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vandkraftværker i Grønland 

Punkt 05.4  Eventuelt 
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Mødet startet kl. 14:00 

 

Deltagere:  

 

Siumut 

- Frederik Olsen (telefoni fra Nuuk) 

 

Atassut 

- Siverth K Heilmann (telefoni fra Maniitsoq)  

 

Inuit Ataqatigiit 

- Axel Lund Olsen 

 

Partii Naleraq 

- Jens M Lyberth (telefoni fra Kangaamiut) måtte gå fra mødet klokken 16:00. 

 

Fraværende med afbud: 

- Jakob Olsen  

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Axel er ordstyrer og Teknisk udvalg godkender dagsorden hvor følgende punkter ønskes drøftet 

under eventuelt: 

1. Drift af skilift i sisimiut  

2. Status vedr. nye brætpriser 
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Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

Maniitsoq (Ulrik fremlægger)  

1. Anlægsområdet 

a. Udendørs malerarbejder har kørt langsomt pga. dårlig vejr 

b. Byggemodning  

i. Ungussivik fortsætter med en forsinkelse på 14 dage 

ii. Ny kirkegårdsudvidelse under klargøring 

c. Pontonbroer  

i. Materialer er ankommet, der mangler kun forankring og fundament til forankring før de 

opsættes. 

d. Udvendige trapper ved hallen - 1. etape er i gang. 

e. Anlægsmandsstilling genopslås 

2. Driftsområdet  

a. Driftsleder stilling opslås 

3. Udvalgsmedlemmernes spørgsmål vedr. driften i Maniitsoq:  

a. Hvad er status vedr. vej mod øst, hvornår genoptages arbejdet? 

i. Svar: Arbejderne er igangsat og midlertidigt stoppet, men genoptages så snart anlægsmand 

stilling er besat.  

b. Skolen i Kangaamiut - hvornår igangsættes projektering og forventet udbud 

i. Svar: Stilling til bygherrerådgiver er besat som starter 1. oktober 2020. Så snart 

vedkommende kommer på arbejder genoptages alt arbejder 

 

Sisimiut (Niels Mønsted fremlægger) 

Hans Ulrik er på ferie og Niels er midlertidig Teknisk Chef som også svarer på spørgsmål. 

1. Planområdet: 

a. Planchef stilling besat og tiltrådt 

b. Planmedarbejder besat og tiltrådt 

2. Driftsområdet: 

a. Forbrændingslederstilling opslået 

b. Byggesagsbehandlerstilling slås op 

c. Formandsstilling slået op 

3. Udvalgsmedlemmernes spørgsmål vedr. driften i Sisimiut 

a. Hvad er status på vejprojekt mellem Sisimiut og Kangerlussuaq? 

i. Svar: Arbejdet pågår men har haft problemer med permafrost og 

sandmaterialer på stedet som forsinker udførelsen, ny sitemanager i 

Kangerlussuaq skal sikre en mere effektiv udførelse 

b. Vil forsinkelsen påvirke Økonomien? 

i. Ja, arbejdet er aftalt ud fra medgået tid.  

c. Hvad er status på multihal projektet i Sarfannguit? 

i. Der er skrevet kontrakt med en entreprenør og arbejdet er igangsat  
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Punkt 03.1 Halvårsrapport 2020 Teknik, - Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og Sisimiut 2020 

 

J.nr. 06.01.02 

 

Dette er første halvårsrapport udarbejdet ud fra nyt ERP-system. Forbrug er opgjort til og med 

30.6.2020 ud fra konteringer udført under udarbejdelse af denne rapport. 

 

Det er en fælles rapport, Sisimiut + Maniitsoq.  

Der er 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 2019 og 2020 havde været hastebehandlet med hensyn til 

udbetalinger. 

 

Udvalg for Teknik Budget 2020 Forbrug          

1. kvartal 

Forbrug             

2. kvartal  

Forbrug 

ialt I 

perioden 

Forholds-

mæssigt 

Forbrugs 

% 

Rest 

forbrug 

% 

561010000 SIS 

Teknik og Miljø 

Stab 

6.431.000,00 77.877,17 -25.089,54              

52.788  

1,642% 99,179% 

562040100 SIS 

Brædtet - 

Qimatulivik 

 -

578.702,0

2 

-794.655,13        -

1.373.35

7  

  

562040200 SIS 

Entreprenørplads 

 745.426,1

5 

20.343,71            

765.770  

  

562040300 SIS 

Forbrændingsanlæg 

1.446.000,00 2.210.688,

59 

1.020.793,1

3 

        

3.231.48

2  

446,955% -

123,477

% 

562040400 SIS 

Beredskab 

Brandvæsen 

5.750.850,00 554.948,4

6 

989.950,79         

1.544.89

9  

53,728% 73,136% 

562040500 SIS 

Arealtildeling 

 6.573,00 -4.750,00                

1.823  

  

562040600 SIS 

Anlægsafdeling 

91.869.000,0

0 

4.285.480,

86 

6.946.845,2

3 

      

11.232.3

26  

24,453% 87,774% 

562040700 SIS 

Renovation 

-741.000,00 -23.133,00 54.459,41              

31.326  

-8,455% 104,228

% 

562040800 SIS Drift 

TEKNISK 

23.601.000,0

0 

9.635.279,

52 

6.976.558,0

1 

      

16.611.8

38  

140,772% 29,614% 
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563010000 MAN 

Teknik og Miljø 

Stab 

3.300.000,00 586.219,8

7 

816.119,31         

1.402.33

9  

84,990% 57,505% 

563030100 MAN 

Brættet 

 -6.211,17 -360.626,39           -

366.838  

  

563030200 MAN 

Entreprenørplads 

 166.787,2

1 

142.129,40            

308.917  

  

563030300 MAN 

Forbrændingsanlæg 

2.324.000,00 423.815,5

7 

501.169,31            

924.985  

79,603% 60,199% 

563030400 MAN 

Beredskab 

Brandvæsen 

3.291.000,00 447.322,0

1 

591.858,48         

1.039.18

0  

63,153% 68,424% 

563030500 MAN 

Arealtildeling 

  5.854,46                

5.854  

  

563030600 MAN 

Anlægsafdeling 

57.628.000,0

0 

2.336.008,

38 

6.283.839,1

6 

        

8.619.84

8  

29,915% 85,042% 

563030700 MAN 

Renovation 

415.000,00 -

289.957,3

9 

-13.079,79           -

303.037  

-146,042% 173,021

% 

563030800 MAN 

Drift TEKNISK 

13.200.000,0

0 

5.985.349,

82 

4.043.695,9

7 

      

10.029.0

46  

151,955% 24,022% 

Hovedtotal 208.514.850,

00 

26.563.77

3,03 

27.195.415,

52 

      

53.759.1

89  

 74,218% 
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Teknikområdet: Drift. 

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

på plads. 

Dette er gældende for både Sisimiut og Maniitsoq. 

 

Teknikområdet: Sisimiut 

 

562040100 SIS Brættet - 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.  

For yderligere detaljer om forbruget henvises til Bilag 1. 

 

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. 

 

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. 

Idet indtægterne for forbrændingsanlægget har så tungtvejende for det totale budget på 

forbrændingsanlægget – vil dette medfører store udsving i forbrugsprocent. Det totale forbrug vil 

derfor afhænge af hele årets indtægter for at give et retvisende billede af økonomien. For yderligere 

detaljer om forbruget henvises til Bilag 1. 

 

562040500 SIS Arealtildeling 

Afdelingen SIS Arealtildeling er indtægter for udstedelse af regninger for arealer mm. For 

afdelingen er gældende at indtægter fra gebyrer, containerleje og bådpladsleje, skal indplaceres 

under afdelingen.  

For yderligere detaljer om forbruget henvises til Bilag 1. 

 

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. Det 

forventes at der budgetmæssigt er balance mellem udgifter og indtægter. Dag og natrenovation 

regningsudskrives forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af dagrenovation og 

natrenovation og kan derfor give et misvisende forbrug. 

For yderligere detaljer om forbruget henvises til Bilag 1. 

 

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

år, har udgifterne til senrydning og bortkørsels af snelæg været højere end budgetteret.  

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

vedligeholdelsen genoptages i 4. kvartal, men at der i ultimo 2020 vil foretages korrektioner herfor. 

For yderligere detaljer om forbruget henvises til Bilag 1 

 

 

Teknikområdet: Maniitsoq 

 

563010000 MAN Teknik og Miljø Stab  

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

drift, varer for kontorartikler m.v.  

 

563030300 MAN Forbrændingsanlæg 

Der kan forventes en kontrol af fejlkonteringer. 

 

563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 

Administreres særskilt af beredskabet. 

 

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 maj måned. 

 

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. 
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Anlægsområdet: Sisimiut og Maniitsoq 

 

Udvalg for Teknik -

Anlæg 

Budget 2020 Forbrug          

1. kvartal 

Forbrug             

2. kvartal  

Forbrug i 

alt I 

perioden 

Forhol

ds-

mæssig

t 

Forbru

gs % 

Rest 

forbru

g % 

562040600 SIS 

Anlægsafdeling 

91.869.000,0

0 

4.285.480,

86 

6.946.845,2

3 

11.232.32

6  

24,453

% 

87,774

% 

010500 Qeqqata 

Kommunia Fælles 

41.500.000,0

0 

147.142,8

4 

431.897,50            

579.040  

2,791% 98,605

% 

010570 Maniitsoq   49.500,00 49.500    

010580 Sisimiut 41.369.000,0

0 

3.705.812,

86 

5.228.713,2

5 

8.934.526  43,194

% 

78,403

% 

010581 Itilleq  -9.384,84  -9.385    

010582 Kangerlussuaq 9.000.000,00 59.410,00 1.233.187,5

0 

1.292.598  28,724

% 

85,638

% 

010583 Sarfannguaq / 

Sarfannguit 

 382.500,0

0 

3.546,98            

386.047  

  

563030600 MAN 

Anlægsafdeling 

57.628.000,0

0 

2.336.008,

38 

6.283.839,1

6 

        

8.619.848  

29,915

% 

85,042

% 

010500 Qeqqata 

Kommunia Fælles 

10.795.000,0

0 

                       

-  

0,000% 100,00

0% 

010570 Maniitsoq 41.703.000,0

0 

2.335.567,

52 

6.177.939,1

6 

        

8.513.507  

40,829

% 

79,585

% 

010571 Atammik  -4.383,32                -

4.383  

  

010572 Napasoq  -3.786,72                -

3.787  

  

010573 Kangaamiut 5.130.000,00 8.610,90 105.900,00            

114.511  

4,464% 97,768

% 

Hovedtotal 149.497.000,

00 

6.621.489,

24 

13.230.684,

39 

19.852.17

4 

26,559

% 

86,721

% 

 

For hele anlægsområdet mangler at blive medtaget de fra sidste udvalgsmøde godkendte overførsler 

fra budget 2019 på 187,065 mio. kr. Ovenstående tabel er derfor ikke retvisende for restforbrugs% 

da overførte beløb mangler. 

 

I tabel er bevilget beløb til sager med stedbetegnelse ”Fælles” (tidligere stedkode 00 eller 90) men 

bogføringer skal i ERP-system ske med anvendelse af dimensionen stedkode, hvorfor disse 

bevillinger skal overføres til projekter med stedkode. 

 

For mere detaljerede oplysninger om bogføringer på de enkelte anlægsprojekter henvises til bilag 2. 
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Sisimiut: 

Det lave forbrug på anlægsområdet Sisimiut skyldes flere anlægssager lige er startet og fakturaer 

derfor endnu ikke er fremsendt fra entreprenør og andre er under projektering hos rådgiver.  

Bygningsrenoveringsarbejder er i gang flere steder og de sidste for iår er på håndværkerudbud. 

Fundament for 12 ældreboliger Nikkorsuit og daginstitution 4 på Akia er i gang.  

Multihal Sarfannguit er under kontraktskrivning med entreprenør.  

Arbejder med nye kloakker omkring Aqissilik og Chr.28 Aqq er i gang og kloakrenovering 

Muunuup og Paamaap Kuua er igang.  

Byggemodning Akia iht Kommuneplantillæg 19 har været i håndværkerlicitation og 

prisforhandlinger foregår med entreprenører. 

I Kangerlussuaq er der ved at blive skrevet kontrakt om vej og ATV-spor med lavestbydende og 

aftale om tilsynsopgaven med rådgiverfirma da vejarbejdet udføres efter medgået tid. 

Multihus Kangerlussuaq er bindingsværk rejst og bygning er under lukning. 

 

Maniitsoq: 

Ungusivik: byggemodning etape 1 er udført omkring 20% til dags dato. 

Gangbro Annertusoq-Tunoqqusaq: udført 15 %, materialer er forsinket. 

Vej til ny bydel NordØst er ikke påbegyndt. 

Skilift til Sarfaat ikke påbegyndt på grund af vanskelige terrænforhold, se andet UT-punkt herom. 

Familiecenter i Maniitsoq byggeri har været i håndværkerlicitation, og prisforhandlinger pågår, se 

andet UT punkt om licitationsresultat. 

Renovering Skolen Kilaaseeraq: Projektering er ikke kommet i gang grundet ubesat stilling som 

Bygherrerådgiver/anlægsmedarbejder. 

Renovering Skolen i Kangaamiut. Bygherrerådgiver/anlægsmedarbejder afventes, der er lavet 3 

forslag fra forrige bygherrerådgiver som ikke har opnået godkendelse. 

Nye kloak Ivissuit. Projektering pågår og har fundet at der må laves sprængningsarbejder som 

fordyrer projektet 

Kirkegård i Napasoq. Kantmaterialer som sprængsten 30x50 cm til sandkant mangler fragtes fra 

Nuuk. Fragtskibet Masik er i gangsat. 

Vej til sprængstofdepot ny erhvervsområde er påbegyndt og arbejder foregår. 

 

 

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg: 

 at halvårsrapport 2020 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes. 

 

Afgørelse 

Udvalget godkender indstilling med forbehold for økonomisystemet. Bemærkninger taget til 

efterretning. 

 

 

Bilag 

1. Detaljeret Drift 1.juli 2020 

2. Detaljeret Anlæg 1.juli 2020 
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Punkt 3.2 Forslag at vejen fra sprængstofdepotet Maniitsoq skal forlænges frem til Sarfat. 
 

J. nr.23.01 

 

Baggrund. 

Område for Teknik og Miljø har den 18.03.2020 modtaget et brev som indeholder forslag om 

vejforbindelse til skibakken Sarfat i Maniitsoq, som også indeholder liftforhold. (jf. bilag 1). 

I brevet forslås at vejen fra sprængstofdepotet skal forlænges til Sarfat. Forslaget er tilføjet til 

dagsordenen til Teknik Udvalgets næste møde af Formanden for Udvalg for Teknik, Frederik 

Olsen. 

 

Regelgrundlag 

- Anlæg og udvidelse af hovedveje og forbedringer er en kommunal opgave. 

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer, som har 

relevans for sprængstofdepotet. 

- Tillæg nr. 7 til kommuneplan 1993-2004 for Maniitsoq Kommune, som indeholder vejen til 

sprængstofdepotet. 

- Kommuneplantillæg delområde 700-D1, der blandt andet indeholder området omkring 

skibakken Sarfat. 

 

Faktiske forhold 

Borgerhenvendelsen om ønsket om en adgangsvej til Sarfat har relevans til to forskellige, aktuelle 

projekter: 

1. Skiliften i Sarfat, som stadig er under opstartsfasen pga. en række praktiske og 

budgetmæssige forhold. 

2. Vejen til kommende sprængstofdepot, som har været under udførelse gennem en årrække, 

og er planlagt til færdiggørelse i år. 

 

Modsat skicentret i Sisimiut, der drives kommunalt drives alpin skibakken Sarfat i Maniitsoq på 

frivillig basis fra skiklubbens side, hvor kommunen blot sørger for præparering. Sarfat skibakke 

råder over en ældre skihytte bygget af frivillige i 1980’erne og drevet af skiklubben, har to baner til 

alpin skiløb, hvor der igennem tiderne har været små skilifte drevet af skiklubben, men hvor 

snescooterne hovedsageligt har været benyttet som skilifte. 

 

Sarfat ligger nord for Maniitsoq, som ikke har vejfast forbindelse til byen, og man kører uden om 

fjeldene på snescooter for at kunne nå frem om vinteren. Der er to vinter adgangsveje til Sarfat via 

Ungusivik (hvor det kommende sprængstofdepot skal ligge langs ruten) og Ujaqqerivik. 

Førstnævnte kan ikke bruges en stor del af sæsonen pga. en skrænt og uheldige sneforhold på en 

snæver passage. Netop adgangsvejen via Ungusivik til Sarfat kan vejforbindes uden om 

vandspærrezonen, men kan så alligevel ikke vejforbindes uden at flytte sprængstofdepotets 

kommende placering grundet sikkerhedsafstandskrav og dette vil kræve et nyt kommuneplantillæg. 

 

Kommuneplantillæg nr. 7 dækker sprængstofdepotet og adgangsvejen til denne, men giver ikke 

mulighed for vejføring fra denne til Sarfat.  

Kommuneplantillæg for delområde 700-D1 giver mulighed for anvendelse af området til 

fritidsformål som ubebygget område som udgangspunkt, hvor der dog er mulighed for bebyggelse i 

ubetydeligt omfang, der understøtter områdets anvendelse til fritidsformål. 
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Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer indeholder restriktioner 

i form af sikkerhedsafstande til bebyggelser og offentlige veje, som er oplistet i bekendtgørelsens 

bilag 3. Sprængstofdepotets afstand til offentligvej, som ikke fører til selve sprængstofdepotet skal 

minimum være på 70-175 meter afhængig af mængderne på sprængstof i depotet. Således skal 

minimum afstanden til bebyggelse være på 400-960 meter afhængig af mængderne.  

 

I dag er adgangsvejen via Ujaqqerivik og vandsøen det mest benyttede pga. dennes mere centrale 

placering fra byen. Det har været praksis i mange årtier, at skiløberne og folk der vil til Sarfat køres 

med snescootere fra Ujaqqerivik, hvor afstanden er 2,8km på snescootersporet. Man kører igennem 

vandspærrezonen og på vandsøen. Pistemaskinen bruges alene til præparering af skibakken. Kravet 

er at isen skal være 70 cm tyk før at køretøjer kan køre over den, og det forsinker præpareringer. 

 

Anlæggelse af grusvejen til det nye sprængstofdepot blev iværksat i 2016 og skal ifølge planen 

blive udført i sommer 2020.   

 

Skiliftprojektet i Maniitsoq er sat på stand by pga. praktiske og budgetmæssige forhold, som 

informeret under udvalgets behandling af budgetønsker til budgetår 2021. Boreriggen til arbejdets 

udførelse var ellers transporteret med skib til skibakken, men kunne ikke transporteres fra stranden 

til skibakken pga. terrænforholdene. 

 

Placeringen af skiliften i Sarfat skulle være valgt sammen med brugerne tilbage i 2016. Nu har 

brugerne alligevel valgt at påpege nødvendigheden i at finde en anden placering som er mere 

optimal i forhold til brug af skibakken og sne- og terrænforholdene. Det optimale placering må 

således fastsættes sammen med brugerne. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at der er tilgængelige fritidsfaciliteter, og kommuneplanen rummer alle former 

for byens faciliteter. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I dag er der følgende budgetter, som er relevante i forhold til denne sagsfremstilling: 

1. Skiliften i Maniitsoq har projekt nr. 500117, og har et budget på 1,8 mio. kr. kroner iht. ERP 

systemet, med nuværende afholdt forbrug på 256.000 kr. Projektet er sat på standby pga. 

behov for tillægsbevilling, som behandles i forbindelse med budgetlægning for 2021 og 

overlagsårene. 

2. Vejen til sprængstofdepotet finansieres af projektnavnet ”Byggemodning af erhvervsområde 

i Maniitsoq” med projekt nr. 500067, og har et budget på 5,7 mio. kr. i ERP systemet, og der 

resterer 1,06 mio. kr., som forventes at blive brugt fuldt ud i år. Dette projekt er ikke tiltænkt 

som en adgangsvej til Sarfat, men ønskes forlænget til Sarfat ifølge borgerhenvendelsen. 

 

Der er ikke afsat midler til vejforbindelse fra den kommende sprængstofdepot til Sarfat, og udvalget 

har heller ikke fremsat dette som anlægsønske for budgetår 2021 og efterfølgende overslagsår. Hvis 

der ønskes en vejforbindelse til Sarfat må ønsket fremsættes som anlægsønske tidligst i forbindelse 

med budgetbehandling for 2022 og overslagsårene. Såfremt dette ønskes må et nyt 

kommuneplantillæg udarbejdes, herunder en anden placering af sprængstofdepotet eller omlægning 

af vejføringen pga. lovgivningsmæssige afstandskrav til offentlige veje og bebyggelser. Hvis en 

vejforbindelse bliver placeret i et kommuneplantillæg, kan overslagsprisen laves ud fra placeringen 
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til den tid, som også er afhængig af terrænforholdene og afstandsforhold til en anden placering af 

sprængstofdepotet eller vejen, ud over terrænforholdene. Umiddelbart vil der være omfattende og 

dyre sprængningsarbejder, såfremt vejforbindelsen skal laves langs Sarfat fjorden. 

 

I forhold til selve skiliften fremsatte Teknisk Udvalg sine anlægsønsker for budgetåret 2020 under 

udvalgets møde den 7. maj 2020 og overslagsårene under dagsordenspunkt nr. 11. Udvalget 

ønskede den dyre udgave af 3 forskellige valgmuligheder for skilifte i begge byer, hvor 

overslagsbudgettet blev angivet til 4,1-20,5 mio. kr. for hver by, og som stadig er åben for 

valgmuligheder i forbindelse med budgetbehandlingen for 2021. I samme sagsfremstilling blev det 

oplyst, at eksisterende budget til en ny skilift i Maniitsoq ikke rækker til udførelse, og der er 

udfordringer med placering pga. ændringer i sneforhold de seneste år.  

 

Administrationens vurdering 

Da der i dag ikke er afsat budget til en vejforbindelse til Sarfat, og tiltaget ikke er understøttet af 

gældende kommuneplantillæg og iht. lovgivning kan denne ikke udføres, før nyt plangrundlag og 

tilstrækkelig bevilling er besluttet.  

 

Eksisterende skiliftprojekt med projekt nr. 500117 må fortsat afvente tillægsbevilling og valg af 

valgs mulighederne fremsat under udvalgets behandling af budgetønskerne for 2021. 

 

Nuværende udførelses logistiske problemer med boreriggen og andet an stillings relateret 

håndtering i Sarfat må løses ved at anlægge mindre arbejdsveje fra stranden til skibakken, således 

boreriggen og skimasterne kan fragtes med skib. Hvis man venter til en usikker fremtidig 

vejforbindelse vil projektet forsinkes yderligere med budgetmæssig tab via inflation, og manglende 

realisering af projektet på sigt. 

 

Indstilling 

Der indstilles til Teknisk Udvalg: 

 

- At ønsket om en vejforbindelse til skibakken i Sarfat henvises til fremtidige kommunale 

budgetbehandlinger. 

 

- At Teknisk Udvalg tager administrationens beskrivelse af nødvendige processer og tiltag til 

efterretning, såfremt en vejforbindelse til Sarfat behandles i fremtidige budgetbehandlinger. 

 

Afgørelse 

Udvalget Godkender indstilling med ønske om borgerinddragelse til det videre forløb. Projekt 

medtages i budgetbehandling for 2021. Apussuit vejen tages med i planlægning.  

 

 

Bilag 

1. Forslag vedrørende tilgængelighed af skibakken Sarfaq hele året rundt.  

2. Sarfat – Oversigtsplan 

3. Tillæg nr. 7 til kommuneplan 1993-2004 for Maniitsoq Kommune. 

4. Kommuneplantillæg delområde 700-D1 
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Punkt 4.1  Orientering om Naalakkersuisuts Affaldshandlingsplan 2020-2031   

J.nr. 27.03.01 

 

Baggrund 
Naalakkersuisuts Affaldshandlingsplan 2020-2031 er blevet endelig godkendt og offentliggjort.  

Nærværende sagsfremstilling orienterer om offentliggørelsen af affaldshandlingsplanen som er 

vedhæftet i bilag 1 og 2. 

 

Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet fastsætter regel om at Selvstyret 

skal udarbejde en overordnet affaldshandlingsplan hvert 4. år med et indhold der vedrører de følgende 

12 års affaldshåndtering. 

 

Faktiske forhold 
Affaldshandlingsplan 2020-2031 beskriver Naalakkersuisuts målsætninger inden for affaldsområdet 

og udstikker rammerne for kommunernes affaldsplanlægning og affaldshåndtering inden for 

planperioden 2020-2031. De kommunale affaldsplaner, herunder Qeqqata Kommunias, skal dermed 

være i overensstemmelse med Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan. Udkastet til 

affaldshandlingsplanen har særligt stort fokus på implementeringen af den fælles nationale 

affaldsløsning, som Naalakkersuisut og borgmestrene for de fem kommuner blev enige om på det 

politiske koordinationsgruppe møde i september 2018. Affaldshandlingsplanen beskriver hvordan 

man med en fælles indsats vil sikre en effektiv affaldshåndtering, der er miljø- og sundhedsmæssig 

forsvarlig, og hvor affald udnyttes bedst muligt til genanvendelse og som ressource. 

 

Naalakkersuisut har udsendt følgende pressemeddelse i forbindelse med offentliggørelse af den 

godkendte affaldshandlingsplan: 

”Med Affaldshandlingsplan 2020-2031 giver Naalakkersuisut og kommunerne affaldshåndteringen 

endnu et løft. De nye mål og initiativer skal sikre en grøn, bæredygtig udvikling på affaldsområdet 

– til gavn for alle.  

Affald er ikke bare affald. Nogle ting, der smides ud, kan få nyt liv som genbrug. Andre ting er lavet 

af materiale, der kan genanvendes. Det affald, der forbrændes, kan bruges som kilde til fjernvarme. 

Fokus i den nye affaldshandlingsplan er, at vi skal have mest mulig værdi af affald og håndtere det 

sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.  

Naalakkersuisut og kommunerne har gennem flere år gennemført forbedringer på affaldsområdet. 

Det var de første skridt. Med Affaldshandlingsplan 2020-2031 tager vi de næste vigtige skridt, 

udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane. 

Grundlaget for de kommende års indsats på affaldsområdet er den fælles nationale affaldsløsning. 

To moderne affaldsforbrændingsanlæg skal etableres i Sisimiut og Nuuk for at sikre en sundheds- 

og miljømæssig hensigtsmæssig forbrænding af affald. De forventes at stå klar i 2022 og 2023. 

Affald fra byer og bygder skal pakkes og transporteres til de nye anlæg, så affaldet ikke ophober sig 

på dumpe rundt om i landet.  
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Naalakkersuisut har via Miljøfonden besluttet at støtte etableringen af den nationale affaldsløsning 

med i alt 50 mio. kroner. De nationale anlæg vil give en markant forbedring af miljøforholdene for 

de kommuner, som er med i ESANI A/S.  

Naalakkersuisut og kommunerne blev enige om den fælles nationale affaldsløsning i 2018, og det 

kommunale affaldsselskab ESANI A/S er nu i gang med at gøre planerne til virkelighed. Den 

nationale affaldsløsning er solidarisk, så kommunerne via ESANI A/S deler både indtægter og 

udgifter.”   

 

Bæredygtige konsekvenser 
Initiativerne præsenteret i Affaldshandlingsplan 2020-2031 har til hensigt at give affaldshåndteringen 

i hele Grønlands et markant løft. Affaldshandlingsplanen har bl.a.fokus på cirkulær økonomi og øget 

genanvendelse af affald. De planlagte forbedringer på affaldsområdet, vil dermed bidrage til 

opfyldelse af en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, ved optimering af miljømæssige 

og sundhedsmæssige forhold, herunder affaldsminimering og bedre udnyttelse af affald som 

ressource. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det markante løft af affaldshåndteringen vil medføre et behov for investeringer og muligvis også 

øgede driftsomkostninger til den fremtidige drift. De samlede økonomiske konsekvenser og 

finansieringen af affaldshandlingsplanen, er præsenteret i planens bilag 1. Der vil blandt andet blive 

behov for investeringer til oprettelse af modtagestationer til behandling og sortering af affald i alle 

kommunens byer og bygder samt etablering af kontrollerede deponier. Desuden kan der forventes 

øgede omkostninger til uddannelse af personale, som skal forestå driften af modtagestationer, samt 

øgede administrative udgifter i form af personaleressource til gennemførelse af tiltag vedrørende 

genbrug og genanvendelse og til planlægningen af en forbedret affaldshåndtering generelt. 

 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at udkast til affaldshandlingsplan 2020-2031 danner et ambitiøst 

udgangspunkt for de kommende års initiativer indenfor affaldsområdet samt implementeringen af en 

fælles national affaldsløsning, som allerede er skudt i gang i dag med dannelsen af det fælles 

kommunale affaldsselskab ESANI A/S. Affaldshandlingsplanen kan betragtes som et konkret 

arbejdsredskab, da den præsenterer konkrete opgaver og initiativer, samt de afledte økonomiske 

konsekvenser af disse opgaver, som hhv. kommunerne og Selvstyret forpligter sig til at gennemføre 

for at kunne opnå de enkelte delmål. 

 

Indstilling  

 

Området for Teknik- og Miljø indstiller til udvalget for Tekniks, Økonomiudvalgets og 

Kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

- At offentliggørelsen af Naalakkersuisuts Affaldshandlingsplan 2020-2031 tages til 

efterretning 

 



Referat for Udvalg Tekniks ordinære møde 05/2020, den 10.august 2020 

 

 

 

15 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Afgørelse 

Indstilling taget til efterretning. Udvalget ønsker administrationen udarbejder en redegørelse vedr. 

den kommende planlægning med kommunale aktiviteter og ansvar ved transport- og is forhold, 

vinterforanstaltninger og oplagspladser. 

 

Bilag 

1.  Eqqakkanut iliuusissanut pilersaarut 2020-2031 

2. Affaldshandlingsplan 2020-2031 
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Punkt 4.2 Trådalger i Spejdersø og små damme ved Siverthsenip/Adammip Aqq.  

J. nr. 81.04.03  

 

Baggrund 
Spejdersø har gennem mange år været delvis dækket at tykke lag af trådalger i sommertiden. Det 

anses for uskønt i bybilledet. Der er har ofte været foretaget opfiskning af algerne både fra 

kommunens ansatte og frivillige kræfter, men uden langtidsvirkende resultater. Enkelte borgere og 

en borgergruppe har efterspurgt diverse løsningsmuligheder, som til tider har været beskrevet i 

ugeavisen Sivlek’. I denne sagsfremstilling kigges der kemiske og biologiske søbehandlings 

løsninger. En borger har efterlyst brug af kemiske produkter til rensning af byen, som denne 

sagsfremstilling også tager højde for. 

 

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

Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse. 

 

Faktiske forhold 
Der er stor forekomst af trådalger i Spejdersø og de små damme på hjørnet mellem Adammip Aqq. 

og Karl Siverthsenip Aqq. Det skyldes næring som tilføres søen med gråt spildevand fra områderne 

Kunuuteralaap Aqq./Jakunnguup Aqq. og Qivittoqarfik fra både gråt spildevand og hundepladser. 

Desuden vil mange ænder og fodring af dem give næring fra ændernes afføring. 

Så længe der udledes gråt spildevand vil der være forekomst af trådalger (eller andre alger). Når 

Karl Siverthsenip Aqq. og Adammip Aqq. engang er kloakeret kan der efter nogle år ventes en 

forbedring. Ventetiden skyldes at der vil være oplagret næringsstoffer i jorden, som langsomt 

skylles ud ved tøbrud og større regnperioder. Derudover vil kloakering ikke hjælpe, så længe 

husejerne ikke tilslutter sig til hovedkloakken. 

Der er fundet algemidler til salg, som kan fjerne algerne kortvarigt. Dvs. midlet skal bruges igen, 

flere gange hen over sommeren. 

Grundet den danske naturbeskyttelseslovs § 3 skal der i Danmark ansøges om tilladelse til brug af 

det billigste middel til søer over 100 m2. Men da miljø- og naturområdet er hjemtaget område, 

gælder dette ikke i Grønland. Grunden til denne regel har intet med farlighed af midlet at gøre. Det 

er dansk naturs trængte situation, som gør at man sætter regler for at begrænse ændringer i den 

smule natur, der er tilbage.   

I øvrigt ses brug af midlet ikke at være i konflikt med grønlandske regler.  

Midlet bruges ved anbefalet pH-værdi mellem 5,5 og 8,5 og er mest effektivt ved temperaturer over 

13 °C, men kan også bruges ved lavere temperaturer med mindre effekt. Spejdersøens temperatur 

over sommeren må regnes som at være det samme som middel temperaturen på omkring 4-7 grader 

om sommeren. På den baggrund kan man ikke regne med, at de kemiske midler bliver lige så 

effektive at bruge i Sisimiut som i Danmark. 

 

En anden rensningsmetode er at opsætte et rodzoneanlæg til sommerdrift, som vandet fra Spejdersø 

ledes igennem så planternes rødder kan optage næringen. Det er ikke undersøgt hvor stort et sådan 

anlæg skal være for at holde algerne nede. Lokale arter af græs, pil, mm. kan bruges i anlægget. 

Vandet strømmer gennem rodzoneanlægget tilbage til Spejdersø.     
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Bæredygtige konsekvenser 
Den lokale forurening med næringsberigelse af en sø og nogle få damme i byen er ikke et problem 

for naturen, men en by-forskønnelses udfordring. 

Dersom det er ønsket at byen og dens elementer fremstår på en bestemt måde, så er det i den 

sammenhæng bæredygtigt at søge løsninger.  

Tilstanden i sø og damme er resultat af resterne af gamle dages spildevandshåndtering med gamle 

tilladelser til udledning af gråt spildevand. Det tager tid at ændre dette, da man ikke umiddelbart 

kan fratage borgerne disse tilladelser uden at komme med tilslutningspligt til kloakerede 

strækninger. 

Arbejdet med kloakering og beslutninger om ikke mere at tillade nye udledninger af gråt spildevand 

er miljømæssigt og sundhedsmæssigt bæredygtigt.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Her gøres der rede for økonomiske og praktiske forskelle mellem kemisk behandling med 

tilsætningsstoffer, samt biologisk behandling i form af rodzoneanlæg. 

 

Det fundne kemiske middel hedder Pond Relief. Grundet Spejdersøens størrelse koster én 

behandling 172.000 kr. i dag. Det skal gentages ca. hver 30. dag sommeren over, hvilket bliver ca. 3 

gange. Midlet virker bedst ved gode iltforhold, hvorfor et beluftningsanlæg anbefales sammen med 

behandlingen. Der er fundet andre lignende midler, men disse koster endnu mere.  

Den høje pris skal ses i sammenhæng med at midlet oftest bruges i havedamme og små vandhuller i 

parker og golfbaner i varmere himmelstrøg. En ekstra stor havedam kan være på f.eks. 20 m2 og vil 

koste ca. 225 kr. at behandle tre-4 gange på en sommer.  

 

Rodzoneanlæg er ikke et afprøvet teknik her i landet, og et eksempel fra Danmark og andre dele af 

verden kan ses på bilag 3. Prisen for rådgiverbidrag til et rodzoneanlæg til Spejdersø vurderes til 

150.000 kr., da rådgivere med specialistviden må hentes fra Danmark med evt. stedlige målinger og 

udarbejdelse af et projekt. I forhold til anlæggelse vil der følge jordarbejder ud over maskineri inkl. 

sommervand rørføring, som på nuværende tidspunkt kan estimeres til omkring 700.000 kr. samlet 

set ift. jordarbejder og anskaffelser. Dog må estimaterne justeres efter rådgivers projekt, da 

administrationen ikke har kendskab til lignende projekter her i landet.  

 

Af hensyn til tidlig projekteringsopstart, og dermed tidlig undersøgelse om et rodzoneanlæg vil 

være svaret på løsning af algeproblemet på søen kan man finaniere 

projekteringen/forundersøgelserne fra byforskønnelsespuljen fra år 2021. Byforskønnelsespulejn er 

nemlig allerede fordelt for år 2020. Når rådgiver er færdig med sit projekt med rådgiverestimat på 

udførelsesdelen kan udførelsesbudget søges som anlægsønske fra udvalget for år 2022.  

 

Alt andet ville kræve tillægsbevilling til formålet, som pt. ikke kendes helt pga. usikkerhederne, dog 

med nuværende estimat på samlet 850.000 kr. inkl. projektering og udførelse. 

 

Administrationens vurdering 
Prisen for behandling af Spejdersø med kemiske midler er alt for høj, og har ingen langtidsholdbar 

effekt uden løbende gentagelser af behandlinger og dyre omkostninger. Derfor kan administrationen 

ikke anbefale kemiske behandlinger. 

 



Referat for Udvalg Tekniks ordinære møde 05/2020, den 10.august 2020 

 

 

 

18 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

På langt sigt er kloakering af oplandet omkring Spejdersøen det mest optimale og bæredygtige 

løsning, og har andre større sundheds- og samfundsmæssige gevinster end blot 

forskønnelsesmæssige formål.  

 

Kloakering er dyrt, og tager flere år at gennemføre. Kloakering vil også være afhængig af 

husstandenes tilslutninger til det nye kloakledninger efter anlæggelse af hovedkloakkerne. Man må 

derfor finde en passende midlertidig løsning på kortere sigt, såfremt man prioriterer at løse 

algesituationen på sigt. Denne midlertidige løsning kan være et rodzoneanlæg, som ville være det 

første af sin slags i landet. 

 

Rådgiver må finde et egnet placering omkring Spejdersøen, som tillader at vandet kan løbe tilbage 

til søen. Mulighederne for placering er vist på bilag 3. Tøsebakken, dalen øst for Taseralik eller 

omkringliggende område kan være muligheder, som en rådgiver må vurdere mere detaljeret. 

 

Et rodzoneanlæg ved Spejdersø vil foruden anlægsudgifter, koste mindre vedligehold og 

driftsomkostninger pt. skønnet 50.000 kr. årligt. Denne drift vil komme til at hvile på Sannavik. 

Der skal være nok plads og anlægget må ikke genere vinteraktiviteterne, og sommeraktiviteter er 

næppe et problem.  

 

Indstilling  

 

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Tekniks godkendelse,  

 

at der afsættes 150.000 kr. til rådgiverprojekt til et rodzoneanlæg i spejdersøen, som hentes fra 

konto 76-06 ”by forskønnelse” fra budgetår 2021 med sigte på at finde endelig løsningsforslag på 

algeproblemer i Spejdersøen og projektering fra 2021. 

at finansiering til udførelse af rodzoneanlæg afventer den projekterendes vurdering om bygbarhed 

og byggeomfang, og kan indgå i udvalgets anlægsønsker for år 2022. 

 

Afgørelse 

Udvalget godkender indstilling med betingelse af at administrationen inddrager Maniitsoq i den 

yderligere planlægning vedr. tråd alger i deres søer. 

 

Bilag 

1 Pond Relief produktinfo  

2 Billeder af egnede placeringer af rodzoneanlægget ved Spejdersøen. 

3 Eksempel på et rodzoneanlæg i Danmark 
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Punkt 4.3 Takster 2021, Teknik og Forsyning  

J.nr. 06.01.01  

 

Baggrund 
I forbindelse med vedtagelse af budget for 2021 skal de kommunale takster for året fastsættes, 

herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik gælder det takster under 

Området for Teknik og Miljø. 

Taksterne bliver løbende evalueret for at sikre at taksterne er i overensstemmelse med de faktiske 

forhold.  

 

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 konti under OTM. 

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2020. De ændringer skrevet med rødt er de forslag til 

ændringer som Området for Teknik og Miljø vurder, har behov for ændringer. 

På affaldsområdet er der på UT 07.19 punkt 02 lukket møde indstillet og godkendt at taksterne for 

dag og nat - renovationstømninger samt de øvrige affaldstakster skal stige 10 % - samt at der i 

indstillingen redegøres for at lade områderne der vedr. affald stige med 10 %. 

Der har hidtil ikke været direkte økonomisk sammenhæng mellem det affald som indsamles hos 

borgerne via den kommunale affaldsordning og betaling for håndtering og afbrænding ved 

forbrændingsanlægget. Forbrændingsanlægget har gennem årene haft et overforbrug, idet der 

budgetmæssigt har været afhængig af indkomster fra affaldsgebyrer og fjernvarmesalg. 

 

Taksten for tømninger af dagrenovation er sat således at den dækker udgifterne til betaling til 

entreprenøren som kommunen har indgået kontrakt med. Stigningen skal således også sikre at 

udgifterne til den efterfølgende håndtering og afbrænding eller indpakning af brændbart affald kan 

dække udgifterne herfor.   

For taksterne for tømning af natrenovation er gældende at entreprisen for tømning er udliciteret. 

Udgifterne til kontrakten for tømning og efterfølgende bortskaffelse af latrin er langt under hvad 

kommunen betaler til entreprenøren for afhentning og efterfølgende bortskaffelse. 

De ændrede takster på nag og natrenovationsområdet samt gebyrer på forbrændingsanlægget se på 

bilag 1 – takstforslag 2021. Taksterne skrevet i sort er taksterne for 2020 og de skrevet venstre 

herfor med rødt er ændringerne, ud fra en 10 % stigning. 

 

I tilføjelse til taksterne for natrenovation ser OTM en nødvendighed at indfører en takst for at 

borgere, institutioner og erhverv kan aflevere fyldte natrenovationsposer direkte ved 

afsætningsplads ved natrenovationsanstalten. Flere og flere aflevere fyldt poser, uden at kommunen 

kan regningsudskrive for den videre bortskaffelse. Det foreslås således at der åbnes op for at tilkøbe 

sig mulighed for at aflevere direkte til natrenovationsanstalten med 5 kr./pose.  

 

Taksten for at leje en kommunale bådpladser, på land, er fejlagtigt ikke med i takstbladet. Denne 

indplaceres som en tilføjelse i takstbladet. 

Der er ikke tale om en ændring i taksten størrelse, blot at den medgår i takstbladet. 
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Der er i forbindelse med pulje for fiskeri og fangst igangsat indkøb og 

anlæggelse af nye pontonbroer i inderhavnen. Med de nye pontonbroer 

kommer der mulighed for erhvervsfiskere/fangere samt øvrig erhverv, at leje 

en pontonplads. Dette er for at sikre at forholdene i inderhavnen kan 

optimeres mod en mere ordnet havn, hvilket gennem flere år har været 

debatteret. 

I puljen for etablering af nye pontoner indgår således også anlæggelse af nye 

kommunale pontoner i Ulke-bugten, øst for Sisimiut Bådforening. Til forskel 

fra de nye betalingspontoner i inderhavnen, stilles de nye pontoner i Ulke-bugten vederlagsfrit til 

rådighed for alle. Til forskel er at pontonerne i inderhavnen bliver aflåst og der betales leje af 

bådpladsen. 

For fastsættelse af taksten for leje af bådplads i inderhavnen er følgende forslag til taksten ud fra 

følgende: 

 

 

 

Der er indkøbt pontoner således der er mulighed for udlejning af optil 42 pladser, afhængig af 

størrelserne på jollerne.  

Pladserne er opdelt efter størrelse af jollerne hvor prisen for leje afspejler størrelsen af jollen eller 

båden. 

 

Tabellen herover vises oversigten over takststørrelse ift. fartøjets størrelse. Taksten er kun for 

pontonerne som etableres i inderhavnen.  

Indtægterne for skal medvirke til at dække udgifterne for administrering, reparationer samt op og 

nedtagning af pontonerne. Hertil vil en indgået lejeaftale medfører udlevering af nøgle for at få 

adgang til sin pontonplads. Pontonerne indkøbes i år og gøres klar til brug fra budgetår 2021 – så 

snart is - forholdene i inderhavnen, samt i Ulkebugten tillader det. 

 

Samme pulje for fiskere og fangere etablere fangerskurer i første omgang i Sarfannguit. Skurerne 

udlejes til fiskere og fangere og ud fra samme princip som skurer i Maniitsoq.  

Fastsættelsen af taksten for leje tager udgangspunkt i taksten for leje af ”lille skur” i Maniitsoq. 

Taksten er 950 kr./år.  

 

Taksten for leje af asfaltskærer maskine inklusiv fører indstilles til at også kunne udlejes uden fører. 

Taksten med fører er sat til 520 kr./time.  

Det vurderes at taksten uden fører pr. dag skal sættes til 600 kr. /dag.  

 

Taksten for leje af kommunens kloakkamera ændres fra en dagsleje takst på 900 kr./dag uden fører 

til en timeleje på 200 kr./time.  

 

Entreprenørpladsen står for op og nedtagning af det 6x10 meter ”by telt”. Taksten er i dag på 4.967 

kr. Der er her ikke anført hvor lang tid teltet kan lejes. For denne takst indstilles at taksten er 

gældende for at leje et fuldt ud oprejst telt i ét døgn. 

 

Hertil er der ved flere lejeligheder forespurgt om leje af teltet uden for byen. Teltet har været fragtet 

til bygderne og senest til en cykelevent ved DYE 1. Der mangler således en takst for leje af by teltet 

Størrelse 

Pris pr. 

år 

0-6m 1800 

6-8m 2500 

8-10m 7500 

10-12m 8500 
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uden entreprenørpladsen opsætte og nedtager teltet. Til de ovennævnte arrangører aftaltes en pris på 

1000 kr./døgn – hvilket vurderes rimeligt. 

 

Bæredygtige konsekvenser 
For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter udlignes med 

de indtægter fra afgifter som det for hver enkelt borger eller virksomhed koster. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Denne indstilling sigter ikke kun på dag- og natrenovation, men også ift. resterende 

affaldshåndtering i Sisimiut, da affaldsplanens målsætning er en udgiftsneutralt affaldshåndtering, 

og der således skal kigges på hele værdikæden ift. affaldshåndtering, der opereres fra afdelingerne 

562040400 – SIS Forbrændingsanlæg og 562040700 -  SIS Renovation. 

Politisk godkendt affaldsplan for Qeqqata Kommunia har en målsætning med ”forureneren betaler 

princippet”, hvor hele affaldshåndteringen således skal drives udgiftsneutralt. 

Kommunen har også en tradition med at hæve taksterne højst 10 procent hvert år, indtil 

målsætningerne om tilpasning af udgifter i forhold til indtægter nås.  

For taksten for aflevering af natronovationsposer direkte ved natrenovationsanstalten er der behov 

for at åbne muligheden for at tilkøbe sig denne ydelse. Her ses også på de igangsatte aktiviteter i 

forbindelse med anlæggelsen af vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, hvor der i denne 

forbindelse er fastsat regler for bortskaffelse af latrin fra de hytter eller andet erhverv langs vejen. 

Her er det påkrævet at der er en fast takst og procedurer for bortskaffelse af natrenovationsposer.  

 

For fastsættelse af taksten for pontonleje i inderhavnen vurderes at driften bliver budgetneutral idet 

de forventede indtægter udligner udgiften for administration, reparationer og øvrig håndtering.  

Der er i budgettet under afdelingen 562040800 – SIS Drift Teknisk – ”havne og skibstrafik” er 

driftsbudget på 111t. kr. Midlerne anvendes blandt andet til op og nedtagning af pontonerne, som i 

dag er betalingsfri. Hertil anvendes midlerne til øvrige havnerelaterede udgifter, som havnekran, 

belysning og øvrig drift. 

 

Taksten for leje af asfaltskøremaskine har ikke nogen økonomiske konsekvenser, men skal blot ses 

som en mere fleksibel serviceydelse og hvor entreprenørpladsen ikke skal reservere en fører til 

opgaven. 

 

Taksten for udlejning af by telt uden op og nedtagning har ikke nogen økonomisk konsekvens, men 

blot en mere fleksibel serviceydelse.  

 

Administrationens vurdering 
De væsentlige takster er taksterne for den kommunale ordning for indsamling af dag og 

natrenovation. Det vurderes at der i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1/1 – 2020 og en 

senere eventuel fornyelse eller en anden form for indsamlingsordning er behov for årligt at justere 

taksterne, idet ydelsen til entreprenøren følger samfundets prisudvikling.  

For at holde driften af pontoner udgiftsneutralt vurderes det at de foreslåede takster vil sikre at 

kommunen dækker udgifterne til driften af pontonerne, hvor også pontonerne i Ulke bugten indgår i 

samme budget 
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Indstilling  

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2021 på områderne 

Teknik konto 2 og Forsyning konto 6. 

 

At takstforhøjelse på dag- og natrenovation, samt generelt affaldshåndtering på 10 procent 

godkendes, således det samlede budget til dag- og natrenovation og øvrig affaldshåndtering holdes 

udgiftsneutralt ift. nuværende, samlede budget. 

 

At der gives mulighed for at tilkøbe en bortskaffelsesmulighed for natrenovationsposer fra det åbne 

land med en takst på 5 kr. /pose. 

 

At taksterne for leje af pontonbro plads i inderhavnen fastsættes som beskrevet under faktiske 

forhold.  

 

At taksten for leje af skur i Sarfannguit fastsættes ud fra taksten i Maniitsoq på 950 kr./år 

 

At taksten for asfaltfræsemaskine ændres fra 520 kr./døgn inkl. Fører til 600 kr./timen uden fører. 

 

At taksten for leje af kommunens kloakkamera ændres fra en dagsleje takst på 900 kr./dag uden 

fører til en timeleje på 200 kr./time, uden fører  

 

At taksten for leje ”by teltet” – tilføjes en døgnleje uden op og nedtagning til 1000 kr./døgn. 

 

Afgørelse 

Udvalget godkender: 

- Taksten for leje af skur i Sarfannguit godkendes 

- Asfaltfræsemaskineleje godkendes forhøjet fra 520kr/døgn med fører til 600/time og uden 

fører.  

- Takst for kloakkameraleje godkendes ændret fra 900kr/dag uden fører til 200kr/time uden 

fører.  

- Døgnleje af by telt uden op og nedtagning godkendes med 1000kr/ døgn. 

 

Udvalget godkender med forbehold: 

- 10 % forhøjelse af dag- og natrenovationstakst, undtages for bygderne. 

 

Udvalget afviser følgende: 

- Tilkøbemulighed fra det åbne land med en takst på 5 kr/pose. Dokumentation er for 

mangelfuld og der ønskes en høring i befolkningen, hvis der skal tages en beslutning. 

- Takstpriser på pontonbroer kan ikke godkendes uden en høring blandt erhvervet herunder 

lokale fanger og fiskerforeninger før de kan godkendes. 

 

Udvalget videresender punkt til økonomiudvalg til endelig godkendelse 

Bilag 

1. Forslag til takster for 2021 
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Punkt 5.1 Høring om fangstperiode sommer og efterår og kvoter for rensdyr og 

moskusokser i 2020. 

J.nr. 66.16 

 

Baggrund 

Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 27. maj 2020 pr. brev fremsendt høring om 

forslag til fangstperiode og kvoter for rensdyr samt moskusokser. 

I høringen er biologernes forslag til moskus og rensdyrjagt for 2020 vedlagt. Grønlands 

Naturinstitut´s brev af 15. maj 2020. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7, af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr 

 

Faktiske forhold 

Rensdyr: 

Jagtperioder for rensdyr i jagtområde 2 og jagtområde 3 der er til høring. 

Jagtområde 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq): 

Erhvervsjagt 1. august – 31. december 

Fritidsjagt: 1. august – 31. oktober: 

Jagtområde 3 (Fra Maniitstoq mod Nuuk fjord): 

Erhvervsjagt 1. august – 31. december 

Fritidsjagt: 1. august – 31. oktober. 

 

Moskusokser: 

Forvaltningsområdet Maniitsoq: 

Erhvervs-og Fritidsjagt: 15. august – 15. oktober 

 

Forvaltningsområdet Sisimiut: 

Kvoter: 400 

Erhvervs-og Fritidsjagt: 1. august – 15. oktober 

 

Grønlands Naturinstitut har i deres forslag af 15. maj 2020 til moskus- og 

rensdyrjagt for 2020 anbefalet følgende:  

"I 2018 har der under optælling af rensdyr med helikopter inkluderet moskusokser i Maniitsoq 

Området. Antallet af moskusokse regnes for at være omkring 20.334. 

I minimumstælling af moskusokser (i bestemte landområder) er det bemærket, at grupper af 

moskusokserne har spredt sig siden optælling fra 2000 til 2020, hvor antal af kalve og tilkommende 

i procent er blevet lavere.  

Dette kan muligvis skyldes at moskusoksebestanden er faldende. Moskusoksernes kælvning er 

blevet lavere i forhold til tidligere. Faldende antal af kælvning kan muligvis skyldes for lav fysisk 

udholdenhed, som ligeledes kan skyldes forstyrrelse pga. jagten før moskusoksernes kælvning.  

Grønlands Naturinstitut foreslår derfor, at moskusjagten bør starte pr. 15. august. Dette kan være 

med til at moskusokserne er mere fysisk udholden under brunsttiden og har ikke mindst bedre 

mulighed for at blive drægtige”. 
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Administrationen i Qeqqata Kommnia har til fisker og fangerforeningen, bygdebestyrelsen og 

fritidsjægerforeninger fremsendt høringen pr. e-mail. 

Endvidere blev høringen orienteret ved opslag i både byer og bygder. 

Indkommende høringssvar er fra følgende: 

Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut 

Kangaamiut Bygdebestyrelse 

Fisker- og Fangerforeningen i Maniitsoq 

Fritidsjægerforeningen i Maniitsoq 

Bygdebestyrelsen Atammik/Napasoq 

Forening for fritidsjægere med licens ”Nattoralinnguaq i Sisimiut. 

 

Høringssvarene kan læses i bilagene. 

Alle foreninger der har svaret høringen har meddelt, at de er imod udsættelsen af moskusjagten til 

15. august i forvaltningsområdet Maniitsoq.  Enkelte foreninger har meddelt deres stor modstand. 

Idet traditionen og kulturen derved berøres negativt. Idet oplæring af moskusjagt og deltagelse af 

børn under sommerferien og familiefællesskabet og indsamling af vinterforråd samt at samle 

kræfter til vinter berøres negativt. 

Idet for det meste starter regntiden omkring 15. august og bliver koldere om natten, og da der i 

denne periode er svær at tørre kød pga. vejret. 

Man er uenige i Grønlands Naturinstituts´s begrundelse i deres indstilling, idet man mener er 

uforståeligt. 

Administrationen har kendskab til, at der i Maniitsoq indsamles underskrifter med hensyn til protest 

af udsættelsen af moskusjagten i forvaltningsområdet Maniitsoq. 

 

Med hensyn til rensdyrjagten har foreningen for fritidsjægerne med licens ”Nattoralinnguaq” i 

Sisimiut som den eneste har besvaret med forslag om perioden for rensdyrjagten i jagtområdet 2. 

Erhvervsfangerne har ikke fremkommet med svar med hensyn til rensdyrjagten. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

Administrationens vurdering: 

Administrationen vurderer, at der ud fra optælling af moskus i forvaltningsområdet Maniitsoq i 

2018 med estimat på omkring 20.334 må anses for at være mange dyr. 

Administrationen vurderer, at biologerne ikke har fremkommet med sikre oplysninger i deres 

indstilling. 

Administrationen vurderer, at biologerne bør fremkomme med mere konkrete begrundelse i deres 

oplysninger, hvis moskusjagten, der siden begyndelse har været fra 1. august, udskydes med 14 

dage her til sommer. Administrationen vurderer, at biologernes oplysninger i deres anbefaling 

udelukkende kan ses som et skøn. 

Administrationen vurderer, at den pludselige udsættelse af moskusjagt i sommerperioden, som nu i 

mange år har været et tradition, og som har givet stor udbytte hos mange familier med hensyn til 

livsfornødenhed er uacceptabelt; og at alle i høringssvaret har givet udtryk for deres indsigelse. 

Administrationen vurderer, at fredning af moskusokse i perioden 1. august til 15. august er 

urealistisk, eftersom rensdyrjagten starter pr. 1. august, da moskusokse også vil blive forstyrret og 

påvirkes under rensdyrjagten. Administrationen vurderer derfor, at Biologernes formål med 

anbefalingen med hensyn til påvirkning af moskusokse uden for jagtperioden ikke kan overholde. 
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Administrationen vurderer, at moskusjagten i Kangerlussuaq bør drøftes med alle relevante under 

seminaret om moskusjagten til efteråret, hvorefter der kan afgøres omkring fremtidig løsning. 

Administrationen vurderer, at mange af borgerne i Qeqqata Kommunia er uenige omkring denne 

udsættelse, og vurderer endvidere, at der i biologernes begrundelse i deres anbefaling ikke har 

tilstrækkelige grundlag til sådanne større ændring. 

 

Administrationen vurderer og foreslå, at der i Qeqqata Kommunias høringssvar orienterer, at 

Qeqqata Kommunia ikke godkender udsættelse af moskusjagten med 14 dage i forvaltningsområde 

i Maniitsoq. Idet udbytte af moskusjagten, forsyning af livsfornødenheder om sommeren hos lokale 

bliver berørt, som kan ramme mange familier. 

Qeqqata Kommunia vurderer, at der i Grønlands Naturinstitut´s begrundelse i deres anbefaling ikke 

har tilstrækkelige grundlag til sådanne større ændring. 

At der i høringssvaret endvidere meddeles, at Qeqqata Kommunia på nuværende planlægger 

seminaret om moskusjagten i Kangerlussuaq til efteråret. Hvor seminaret vil udvise hvorledes 

moskusokseressourcerne i fremtiden bør forvaltes.  

Qeqqata Kommunia ønsker, at moskusjagten i forvaltningsområdet Maniitsoq starter som 

sædvanligt fra 1. august. 

Erhvervsfisker og fangerforeninger har ingen indsigelse med hensyn til rensdyrjagt, 

administrationen vurderer derfor, at erhvervsfangerne ikke har noget imod høringen med hensyn til 

rensdyr. 

 

Indstilling 

Qeqqata Kommunias høringssvar til indstillingen: 

Mht. rensdyr: 

At Fisker- og Fangerforeninger ikke har noget indsigelse til høring omkring rensdyrjagt, hvorfor 

Kommunen forventer, at erhvervsfangerne ikke har noget imod perioden for rensdyrjagten. 

Mht. moskusokse: 

At Qeqqata Kommunia ikke godkender udsættelse af moskusjagten med 14 dage i 

forvaltningsområdet Maniitsoq At de lokales moskusjagt om sommeren og forsyning med 

livsfornødenheder kan blive berørt, hvor mange familier dermed rammes. 

Qeqqata Kommunia mener, at der i biologernes begrundelse i deres anbefaling ikke har 

tilstrækkelige grundlag til sådanne større ændring. 

At de i høringssvaret endvidere meddele, at Qeqqata Kommunia på nuværende planlægger 

seminaret om moskusjagten i Kangerlussuaq til efteråret. Hvor seminaret vil udvise hvorledes 

moskusokseressourceene i fremtiden bør forvaltes.  

Qeqqata Kommunia ønsker, at moskusjagten i forvaltningsområdet Maniitsoq starter som 

sædvanligt fra 1. august. 
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Formandsbeslutning: 

Formanden besluttede på vegne af Udvalg for Teknik den 23. juni 2020, 

 

- At godkende indstillingen 

 

Udvalget for Teknik vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Frederik Olsen 

Formand 

23. juni 2020 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse  

 

Udvalget godkender indstilling som tages til efterretning. 

 

Bilag 

1. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 27. maj 2020 pr. brev fremsendt 

høringsbrev om forslag til fangstperiode og kvoter for rensdyr samt moskusokser. 

2. Biologernes forslag til rensdyr og moskusjagt for 2020. Brev fra Grønlands Naturinstitut af 

15. maj 2020. 

3. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 

4. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr 

5. Høringssvar fra fisker og fangerforeningen i Kangaamiut af 16.06.2020 

6. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut af 03.06.2020 

7. Høringssvar fra fisker og fangerforeningen i Maniitsoq af 16.06.2020 

8. Høringssvar fra bygdebestyrelse Atammik/Napasoq af 11.06.2020 

9. Høringssvar fra fritidsjæger i Maniitsoq af 11.06.2020 

10. Høringssvar fra foreningen for fritidsjæger med licens i Sisimiut af 05.06.2020 

11. Bemærkning fra Siverth K. Heilmann af 17.06.2020. 
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Punkt 5.2 Beslutning om fordeling af moskuskvote og moskusjagt i efteråret 2020 for 

forvaltningsområdet Sisimiut i Qeqqata Kommunia 

 

J.nr. 72.01.01.02 

Baggrund 

Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser af 13. juli 2020. 

Der er blevet tildelt en kvote på 300 moskus til moskusjagten i efteråret for forvaltningsområdet 

Sisimiut i Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser. 

 

Faktiske forhold 

 

Der var høring om eventuelle ændringsforslag til kvotefordelingen på 75/25 % overfor fisker- og 

fangerforeninger og fritidsfangerforeningen samt bygdebestyrelserne i forvaltningsområdet 

Sisimiut. 

 

Høringssvarene er som følgende: 

 

Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq fremkom med følgende bemærkning den 14. 07. 2020: 

Næstformanden har pva. formanden, der på nuværende er på ferie sendt høringssvar med, at de ikke 

har behov for ændring.  

 

Formanden for SAAPP kom med følgende bemærkning den 15.07.2020: Vi ønsker, at den 

gældende i de sidste par år med 25% til fritidsfangere og 75% til erhvervsfangere bliver uændret. 

 

Foreningen for fritidsfangere med jagtbevis ”Nattoralinnguaq” i Sisimiut fremkom med følgende 

bemærkning den 17.07.2020: Fra Nattoralinnguaq støtter vi kvotefordeling med 75% til 

erhvervsfangere og 25% til fritidsfangere med jagtbevis. Vi støtter fuldt ud på denne 

fordelingsnøgle, hvor vi samtidigt støtter, at den nuværende kvotefordeling forbliver som den er. 

 

Der er ikke indkommet høringssvar fra resterende. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at kvotefordeling på 75/25 % af de 300 moskusokser mellem erhvervs- 

og fritidsfangere skal forblive uændret i 2020, da der ikke er kommet ændringsforslag til efterårets 

moskusoksejagt. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at kvoten på 300 moskusokser til moskusjagten i efteråret fordeles således: 
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At kvoten fordeles med 75/25 % mellem erhvervs- og fritidsfangere, i tal går 225 kvoter til 

erhvervsfangerne og 75 kvoter til fritidsfangerne. 

 

Formandsbeslutning 

Formanden har den 27. juli 2020 besluttet pva. Udvalget for Teknik og Miljø 

 

At Teknik og Miljøudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

 

 

 

Frederik Olsen 

Formand for Udvalg for Teknik 

27. juli 2020 

 

 

Afgørelse 

Udvalget godkender indstilling som tages til efterretning. 

 

 

Bilag 

1. Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser om rensdyr og 

moskusoksekvoter og fangstperioder for 2020 af 13. juli 2020 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser. 

3. Høringsvar mht. kvotefordeling – forvaltningsområdet Sisimiut  

4. Bemærkninger fra bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq 

5. Bemærkning fra SAAPP formanden 

6. Bemærkning fra Nattoralinnguaq 
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Punkt 5.3 Orientering om henvendelse til Naalakkersuisut vedr. prioritering af 

vandkraftværker i Grønland 

J.nr. 74.30.20 

  

Baggrund 
Inatsiartut vedtog 2. behandling af beslutningsforslag 153 vedr. Naalakkersuisuts beslutningsforslag 

til Inatsiartut 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 Inatsiartut 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 jf. bilag 3, som hermed kommer som orientering. 

 

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. 

 

Faktiske forhold 
Efter ovennævnte beslutning fra Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse har Qeqqata Kommunia 

sendt et brev til Selvstyret som ses på bilag 1.  

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 

gør ikke præg af evt. tilpasninger fra kommunalbestyrelsens henvendelse. 
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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. 

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 

biproduceret 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. 

 

Administrationens vurdering 
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 

muligheder for at medvirke til opnåelse af energisektorplanens/Selvstyrets energipolitiske 

målsætninger. 

 

Ganske enkelt handler erhvervsrelaterede betragtninger i Qeqqata Kommunias brev til Selvstyret 

om behovet for koordination af Selvstyrets investeringer til vandkraftværker med lokale og 

internationale selskabers erhvervsinteresser, som i sidste ende kan betyde rigtig meget i forhold til 

energipolitik og landets økonomiske forhold. 

 

Håndfaste eksempler på disse betragtninger er bl.a. Esanis investering af forbrændingsanlægget i 

Sisimiut, og dennes rolle ift. forsyning af bæredygtig energi til byens behov. Hvis vandkraftværket i 

Sisimiut havde været stor nok til byens samlede behov, havde det ikke givet mening at placere et 

landsdækkende forbrændingsanlæg i Sisimiut, da der ikke ville være økonomisk incitament for 

selskabet uden mulighed for at sælge energi til byens fjernvarmenet. 

 

Pt. er vandkraftværket i Nuuk ved at være for lille, og dermed er der ellers udsigt til økonomiske 

incitamenter fra lokale og udenlandske selskaber om at bidrage til byens varmebehov fra 

forbrændingsanlæg samt evt. datacentre eller råstofbranchen. Et Selvstyretiltag om at forsyne Nuuk 

100 procent fra vandkraftværket i Nuuk, uden koordination med erhvervslivet, ville stort set fjerne 

dette økonomiske incitament for selskaberne. 
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Ift. anlægsinvesteringer har Qeqqata Kommunia derimod peget på et vandkraftværk ved Maniitsoq 

som det billigste og mest økonomisk sikre investering, hvor man også ønskede om at prioritere 

tekniske analyser af sådan et projekt ved Maniitsoq. 

Indstilling  

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

økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse: 

 

 

At orientering om administrationens høringssvar til lovforslaget ”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” tages til orientering. 

 

Afgørelse: 

Udvalget godkender indstilling med fortsat ønske om at arbejde videre med vandkraftpotentiale i 

Maniitsoq. 

  

Beslutning videresendes til kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse  

 

 

Bilag: 

1. Qeqqata Kommunias brev til Selvstyret (bilag 1A-C) 

2. Høringsmateriale 

3. Høringssvar til Naalakkersuisut 
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Punkt.5.4 Eventuelt 

Skilift Sisimiut driftsstatus (Svar fra driftsleder Martin): 

Solbakken er under reparation og forventes idriftsættelse snarest muligt og for vinteren 2020/2021 

inden GM i 2021. 

Brætpriser status (Martin): 

Der afventes svar fra fanger og fiskerforeningerne, kun et svar er modtaget efter kommunen har 

besvaret deres fangernes prisforslag og efter borgermødets afholdelse. 

 

Mødet sluttet kl. 16:05 


