 

overordnede målsætning om mest mulig anvendelse af grøn energi i Grønland. 

 

I daværende politiske indstilling blev der omtalt en række grunde til hvordan datacentre kan lokkes 

til at investere i Grønland. Grundlæggende bliver mulighederne større og større, jo flere rumbaseret 

internetinfrastruktur bliver mere og mere almindelig, hvor nuværende afhængighed af yderst 

begrænset, sårbart og gammeldags sø- og landkabel internetforbindelse indtil videre har afskåret 

Grønland som en mulighed som et investeringsland. Nu er der allerede over 800 internet satellitter i 

https://www.nukissiorfiit.gl/nyheder/praecisering-af-pressemeddelelse/
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kredsløb, og der sendes ca. 60 internet satellitter pr. måned. Et af de helt store spillere er SpaceX og 

deres Star link projekt, hvor man kan følge med i https://www.spacex.com/launches/ 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Set fra global perspektiv er det afgørende, at hvert land deltager i arbejdet om klimavenlige 

løsninger, og Grønland kan være en medspiller, hvis eksisterende love og praksis inden for 

energiområdet kan tilpasses til intern og internationalt behov. Det kan gøres ved at opsætte både 

økonomiske og miljømæssige incitamenter til både nationale og internationale selskaber. 

Selvom Grønland bliver 100 procent selvforsynende med Grøn energi, ville landets praktiske bidrag 

til den globale grønne energi være forsvindende lille, men kan blive noget mere væsentlig, hvis 

Grønland formår at tiltrække selskaber med behov for bæredygtig energi som alternativ til fossile 

energiforsyninger andre steder i verden. Disse selskabet har behov for at komme af med bi 

produceret energi, som så kan anvendes af forbrugerne, og som spiller en central rolle i 

selskabernes driftsøkonomiske forhold. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da det ikke er de enkelte kommuner, der driver vandkraftværker og elværker og sælger direkte til 

forbrugerne, er der ingen direkte konsekvenser for de enkelte kommuners interne økonomiske 

dispositioner. Dog har Nukissiorfiit og Selvstyrets investeringer, og deraf følgende konsekvenser 

for forbrugerpriserne, indirekte konsekvenser for kommunerne som forbrugere, og deres indbyggere 

ligeså. Disse er beskrevet nærmere i daværende KB behandling af punktet, og kommunens brev til 

Selvstyret. 

 

At de fælles kommunalt ejede fremtidige forbrændingsanlæg nu med sikkerhed vil blive betragtet 

som grønne energikilder til forsyning af varme til Nukissiorfiits fjernvarmenet i Sisimiut og Nuuk 

vil medføre, at kommunernes driftsomkostninger til affaldshåndtering samlet set vil blive reduceret. 

Esani A/S har selv stået for arbejdet med at muliggøre anlæggelse og fremtidssikring af 

driftsbudgettet vedr. sine kommende anlæg. 

 

Ovennævnte omtalte satellitbaseret internet teknologi er allerede taget i brug visse steder i verden, 

og vil senere dække hele jorden. Inden for overskuelig fremtid vil de internationale 

internetudbydere uden tvivl være alternative valg fra forbrugernes side i forhold til nationale 

udbyderes produkter, som dog er udfordret pga. Grønlands Selvstyres eneret på teletjenester til og 

fra Grønland. Naalakkersuisut kan dog træffe beslutning om liberalisering baseret på Inatsisartutlov 

nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester. Et af internationale udbydere 

One Web har i en årrække været i gang med at etablere en station i Nuuk. Uanset hvad vil 

mulighederne for datacentre i Grønland blive større med tiden.  

 

Administrationens vurdering 

 

Ovenstående forhold taler fortsat om fornuften i investering i et vandkraftværk ved Maniitsoq, hvor 

chancerne kun er blevet større med tiden siden indstilling om samme emne til kommunalbestyrelsen 

primo 2020.  

 

Qeqqata Kommunias tidligere henvendelse til Selvstyret om investeringer i vandkraftværker i 

Grønland handler i overordnede træk om bæredygtig energi, omfanget af anlægsinvesteringer ift. 

forskellige placeringer af vandkraftværkerne, samt de lokale og internationale selskabers 

https://www.spacex.com/launches/
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muligheder for at medvirke til opnåelse af energisektorplanens/Selvstyrets energipolitiske 

målsætninger. 

 

 

Indstilling  

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til 

økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse: 

 

At orientering tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag: 

 

  



Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 09/2020, den 1.december 2020 

 

 

 

16 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 5.2 Forespørgsel om mange måger ved vandsøen 

Journal nr. 81.04.03.01 

 

Baggrund 

Udvalgsmedlem Gideon Lyberth fremkommer med forespørgsel om mange måger i vandsøen i 

Maniitsoq, jf. bilag 1. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9, af 15 april 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og 

indvinding af ferskvand til drikkevand. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17 marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

Kommunen har tilsynspligten med vandspærrezonen og er den lokale myndighed. 

 

Faktiske forhold 

Tilsynet hos Nukissiorfiit har under deres besvarelse orienteret, at man har kendskab til, at der er 

mange måger i vand sø 1. Det blev oplyst, at problemet er gældende i flere byer i Grønland. 

Man kan i svaret også læse, at man ikke længere benytter vand sø 1 i nær Maniitsoq by som primær 

forsyning, da man siden 2019 er begyndt at benytte vand sø 2 som primær vandforsyning, hvor man 

skal igennem når man skal til skiliften i sarfat, og der er ikke modtaget problemstillinger omkring 

måger i denne sø.     

Nukissiorfiit oplyser, at prøver fra urenset vandet viser, at vandet er blandet med coliforme 

bakterier, som kan komme fra måger, jf. bilag 3. I besvarelsen kan man se, at bakterierne udslettes 

gennem rensning af vandet, dermed sikrer Nukissiorfiit, at drikke holdige vand er rent. Jf. bilag 2. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Med hensyn til borgernes sundhed og produktionsvirksomheder, er det bæredygtigt at passe godt på 

drikkevandet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet. 

 

Administrationens vurdering 

Nukissiorfiit er bekendt med, at der kan være måger i vandsøen. Der føres kontrol med 

drikkevandet og vandet bliver renset for at sikre ren vandforsyning til byen.  

Dog foreslår man, at kommunens hundeinspektør skal affyre skud med riffel i vand sø 1 for at 

skræmme de flokke af måger når isen en gang er væk til sommer.  

 

Indstilling 

Området for teknik- og miljø indstiller til udvalg for Teknik og Miljøs godkendelse, 

 

At orienteringen tages til efterretning. 
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Afgørelse 

 

Qeqqatas hjemmeside med oplysninger og informationer bør fremlægges til borgerne. Borgerne i 

Maniitsoq skal informeres, forklaringerne skal tages til efterretning. 

 

 

Bilag 

1. Forespørgsel fra Gideon Lyberth. 

2. Svarskrivelse fra Nukissiorfiit. 

3. Resultat fra vandprøve. 
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Punkt.5.3  Seminar om fiskeri og fabriksforhold samt udnyttelse af moskusokser i 

Kangerlussuaq 

 

Journal nr. 72.00 

 

Baggrund 

Under Udvalget for Fiskeri- og fangst samt bygdeforholdsmøde den 26. marts 2019 foreslog Jakob 

Olsen, at der skal undersøges mulighed for, at der kan afholdes seminar om fiskeri og fangst i 

Qeqqata Kommunia. 

Udvalget har under dennes møde den 25. juni 2019 besluttet, at embedsmændene skal undersøge 

om der er behov for afholdelse af seminar om fiskeri og fangst. 

På baggrund af ønske om seminar fra fisker- og fangerforeninger i kommunen, inviterede 

kommunen erhvervsfiskeri, indhandlingsfabrikker, turistaktører, politikere, embedsmænd og 

fritidsfangere til seminar der skal afholdes i dagene 13 og 14. oktober 2020. 

Seminaret blev delt i to dele, så i den første dag var emnet fiskeri og fabriksforhold og i den anden 

dag var emnet udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq. 

 

Faktiske forhold: 

Administrationen har under undersøgelsen fremsendt høring hos fisker- og fangerforeninger, hvor 

der blev forespurgt om man har behov for seminar, og såfremt man har behov herfor, anmodes de 

om at sende forslag, om hvilke emner der er behov for at drøfte. 

På baggrund modtagne forslag fra foreningerne om hvilke emner der skal drøftes i seminaret, blev 

programmet udarbejdet.  

 

Under økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020 blev der afsat kr. 153.000 til afholdelse af 

seminar, der skal afholdes i Sisimiut med deltagelse fra byerne og bygderne. 

 

Referatet fra seminaret er vedlagt. 

Til afslutningen af seminaret meddelte formanden for Udvalg for Teknik, at der skulle nedsættes en 

ad hoc udvalg, der skal arbejde videre med anbefalinger fra seminaret, der skal videresendes til 

Udvalgt for Teknik og Kommunalbestyrelsen.   

 

Administrationens vurdering 

Efter fremlæggelser under seminaret, var der gruppearbejde med deltagelse fra erhvervsfiskere og 

erhvervsfangere, indhandlingsfabrikker, turistaktører, politikere, embedsmænd og fritidsfangere. 

Qeqqata Kommunia erkendte, at der er problemer for erhvervsfiskeri, fabriksforhold og udnyttelse 

af moskusokser. Administrationen vurderer, at seminaret har peget på hvilke problemer der er og 

hvordan problemerne kan løses. 

Administrationen vurderer, at Udvalget skal godkende nedsættelsen af ad hoc udvalg.  Dermed kan 

ad hoc udvalget starte med at arbejde med anbefalinger fra seminaret. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at Udvalgt for Teknik godkender nedsættelse af ad hoc udvalg og medlemmerne, 

dermed kan arbejdet med anbefalinger fra seminaret starte og videresendes til udvalg for teknik og 

kommunalbestyrelsen. 
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Afgørelse 

Høringssvaret er dateret til den 9. december 2020. Formanden skal inddrages i høringssvaret der 

tager udgangspunkt fra anbefalinger fra seminaret. 

Som resultat af seminaret skal jagtområde 3 holdes lukket næste år, dette skal ansøges til 

Naalakkersuisut. 

Der ønskes at jagtområde nr. 5 skal åbnes, der indstilles at transportkorridor skal udarbejdes. 

Til opfølgning af seminaret skal medlemmerne af Udvalg for Teknisk Frederik Olsen og Jens M. 

Lyberth inddrages, administrationen er blevet godkendt til at udvælge. 

 

Bilag: 

1. Referat af fiskeri og fangst seminar 

2. Referat af udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq 
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Punkt 5.4 Kontantløs betaling ved brættet. 

 
Journal nr: 10.25.00 

 

Der er klage i Sisimiut og Maniitsoq efter kontantløs betaling er indført at alderspensionisterne ikke 

længere har kunne betale. Alle medlemmerne er enige at betaling med kontanter i brættet skal 

indføres igen, samt finde grundlag lovmæssigt. 

 
 

 

 

Punkt.6 Eventuelt 

Forslag om mødetider for 2021 skal sendes. 

 

 

Mødet sluttet kl.15:21 


