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Punkt 03 Boliginvesteringer i Grønland og Qeqqata Kommunia. 

Journalnr. 10.00.04. 

 

Baggrund 

Dette indstillingspunkt er baseret på en rapport om boliger, som er vist på bilag 1. 

Boligrapporten er udarbejdet af Området for Teknik og Miljø, og kan bruges til at danne grundlag 

for aktuelle og fremtidige politiske sagsfremstillinger inden for boligområdet, og senere ajourføres 

med nye tal i forhold til en ny 4 årig planstrategi. Rapporten tager også højde for den 

fælleskommunale arbejdsgruppes arbejde vedr. offentlige boliger.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten er der lavet en vurdering af boligbehovet i kommunen 

sammen med INI A/S. Rapporten tager udgangspunkt netop i denne vurdering af boligbehovet, og 

vurdering af hvordan kommunens boligsituation bør løses fremadrettet. 

 

Rapporten kommer ligeledes med betragtninger vedrørende undersøgelse af alternative metoder til 

at dække boligbehovet, med udgangspunkt i administrationens tidligere sagsfremstilling 

"Anlæggelse og mulig fremmedfinansiering af personaleboliger" fra KB mødereferat punkt 16 af 

den 30. september 2019 samt anlægsseminaret 2019 arrangeret af Arctic Circle Business. 

 

Generelt omfatter boligmarkedet i Grønland især offentligt ejede udlejningsboliger, private- eller 

offentligt ejede personaleboliger, private boliger og andelsboliger. På nuværende tidspunkt har 

Qeqqata Kommunia afsat et mindre budget til personaleboliger og boliger i én by og to bygder, som 

skal udliciteres. Netop udliciteringsformen af boligerne er behandlet i rapporten, hvor der gøres 

rede for at kommunale boligbudgetter ikke bør udliciteres som totalentrepriser, da dette ikke 

fremmer konkurrence i Qeqqata Kommunia. 

 

På temaseminar om boliger den 3. marts 2020 var Naalakkersuisut og borgmestrene enige om at 

fastholde og realisere den tidligere beslutning om en kommunal overtagelse af Selvstyrets boliger, 

med overtagelse fra og med 1. januar 2022. Der var desuden enighed om, at overdragelsen af 

Selvstyrets lejeboliger til kommunerne, skal forberedes på baggrund af et veloplyst grundlag, 

herunder stilles vilkår og principper for en overdragelse. Det skal i den forbindelse sikres, at der 

tages hånd om det massive vedligeholdelsesefterslæb der findes i den samlede offentlige 

lejeboligmasse. Den Politiske Koordinationsgruppe er enige om, at Selvstyret sammen med 

kommunerne nu administrativt i en fællesoffentlig arbejdsgruppe, forbereder et beslutningsgrundlag 

med henblik på at muliggøre overdragelsen. Til det arbejde har kommunaldirektøren udpeget en 

gruppe fra administrationen, der skal sikre Qeqqata Kommunias bidrag til det fælles offentlige 

arbejdsgruppe. Rapporten kommer med foreløbige betragtninger på opgavefordelingerne, som 

Qeqqata Kommunias nyligt etablerede arbejdsgruppe må arbejde videre med i mere detaljeret 

omfang. At rapporten udkommer nu hænger sammen med, at rapporten også har andre vigtige 

indhold i forhold til eksisterende anlægsplaner og betragtninger på nye boliginvesteringer, som er 

vigtige at have for øje i forbindelse med kommende udbud på boligbyggerier på nuværende budget 

og kommunens budgetbehandling for 2021. 

 

Regelgrundlag  

 Inatsisartutlov nr 11 af 2.12.2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 

 Inatsisartutlov nr 6 af 12.6. 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og 

tjenesteydelser. 
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 Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. 

 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. 

 Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger. 

 

Faktiske forhold 

Primo 2020 er der 1.891 stk. offentlige udlejningsboliger i byerne Sisimiut og Maniitsoq, hvor 

Qeqqata Kommunia ejer 825 stk. af disse boliger. Selvstyreejede selskaber lejer 19 stk. henholdsvis 

5 stk. offentligt ejede personaleboliger i Sisimiut og Maniitsoq. Sidstnævnte kan reducere behovet 

for nye offentlige udlejningsboliger med tilsvarende antal, såfremt de Selvstyreejede selskaber selv 

opfører deres egne personaleboliger. Økonomiske konsekvenser for de Selvstyre ejede Selskaber vil 

være minimale i forhold til kommunens, da disse trods reduktion i selskabernes kapitalberedskab vil 

forøge selskabernes anlægsaktiver. 

 

På baggrund af balancen mellem seneste års saneringer og nybyggerier i det samlede offentlige 

boligudlejningsmasse i de to nævnte byer, vurderes der at være behov for 50 stk. erstatningsboliger 

i Sisimiut og 25 stk. i Maniitsoq. Inden for disse tal er der jf. tallene fra HR behov for 15 stk. 

personaleboliger i Sisimiut, og 14 stk. i Maniitsoq. Disse opgørelser er et øjebliksbillede, og 

forandrer sig år til år afhængig af ny opførelser og nedrivninger. Der er i rapporten fra 1994 frem til 

i dag vist historik over boligantal pr. indbyggere i de største byer i Grønland, således der er direkte 

sammenligningsgrundlag på boligbehovet. Baseret på INI A/S’ boligventeliste er der størst behov 

for mindre størrelses boliger, og baseret på Grønlands Statistiks aldersklassificeringer og 

konklusioner fra Selvstyrets sektorplaner m.m. ligger en stor del af behovet fra ældre aldersgrupper. 

 

I hele landets offentlige udlejningsboliger er der jf. Selvstyrets foreløbige data et 

renoveringsefterslæb på sammenlagt 2,6 mia. kr., hvor Qeqqata Kommunias andel på sine egne 

udlejningsboliger udgør det laveste beløb på 82 mio. kr. Opgørelserne indeholder dog store 

usikkerheder og forskellige datagrundlag. Ifølge INI A/S er der i dag ingen behov for kapital 

indsprøjtning fra Qeqqata Kommunia til sine udlejningsboligers renoveringsbehov, der 

vedligeholdes igennem huslejen. Ifølge Selvstyrets sektorplaner fra 2016 har Selvstyrets boliger et 

renoveringsefterslæb på 231 mio. kr. i Sisimiut, eller hvad der svarer til 20 procent af tilsvarende 

nye boligers værdi. I Maniitsoq er tallet 54 mio. kr., eller 6 procent af tilsvarende nye boligers 

værdi. 

 

Med nuværende kommuneplan i Qeqqata Kommunia kan man primært bygge op til 4 etager, som 

allerede er relativ højt i forhold til eksisterende bebyggelse. Priseksemplerne omtalt i rapporten 

omfatter bl.a. ren anlægsinvestering igennem kommunal anlægsbudget på en 4 etagers 

boligkompleks til 38,4 mio. kr., som hurtigt kan vokse med yderligere 22,5 mio. kr. med en 

lånerente på 4 procent ved evt. lånefinansiering. Der er benyttet et interval af mulige renteniveauer 

til samme investering, så man i praksis kan se hvad det vil koste for kommunen selv at investere i 

boliger med eller uden lån, eller at private opfører samme bygning med højere renter. 

 

Huslejen er reguleret af landstingsforordningen om leje af boliger, der i praksis umuliggør at 

finansiere investeringerne til offentlige udlejningsboliger igennem huslejen. Huslejen i en godt 

vedligeholdt boligafdeling 8-268 i Sisimiut med velholdte boliger er opdelt i følgende 

omkostningstyper: 

1. Driftsbidrag, som tæller 64 procent af huslejen, ud af driftsbidraget bruges der sammenlagt 
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54,3 procent til almindelig vedligehold og planlagt periodisk vedligeholdelse. 

2. Administration, som tæller 9 procent af huslejen. 

3. Kapitalafkast til lejer, som tæller 27 procent af huslejen, og er reguleret af 

landstingsforordningen, så den ikke må være større end 1,5 procent af ejendommens 

opførelsessum. 

 

I rapporten tages der udgangspunkt i en bolig svarende til 95,83 m3, hvilket vil give en husleje på 

6.245 kr. baseret på eksisterende husleje sammensætning til boligafdeling 8-268. Hvis 

kapitalafkastet skal finansiere hele investeringen, ville huslejen til samme bolig være mellem 

12.700-17.252 kr. afhængig af renten mellem 0,22-4 procent. Sidstnævnte forudsætter 

implementering af Skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger i forhold til kostægte husleje og 

boligsikrings forhold fra 2011 i mere eller mindre redigeret udgave. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Skatte- og Velfærdskommissionen har ved sin betænkning fra 2011 behandlet emnet om 

bæredygtig, kostægte husleje niveau, som må finansiere samtlige anlægsinvesteringer og 

driftsomkostninger relateret til boligen med forudsat reform af boligsikrings- og øvrige 

støtteordninger. Det er muligt at implementeringsstrategien af anbefalingerne har slået fejl, men 

baggrunden for anbefalingerne er fortsat til stede. 

Selvstyrets gælds- og investeringsstrategi fra samme år indeholder også nødvendige betragtninger, 

som må lægge til grund før beslutning om evt. offentlige låneoptagelse. Begge dokumenters indhold 

er nærmere omtalt i rapporten. 

I forhold til administration af boligerne, og evt. oprettelser af udviklingsselskaber som øvrige 

kommuner har gjort eller er i færd med at gøre, er der gjort rede for at undgå disse tiltag i rapporten. 

Selskabsdriften ville være alt for dyr i forhold til boligbehovet, og stordriftsforholdene ville 

forvinde ved at administrere boligerne fra alt for mange selskaber med stigning i huslejens 

administrationsbidrag til følge. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Jf. budgetberetning for 2020 er der følgende boligprojekter placeret på budget fra 2020 og 

overslagsårene frem til 2023, og som endnu ikke er iværksatte: 

1. Konto 70-48 ”Ældreboliger” med 10,795 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Beløbet 

skønnes at række til ca. 8-9 boliger i alt i rækkehusbebyggelse, og har ingen stedbetegnelse. 

Det er nødvendigt at pege på den by projektet skal bygges på. 

2. Konto 70-494 ”Ældreboliger Kangerlussuaq” med 5,398 kr. årligt i årene 2020 og 2021. 

Beløbet skønnes til at række til ca. 4 boliger i alt i rækkehusbebyggelse, men det er usikkert 

pga. konkurrenceforholdene i Kangerlussuaq. 

3. Konto 70-70 ”Personaleboliger”: 20 mio. kr. i 2020. Beløbet skønnes at række til ca. 8 

boliger i alt i rækkehusbebyggelse mod daværende forventning om 12 boliger, og er 

adresseret til udførelse i Maniitsoq. Overslagsårene i 2022 og 2023 indeholder hver 9 mio. 

kr., som skønnes til at række til i alt ca. 7 boliger i rækkehusbebyggelse. 

4. Konto 70-98 ”Boligbyggeri, herunder handicap…”: 30 mio. kr. i 2023. Beløbet skønnes til 

at række til ca. 12 boliger i alt i etageboligbyggeri, og har ingen stedbetegnelse. Det er 

nødvendigt at pege på den by projektet skal bygges på. 

5. På Konto 93-02 ”Kommunale lån” er der afsat rammebeløb til kommunale lån til 

andelsboliger og private boliger, som er reguleret af Inatsisartutlov nr. 39 af den 23. nov. 
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2017. I 2020 er rammebeløbet 21,185 mio. kr., og 18,769 mio. kr. årligt i efterfølgende 

overslagsår. I forhold til andelsboliger kan kommunen yde lån op til 35 procent af de 

samlede udgifter. Hele det årlige rammebeløb på 18,769 mio. kr. vil række til knapt til 54 

mio. kr. andelsboligbyggeri, hvilket vil give ca. 21 boliger i rækkehusbebyggelse pr. år. 

 

I forhold til anlægsomkostninger (uden evt. låneomkostninger) til ny boligbyggeri kan man regne 

med følgende 2020 prisoverslag: 

1. Rækkehuse: 27.446 kr/m2, hvilket giver ca. 2,6 mio. kr. pr. gennemsnitsbolig. 

2. Aflange bygninger eller etageboliger op til 4 etager: 25.071 kr/m2, hvilket giver 2,4 mio. kr. 

pr. gennemsnitsbolig. 

 

Anlægsomkostninger pr. bolig er generelt billigere i etageboliger med højden, og bliver dyrere i 

rækkehusbebyggelse og især enfamiliehus bebyggelse. Sidstnævnte indeholder også størst mulig 

risiko for yderligere fordyrelser i byggemodningsomkostninger pr. bolig. Investeringerne til alle 

disse boligtyper forøges også drastisk når et lån til formålet er involveret.  

Generelt kan man regne med betydelig billigere låneomkostninger hvis kommunen selv optager lån 

til boligbyggeri, end at private selv skal gøre det. Som beskrevet under ”Faktiske forhold” og i 

boligrapporten, kan det offentlige ikke få dækket deres investeringer til udlejningsboliger. Så længe 

lovgivningen ikke er reformeret, som f.eks. efter Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger 

fra 2011, kan private investorer heller ikke konkurrere med offentlige udlejningsboliger i forhold til 

husleje. 

 

Der er i rapporten konkluderet følgende, med betragtning fra kommunens/offentliges side: 

1. Privat boligbyggeri med eget/realkredit finansiering uden offentlige lån vil være billigst for 

de offentlige, så længe de offentlige ikke engagerer sig i leje. I sidstnævnte tilfælde vil det 

være dyrest for de offentlige på mellemlangt og langt sigt. 

2. Privat boligbyggeri med gældende rente og afdragsfrie offentlige lån vil være næst billigst 

for de offentlige. Det kræver ansøgning til kommunen om lån. 

3. Andelsboligbyggeri med gældende rente og afdragsfrie offentlige lån vil være 3. billigst for 

de offentlige, men vil dog generelt medføre højere effektivitet pga. antal boligantal der 

bliver bygget på én gang. Det kræver ansøgning til kommunen om lån. 

4. Forøgelse af offentlige boligudlejningsantal vil være dyrest for de offentlige, så længe der 

ikke implementeres en reform svarende til Skatte- og velfærds kommissionens anbefalinger 

fra 2011. 

 

Administrationens vurdering 

Boligbehovet i Qeqqata Kommunia er overskuelig i antal behov, og som bevæger sig med meget 

mindre dramatiske ændringer end Nuuks boligbehov. Befolkningsudviklingen i Qeqqata Kommunia 

har igennem mange år været stabilt uden store svingninger eller en stejl befolkningstilvækst. God 

vedligehold af kommunens boliger gør også kommunen mere robust i forhold til andre kommuner i 

forhold til pludselige ændringer af det overordnede boligbehov, da boligsanering af den grund er 

begrænset til Selvstyrets boliger, som til gengæld medfører løbende behov for erstatningsboliger. 

 

På kort sigt bør Selvstyre ejede selskaber kontaktes med venlig anmodning om at opføre deres egne 

personaleboliger. Hvis de selv lavede deres personaleboliger, vil det være billigst og mest praktisk 

blandt alle offentlige aktører i Grønland og Qeqqata Kommunia jf. argumenterne i rapporten. 
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På kort sigt bør kommunen forsøge at være fødselshjælper til andelsboligforeninger til eget 

personale. Såfremt det lykkes vil tiltaget ikke alene være billigere for kommunen, men også 

medføre at tilsvarende antal personaleboliger frigøres til andre med behov for personaleboliger, 

eller som almene lejeboliger. Ansøgning om offentlige lån må behandles særskilt fra dette 

indstilling, på samme måde som øvrige ansøgere. 

 

For at værne om konkurrence i bygge- og anlægssektoren bør kommunale boligbyggerier i Qeqqata 

Kommunia udbydes i fagentrepriser som standard, og tidligere beslutninger om at udbyde i 

totalentreprise fra punkt 16 "Anlæggelse og mulig fremmedfinansiering af personaleboliger" fra KB 

mødereferat af den 30. september 2019 bør annulleres. Ellers vil risikoen for fordyrelsen pga. for 

lille konkurrence være for stor, og der med sikkerhed ikke gøres nok for at skabe konkurrence mod 

hensigten fra tilbudsloven. Ved udbud af personaleboliger kan med fordel efterspørges 

typehusprojekter, da disse er hurtigere at få tilpasset og billigere end nyprojektering samtidig med at 

projekteringsfejl og uhensigtsmæssigheder bør være afhjulpne.  

 

Samtidig bør man så vidt muligt prioritere boligbyggeri i henhold til opstillingen under 

”Økonomiske og administrative konsekvenser”, så man kun opfører offentlige udlejningsboliger når 

der er behov, men så vidt muligt prioriterer billigere alternativer for kommunen.  

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalget for Teknisk Udvalg, og derefter til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen: 

 

At  Tidligere beslutning om at udbyde aktuelle personaleboligbyggeri på konto 70-70 

”Personaleboliger” i totalentreprise fra punkt 16 "Anlæggelse og mulig 

fremmedfinansiering af personaleboliger" fra KB mødereferat af den 30. september 

2019 ændres til at byggeriet udbydes i fagentreprise ud fra typehusprojekter. 

At  Konto 70-70 ”Personaleboliger”, som er planlagt til opførelse i Maniitsoq med 12 

boliger nedskaleres til 8 boliger til samme budget, og at skønnede antal boliger i 

forhold til øvrige eksisterende boligbudgetter nævnt i ”Økonomiske og administrative 

konsekvenser” tages til efterretning. 

At Eksisterende boligbudgetter uden stedbetegnelser nævnt under ”Økonomiske og 

administrative konsekvenser” besluttes mht. hvor de skal bygges under 

budgetbehandling for 2021. 

At Qeqqata Kommunia agerer fødselshjælper til andelsboliger rettet mod sit personale, 

således der kan frigøres eksisterende personaleboliger til øvrige ansatte eller som 

almene udlejningsboliger til borgerne. Ansøgning om offentlige lån behandles særskilt 

efter gældende praksis. 

At Selvstyre ejede selskaber i kommunen opfordres høfligst om at opføre deres egne 

personaleboliger inden for en periode på 5 år, så de kan nå at planlægge og udføre 

bygningerne, og der kan frigøres boliger til kommunens personale eller som almene 

udlejningsboliger. 

At Qeqqata Kommunia ikke engagerer sig i at leje privates udlejningsboliger, der i sidste 

ende ville være dyrest for kommunen. 

At Placeringer af nyt boligbyggeri i Qeqqata Kommunia fremover sker ud fra 

behovsanalyser til forskellige boligtyper og boligventelister.  
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At Boligrapportens øvrige indhold tages til orientering, herunder at administrationens 

etablerede arbejdsgruppe arbejder videre med tiltagene nævnt i dagsordenspunkt 6.1 

fra ”Den Politiske Koordinationsgruppe” af den 4. marts 2020 vedr. ”Helhedsplan for 

boliger”. 

 

Afgørelse: 

Det blev besluttet, at boligudbygningsrapporten skal oversættes. 

Udvalget værdsætter, at der ikke skal være forhindringer for forholdene under licitation. Udsættes 

til næstkommende møde. 

 

 

Bilag:   

Boligrapporten 

Budgetberetning 2020  
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Punkt 04  Klargøring af område 800-E4 for Esanis nye forbrændingsanlæg og 

beredskabets øvelsesområde 

Journalnr. 81.01 

Baggrund 

Esani’s kommende forbrændingsanlæg i Sisimiut bliver måske det største enkelt projekt ud over 

lufthavnen i Sisimiut og vandkraftværket, der nogensinde er blevet bygget i byen. Esani er i gang 

med at projektere to store forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut til sammenlagt 400 mio. kr. med 

anlægsstart i år, som nødvendiggør en række tiltag i Sisimiut, der skal iværksættes straks for at 

kunne realisere byggeriet. Forbrændingsanlægget vil blandt andet også indeholde erhvervslokaler 

på 4 etager, som ville kunne lejes ud til erhverv og evt. kommunale arbejdspladser. Da Esani er et 

aktieselskab, har man vurderet tilføjelse af erhvervslokaler som det billigste på langt sigt. 

Der er altafgørende for projektet, at der ikke sker unødige forsinkelser af byggeriet. Et års 

forsinkelse vil bl.a. udskyde investeringer på samme længde, som kan mærkes i form af inflation i 

materialepriser og udførelsesomkostninger. Værdien af inflation på 2 procent på et år svarer til 4 

mio. kr. 

Som bekendt er Qeqqata Kommunia medejer af selskabet, og spiller også en anden vigtig rolle i 

forbindelse med realiseringen af projektet som myndighed for planlægning, arealer og byggeri. 

Denne sagsfremstilling handler om kommunens pligter som myndighed og udlægning af nye 

byggefelter. 

 

I forbindelse med planerne om det nye affaldsforbrændingsanlæg er der også lavet et nyt revideret 

plangrundlag. Kommunalbestyrelsen har 27. august 2019 behandlet fremtidige 

placeringsmuligheder for det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut, og har peget på 

kommuneplantillæg 800-E4, som ligger lige syd for eksisterende forbrændingsanlæg. Desværre har 

man ikke beskrevet økonomiske konsekvenser for kommunen i tilstrækkelig grad i forbindelse med 

udarbejdelse og sagsfremstilling af kommuneplantillægget. Denne sagsfremstilling belyser 

nødvendige investeringer for at kommuneplantillægget kan realiseres. 

 

Regelgrundlag  

Kommuneplantillæg nr. 43. 

Kommunen står for byggemodning og kan udskrive gebyr for byggemodningsandele ved 

arealtildeling. 
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Faktiske forhold 

 

 

 

 

Esani er i fuld gang med at planlægge opførelse af de 2 nye landsdækkende forbrændingsanlæg, 

som vil se ud som ovenstående billede illustrationer. Nederste billede viser affaldshotellet i Nuuk, 

som dog bliver opført som en rundbuehal af tilsvarende størrelse i Sisimiut, og dermed kommer til 

at se lidt anderledes ud. 

 

På kort sigt skal byggeområdet til Esani rømmes for alle effekter, der ikke har arealtildeling, og 

dermed må vige til fordel for byggepladsen, der skal anvendes i forhold til kommuneplantillæggets 

bestemmelser.  

 

Det drejer sig om entreprenørernes ejendomme samt kommunens egne ejendomme. Fjernelse skal 

bekostes af ejerne selv, og kommunen skal dermed finde egne ressourcer til at få fjernet sine 

ejendele uden arealtildeling fra området til andet placering. Kommunens ejendele udgør materiel til 

brug for beredskabets øvelsesområde. 
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Beredskabets øvelsesområde skal flyttes, såfremt Esani projektet overhovet skal kunne udføres. 

Grønlands nationale affaldsselskab der ejes af kommunerne i Grønland, skal i gang med at anlægge 

et affaldshotel og et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut. Det nye forbrændingsanlæg skal ligge 

ude i området omkring BJ Entreprises stenbrud og kommunens asfaltværk. For at anlægsarbejdet til 

det nye forbrændingsanlæg kan gå i gang, skal der ryddes op i området. I forbindelse med planerne 

om det nye affaldsforbrændingsanlæg er der også lavet et nyt revideret plangrundlag, 

Kommuneplantillæg nr. 43. I den forbindelse blev der blandt andet lavet områder til brug for 

genbrugsvirksomhed og betonelementfabrik samt udlagt et område til brand- og 

beredskabsøvelsesområde.  

 

For give plads til at anlægsarbejdet i forbindelse med opførelse af det nye forbrændingsanlæg, skal 

der ryddes op i området, hvilket indebærer at beredskabets nuværende øvelsesområde skal flyttes 

(den nuværende placering er midlertidig uden permanent arealtildeling). Området der fremadrettet 

er tildelt beredskabets øvelsesområde skal først klargøres med bl.a. stenopfyld, før det er klar til 

brug. Dette kan først ske i løbet af den snefrie periode. Men da anlægsarbejdet til det nye 

forbrændingsanlæg allerede skal starte snarest muligt, er planen at flytte beredskabets 

øvelsesområde til opbevaring på en midlertidig placering, hvorefter det flyttes til den endelige 

placering i løbet af sommeren/efteråret, når dette areal er klar. 

 

Beredskabet har indhentet underhåndsbud fra byens forskellige entreprenører efter tilbudslovens 

bestemmelser, hvor resultatet er et tilbud på 275.850 kr. Tilbuddet indebærer at der ryddes sne, 

opskæring og svejsninger mellem øvelsescontainere, flytning af øvelsesmateriel til midlertidig 

plads, flytning fra midlertidig plads til endelig plads samt sammensvejsning af øvelsescontainerne 

igen. 

Bæredygtige konsekvenser 

Enhver fysisk investering uden umiddelbare flyttemuligheder bør ikke foretages på placeringer 

uden gyldig arealtildeling, da nødvendig flytning foretages så snart området skal bruges med gyldig 

arealtildeling. 

En forsinkelse af byggesager, særligt med store summer bør med alle midler undgås, da de 

praktiske og økonomiske problemer ellers ville være for store til den bygeherre, der vil bygge efter 

kommuneplantillæggets bestemmelser. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Flytning af øvrige ejeres ejendele på den omtalte byggeplads, hvor det kommende 

forbrændingsanlæg skal bygges på, bekostes af ejerne selv, som det også er tilfældet for kommunen 

som er ejer for øvelsespladsen. 

Dog kan hele øvelsen med at rydde hele pladsen ikke i praksis lade sig gøre i forhold til logistik, 

uden at øvelsespladsen er ryddet. 

 

På kort sigt er kommunen dermed forpligtiget til at finansiere 278.850 kr. vedr. flytning af 

brandøvelsespladsen. Disse må nødvendigvis skaffes fra beredskabets driftsbudget, som må justere 

deres aktiviteter indtil evt. tillægsbevilling er på plads. Udgift til fjernelse af henlagte materialer er 

ikke byggemodningsudgift, der kan fordeles mellem nye rettighedshavere. Det er ejerne af 

materialerne der skal flyttes, der skal betale omkostningerne. 
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I forhold til nødvendige investeringer til byggemodninger er der langt flere beløb der skal bruges. 

Da der ikke kan ventes på byggemodningsbudgetterne fra deltagende offentlige forsyningsselskaber 

tilbyder Esani A/S, at selskabet i første omgang finansierer nødvendige 

byggemodningsomkostninger, således byggeriet kan gå i gang. Selskabet ville alligevel blive 

opkrævet et byggemodningsgebyr svarende til fordelingen af byggefelterne, hvis kommunen som 

normalt havde stået for byggemodningen til at starte med. Den samlede omkostning til en 

fuldstændig byggemodning af hele området er af Esani A/S vurderet til ca. 19,74 mio. kr., hvoraf: 

- Qeqqata Kommunias andel er anført til ca. 5,47 mio. kr. 

- Nukissiorfiits andel tilsvarende anført til 13,08 mio. kr. 

- Teles andel til 1,19 mio. kr. (alle excl. projektering, tilsyn mv.)  

 

Der er ikke noget tilsagn fra Nukissiorfiit og Tele om de vil deltage i byggemodningen.  

Kommunen har ikke udarbejdet nærmere plan over byggemodningen, som jo også er meget 

afhængig af Esanis behov på grund af byggeriets omfang, men øvrige byggegrunde skønnes ikke at 

kræve tilsvarende byggemodningskomponenter. Af hensyn til tidsplanen må man derfor gå ud fra 

en forventet rammebeløb til kommunens andel af byggemodning med Esani A/S, som må 

forhandles endeligt på plads efter udførelse mellem parterne. Til den tid har man faktiske 

omkostninger at fordele ud fra, samtidig med at kommunen har haft lejlighed til at definere 

nødvendige byggemodningskomponenter til øvrige byggefelter på kommuneplantillægget. For 

parterne gælder det, at kommunen er medejer af Selskabet, og at selskabet dermed er offentligt ejet 

selskab. På den baggrund er der indbygget et troværdigt forhold imellem parterne i forhold til 

forhandling af kommunens andel på byggemodningsandel efter udførelse. 

 

Administrationen har efter aftale med Esani begrænset rammen for den kommunale andel til 5,47 

mio. kr., hvor Esani også selv sørger for udlæg til Nukissiorfiit og Tele og at efterfølgende 

processer og økonomiske forhold bliver deres indbyrdes forhold. Aftalen forudsætter politisk accept 

for at være gyldig. Beløbene er på overslags niveau, og kan ændre sig efter licitation.  

 

Det fulde beløb til kommunens investeringer til byggemodning vil som normalt dækkes af 

byggefelternes arealtildelinghavere, såfremt samtlige byggefelter kommer i anvendelse, da der vil 

blive opkrævet byggemodningsomkostninger. Når byggemodning er sket kan der beregnes 

byggemodningsgebyrer ud fra faktiske omkostninger. Dog kan en større del af kommunens andel på 

5,47 mio. kr. kun komme tilbage til kommunen hvis der arealtildeles til bygherrer der ønsker vand, 

el og kloak, da kommunen har asfaltanlægget og den kommende øvelsesplads efter flytning.  

 

I forhold til finansiering af nødvendig byggemodning af kommuneplantillæg 800 E4 er der på konto 

77-50 ”byggemodningspulje” først mulighed for at finansiere ovenfor beskrevne kommunal 

byggemodnings andel på 5,47 mio. kr. i overslagsåret 2022, da der allerede ligger projekter for 

2021. Pr. definition går byggemodningsomkostningerne tilbage til kommunen i form af 

byggemodningsgebyrer, hvis og når alle byggefelterne til den tid er bebyggede. En del af dem 

bliver dog afregnet internt, da kommunen også fremover vil råde over arealer på pladsen. 

 

Administrationens vurdering 

På kort sigt i forhold til oprydning af byggepladsen, vil beredskabet kunne indgå kontrakt med 

vindende entreprenør om flytning af beredskabets øvelsesområde. Dernæst kan øvrige ejere fjerne 

deres effekter. Det anbefales at øvelsesområdet flyttes hurtigst muligt til midlertidig opbevaring, og 
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placeres på det nye øvelsesområde klar til brug af beredskabet i løbet af sommer/efterår 2020 for 

ikke at forsinke byggeriet af det nye forbrændingsanlæg.  

 

Der er ikke nødvendigvis alle byggefelter, der vil have behov for byggemodning med vand, el, tele 

og kloak. Dette er dog tilfældet for det største byggeri på området, som også vil indeholde 

betydelige antal lokaler til erhvervsformål. Sidstnævnte forudsætter at området skal have nødvendig 

byggemodning, som dog senere i processen kan skræddersys efter øvrige byggefelters behov eller 

mangel af behov for dele af byggemodningens komponenter. 

 

Aftalen med Esani muliggør at et stort byggeri kan bygges uden store økonomiske konsekvenser fra 

evt. forsinkelser. 

 

Indstilling  

Området for Teknik og Miljø og Qeqqata Kommunia Qatserisartut indstiller til Udvalg for Teknik, 

Udvalget for økonomi og kommunalbestyrelsen: 

At beredskabet får tillægsbevilling på 275.850 kr.  på gl. konto 25-01-10-15-99 ”Diverse varekøb” 

til ”Flytning af beredskabets øvelsesområde” i regnskabsår 2020. 

At Esani A/S’ planer om at lægge ud for myndighederne for sammenlagt 19,74 mio. kr., beskrevet 

under ”økonomiske og administrative konsekvenser”, tages til orientering. 

At Esani A/S og Qeqqata Kommunia indgår aftale om at Esani A/S lægger ud med 5,47 mio. kr. for 

kommunens andel af byggemodningen. 

At selve byggemodningen af kommuneplantillægget finansieres af konto 70-50 

”Byggemodningspulje” i budgetoverslagsåret 2022, der pt. har endnu ikke et fordelt beløb på 8 mio. 

kr. 

  

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Tilbudsmateriale fra Qeqqata Kommunia Qatserisartut.  

2. Byggemodningsoversigt 

3. Esanis overslag på byggemodningsomkostninger. 
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Punkt 05 Kvartalsrapport for 1. kvartal Teknik, - Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og 

Sisimiut 2020 

 

J.nr. 06.01.02 

 

Dette er første økonomirapport udarbejdet ud fra nyt ERP-system. Systemet er 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 31.3.2020 ud fra konteringer udført indtil 30.4.2020. 

 

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

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

ikke på nuværende tidspunkt hvornår denne bliver implementeret. 

 

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

er forsinket, og derfor ikke med i kvartal opgørelsen med hensyn til forbrug. 

 

 
Udvalg for Teknik 

fælles drift 

Budget jan-20 feb-20 mar-20 Forbrug ialt 

I perioden 

Forholds-

mæssigt 

Forbrugs 

% 

Rest 

forbrug 

% 

562040100 SIS 

Brædtet - Qimatulivik 

 -65.253,96 6.845,80 -25.352,66 -105.232,36   

562040200 SIS 

Entreprenørplads 

 427.169,60 105.893,48 212.363,07 765.705,75   

562040300 SIS 

Forbrændingsanlæg 

1.446.000,00 851.579,24 855.391,10 -58.769,41 1.529.890,12 423% -6% 

562040400 SIS 

Beredskab 

Brandvæsen 

5.475.000,00 212.668,62 224.759,39 89.580,84 779.556,67 57% 86% 

562040500 SIS 

Arealtildeling 

 6.573,00   6.573,00   

562040600 SIS 

Anlægsafdeling 

91.019.000,00 2.858.539,66 1.081.778,27 262.447,37 4.665.555,30 21% 95% 

562040700 SIS 

Renovation 

-741.000,00 404.451,45 508.269,40 449.959,11 1.829.514,36 -988% 347% 

562040800 SIS Drift 

TEKNISK 

23.601.000,00 1.837.651,10 3.483.035,94 3.799.938,82 10.840.114,72 184% 54% 

563010000 MAN 

Teknik og Miljø Stab 

3.300.000,00 207.387,12 166.084,33 212.748,42 898.243,09 109% 73% 

563030100 MAN 

Brædtet 

 31.183,24 21.801,33 -59.195,74 -7.501,00   

563030200 MAN 

Entreprenørplads 

 39.643,28 34.590,35 92.553,58 247.313,47   

563030300 MAN 

Forbrændingsanlæg 

2.324.000,00 117.022,29 75.904,23 183.406,21 441.504,28 76% 81% 

563030400 MAN 

Beredskab 

Brandvæsen 

3.291.000,00 52.480,56 85.856,59 222.414,75 536.515,43 65% 84% 

563030600 MAN 

Anlægsafdeling 

56.378.000,00 689.324,76 -347.285,10 1.955.144,29 2.350.212,43 17% 96% 

563030700 MAN 

Renovation 

415.000,00 318.546,81 201.669,30 353.985,50 1.248.342,56 1203% -201% 

563030800 MAN Drift 

TEKNISK 

13.200.000,00 1.655.184,40 2.421.742,66 1.802.904,82 6.834.592,26 207% 48% 

Hovedtotal 199.708.000,00 9.644.151,17 8.926.337,07 9.494.128,97 32.860.900,08 66% 84% 
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Teknikområdet: Sisimiut 

 
Udvalg for Teknik 

fælles drift 

Budget jan-20 feb-20 mar-20 Forbrug ialt I 

perioden 

Forholds-

mæssigt 

Forbrugs 

% 

Rest 

forbrug 

% 

562040100 SIS Brædtet 

- Qimatulivik 

 -65.253,96 6.845,80 -25.352,66 -105.232,36   

562040200 SIS 

Entreprenørplads 

 427.169,60 105.893,48 212.363,07 765.705,75   

562040300 SIS 

Forbrændingsanlæg 

1.446.000,00 851.579,24 855.391,10 -58.769,41 1.529.890,12 423% -6% 

562040400 SIS 

Beredskab Brandvæsen 

5.475.000,00 212.668,62 224.759,39 89.580,84 779.556,67 57% 86% 

562040500 SIS 

Arealtildeling 

 6.573,00   6.573,00   

562040700 SIS 

Renovation 

-741.000,00 404.451,45 508.269,40 449.959,11 1.829.514,36 -988% 347% 

562040800 SIS Drift 

TEKNISK 

23.601.000,00 1.837.651,10 3.483.035,94 3.799.938,82 10.840.114,72 184% 54% 

563010000 MAN 

Teknik og Miljø Stab 

3.300.000,00 207.387,12 166.084,33 212.748,42 898.243,09 109% 73% 

563030100 MAN 

Brædtet 

 31.183,24 21.801,33 -59.195,74 -7.501,00   

563030200 MAN 

Entreprenørplads 

 39.643,28 34.590,35 92.553,58 247.313,47   

563030300 MAN 

Forbrændingsanlæg 

2.324.000,00 117.022,29 75.904,23 183.406,21 441.504,28 76% 81% 

563030400 MAN 

Beredskab Brandvæsen 

3.291.000,00 52.480,56 85.856,59 222.414,75 536.515,43 65% 84% 

563030700 MAN 

Renovation 

415.000,00 318.546,81 201.669,30 353.985,50 1.248.342,56 1203% -201% 

563030800 MAN Drift 

TEKNISK 

13.200.000,00 1.655.184,40 2.421.742,66 1.802.904,82 6.834.592,26 207% 48% 

Hovedtotal 52.311.000,00 6.096.286,75 8.191.843,90 7.276.537,31 25.845.132,35 198% 51% 

 
 

Budgettet overordnet stemmer, 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 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. 
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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. 

 

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 

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 snelæg 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  

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

drift, varer for kontorartikler m.v. der forventes en kontrol i fejlkonteringer. På trods af dette ligger 

det nuværende forbrug efter budget.  

Forbruget udgør 27% af den samlede budget på kr. 3,3 mill. 

 

563030300 MAN Forbrændingsanlæg 

Der kan forventes en kontrol af fejlkonteringer.  

Forbruget udgør 19% af det samlede budget på kr. 2,324 mill. 

 

563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 

Forbruget udgør 16% af det samlede budget kr. kr. 3,291 mill. 

 

563030700 MAN Renovation 
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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.  

Forbruget udgør 52% af den samlede budget på kr. 13,2 mill. 

Snerydningssæson er forbeholdt 1. og 4. kvartal 
 

 

Anlægsområdet: Sisimiut og Maniitsoq 
 

 
Udvalg for Teknik 

fælles drift 

Budget jan-20 feb-20 mar-20 Forbrug ialt 

I perioden 

Forholds-

mæssigt 

Forbrugs 

% 

Rest 

forbrug 

% 

562040600 91.019.000,00 2.858.539,66 1.081.778,27 262.447,37 4.665.555,30 21% 95% 

SIS Anlægsafdeling 91.019.000,00 2.858.539,66 1.081.778,27 262.447,37 4.665.555,30 21% 95% 

010500 Qeqqata 

Kommunia Fælles 

41.500.000,00  106.700,00 1.630,34 108.330,34 1% 100% 

010570 Maniitsoq     49.500,00   

010580 Sisimiut 44.319.000,00 2.858.539,66 592.578,27 260.891,87 4.125.299,80 37% 91% 

010581 Itilleq    -9.384,84 -9.384,84   

010582 

Kangerlussuaq 

5.200.000,00   9.310,00 9.310,00 1% 100% 

010583 Sarfannguaq / 

Sarfannguit 

  382.500,00  382.500,00   

563030600 56.378.000,00 689.324,76 -347.285,10 1.955.144,29 2.350.212,43 17% 96% 

MAN 

Anlægsafdeling 

56.378.000,00 689.324,76 -347.285,10 1.955.144,29 2.350.212,43 17% 96% 

010500 Qeqqata 

Kommunia Fælles 

10.795.000,00     0% 100% 

010570 Maniitsoq 40.453.000,00 689.324,76 -355.896,00 1.963.314,33 2.349.771,57 23% 94% 

010571 Atammik    -4.383,32 -4.383,32   

010572 Napasoq    -3.786,72 -3.786,72   

010573 Kangaamiut 5.130.000,00  8.610,90  8.610,90 1% 100% 

Hovedtotal 147.397.000,00 3.547.864,42 734.493,17 2.217.591,66 7.015.767,73 19% 95% 

 

For hele anlægsområdet udgør forbruget 5% ud af et samlet budget på 147,397 mio. kr. 

  

I tabel for anlægsafdeling Sisimiut er beløb til nogle fællessager med tidligere stedbetegnelse fælles 

(stedkode 00 eller 90) hvoraf en del af beløbene er for anvendelse i Maniitsoq. 

Grundet rapport fra nyt ERP-system først er blevet opstillet 1.5.2020 har der ikke været tid til at 

kommentere de enkelte projektnr og dermed anlægssager. 

 

Sisimiut: 

Det lave forbrug på anlægsområdet Sisimiut skyldes flere anlægssager har ligget vinterstille og 

andre er under projektering hos rådgiver. Fundament for Multisal Kangerlussuaq, 12 ældreboliger 

Nikkorsuit og daginstitution4 på Akia er i gang. Multihal Sarfannguit er under udbud til 

håndværkere. 
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Maniitsoq: 

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

Gangbro Annertusoq-Tunoqqusaq: udført 15 % materialer forsinket. 

Vej til ny bydel NordØst er ikke påbegyndt 

Skilift til Sarfaat ikke påbegyndt 

Familiecenter i Maniitsoq byggeri ikke påbegyndt tegninger findes. 

Renovering Skolen Kilaaseeraq: Projektering er ikke kommet i gang. 

Renovering Skolen i Kangaamiut. Bygherrerådgiver afventes 

Nye kloak Ivissuit. Projektering pågår. 

Kirkegård i Napasoq. Kantmaterialer til sand mangler fragt fra Nuuk. 

Forbedring af veje i Atammik er ikke påbegyndt 

Vej til sprængstofdepot ny erhvervsområde er på begyndt arbejder forgår. 

 

 

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg: 

 at kvartalsrapport for 1.kvartal 2020 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes. 

 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

Udvalget vurderer, at man skal være påpasselig med udgifterne til snerydningen i Sisimiut. 

Administrationen taget det til efterretning, og det redegøres for, at man tilpasser driftbudgettet. 

 

 

Bilag 

1. Detaljeret Drift 1. kvartal 2020 

2. Detaljeret Anlæg 1. kvartal 2020 
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Punkt 06   Udvidelse af kirkegården i Maniitsoq og midler. 

Journal nr. 22.06 

 

 

Baggrund 

Menighedsrådet har i efteråret sendt deres henvendelse til Område for Teknik og Miljø med henblik 

på at drøfte mulighederne for udvidelsen af kirkegården. Det er orienteret at udvidelsen ikke vil 

være omfattende, og at den nuværende kirkegård er næsten fyldt. Det er vurderet, at der er plads til 

yderlige 30-35 grave i den nye udvidelse af kirkegården. 

Menighedsrådet/præstegælden er forpligtet til at give et udtalelse til planlægning vedr. kirkegården, 

og det kan man læse i bilag 2. 

Der bliver tage udgangspunkt i to løsninger. At udvide kirkegården vestpå og til syd. (jf. landkort). 

Forskellige rør placeringer/afløb skal først gøres i stand, hvis kirkegården skal udvides vestpå. 

Det bliver nødvendigt at henvise til at flytte joller/fartøjer til en ny placering, hvis kirkegården skal 

udvides sydpå. 

Omkostningerne til oprettelse af de to ovennævnte udvidelsesmuligheder er blevet lagt i C-

overslaget. 

 

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 28 november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelser 

mv. 

 

 

Faktiske forhold 

Ifølge Landstingsforordning nr. 6 af 17 oktober 1990 om kirkegårde: 

 §1. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der er tilstrækkelig gravplads til kommunens 

indbyggere i kirkegården. 

 Ifølge §1. stk. 2 Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til at anlægge, drive, 

vedligeholde og nedlægge kirkegårde. 

 Ifølge §1. stk 3 Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra 

menighedsrepræsentationen i spørgsmål, som vedrører kirkegårde. 

 Ifølge §4 Landsstyret skal godkende, at nye kirkegårde bliver anlagt, og at bestående 

kirkegårde bliver udvidet. 

 Ifølge §4 stk 2 Landsstyret kan dog bestemme, at mindre kirkegårdsudvidelser ikke skal 

godkendes af landsstyret. 

 

Menighedsrådet har afholdt møde i forbindelse med §1 stk 3. Det kan læses i bilag 4, at 

Menighedsrådet har sendt deres brev vedr. udvidelse til administrationen. 

 

Det skønnes, at der vil være plads i den nuværende kirkegårds udvidelse i ca. 1-2 år. 

Der blevet estimeret at der vil være plads i op til 5 år, hvis der udvides mod vest, og 7-8 år mod syd. 

Det bliver nødvendigt at finde et anden areal for bebyggelse af kirkegården, hvis udvidelserne 

bliver fyldt. 

Formålet er at importere sand for udvidelse af kirkegården som sædvanlig.  
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Bæredygtige konsekvenser 

Hvis man afsætter midler i god tid for formålet, kan det fremtidigt være besparelse. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Administrationen har beregnet at overslagen på udgifterne til oprettelse af de to 

udvidelsesmuligheder på kirkegården er C-overslag.  Beregningerne kan ses i bilag 3. 

 

Vestlige udvidelsesprøve:  C-overslag 3,6 mio. kr. estimeret i 5 år. 

 

Sydlige udvidelsesprøve:  C-overslag 3,7 mio. kr. estimeret i 7-8 år. 

 

 

Direktionens bemærkninger 

 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen indstiller, at planlægning for udvidelsen startes hurtigst som muligt for at sikre 

tilstrækkelige plads til grave. 

Det er tydeligt at udvidelsen bliver støttet i menighedsrådets brev og i mødet med dem. 

  

   

Indstilling 

Administrationen indstiller at Område for Teknik og Miljø skal godkende sagen. 

 

 At udvidelsen af kirkegården skal tages med i kommuneplantillægget hurtigst som muligt. 

 

 At det tages med i kommuneplantillæg 700-B12, så banksætningspladsen for joller bliver 

brugt i en bestemt periode. 

 

 At der gives bevilling til udvidelsesbebyggelse af kirkegården i 2021.  

 

 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

Endvidere blev det besluttet, at der skal være tillægsbevilling på kr. 400.000 til projektering for i år, 

og for næste år, skal der voerfor økonomiudvalget søges om kr. 3,30 mio 
 

 

Bilag 

1. Bilag - Landkort til udvidelsesbebyggelse af kirkegården. 

2. Bilag - Udtalelse fra Menighedsrådet. 

3. Bilag - Udvidelsesbudget i C-overslag 

4. Bilag - Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde. 
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Punkt 07 Beredskab ved naturbrande 

Journal nr. 85.04.03 

 

Baggrund 

Mange brandslukningsudstyr blev ubrugelige under slukningen af naturbranden sommeren 2019 i 

Kangerluarsuk Tulleq. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger § 16 stk. 4 

 

Faktiske forhold 

Det meste af brandslukningsudstyret er blevet ubrugelige.  

 

I de seneste år, er naturbrandene blevet kraftigere, og de udstyr vi har til rådighed er blevet for få.  I 

oversigten fra 2013-2019 er der oversigt over antal af større eller mindre naturbrande i Qeqqata 

Kommunia, som er på 20.  

 

Naturbrandene har været stabile, men i 2017-2019 var der omfattende naturbrande.  Den tørre natur 

viser også, at risikoen for naturbrande er større.    

 

I takt med at naturbrandene vokser, kan vi i 2019 observere, at vi har behov for flere 

brandslukningsudstyr.  Vi har behov for kraftigere pumpe til at suge vand ind samt strålerør, samt 

A-slange til brug under transportering af større mængde vand, samt D-slange som man har behov 

for under brandslukningen.  

 

Oversigt:1 Naturbrande fra 2013-2019  

01.06. 2013 B-541B naturbrand   Mindre 

05.07.2013 Fjeldet bag Apisseq    Middel 

07.07.2013  fjeldet bag Apisseq    Middel 

17.07.2013 Øst for Alanngorsuaq    Større 

26-07-2014 Qerrortusoq v/ Assaqutaq   Mindre 

03-08-2014 Fjeldbrand i Itinneq    Mindre 

21-08-2014 Fjeldbrand i Aputerajuut   Større 

28-09-2014 Kirkegården     Mindre 

10-07-2015 Utoqqaat     Middel 

13-08-2016 Mellem Oqummiannguup og Nilluasut Middel 

23-05-2017 Sarfannguit     Middel 

14-06-2017 B-555B Ukalilik    Mindre 
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14-06-2017 Naturbrand Akia    Mindre 

14-06-2017 Naturen ved Deichmannip Aqq.   Mindre 

xx-07-2017 Amitsorsuaq     Større 

xx-07-2017 Kangerlussuatsiaq ved Kangaamiut    Større 

04-06-2019 Øst for Tuiusaannguaq    Middel 

08-07-2019 Tuapannguanut    Mindre 

08-07-2019 Kangerluarsuk Tulleq    Større 

 

Bæredygtighedskonsekvenser 

Jorden reetablerer sig i flere år efter naturbrande. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Brandmateriale mod naturbrande er store og dyre. Manglende materiale gælder for hele Qeqqata 

Kommunia. Følgende materialer har man behov for opdelt mellem to byer: 

 

Maniitsoq: 

Stor vandpumpe FOX III     90.000,00 kr. 

To Otter vandpumper, pris pr stk.:   42.000,00 kr. for to,  84.000,00 kr. 

Udstyr til vandpumpe          5.000,00 kr. 

Kompressor (Kangaamiut)     30.000,00 kr. 

Dragter       35.000,00 kr. 

Flydedragter - for sejlads     20.000,00 kr. 

Drone        50.000,00 kr. 

Forsendelse - fragt                                                   20.000,00 kr. 

 

Sisimiut: 

Stor vandpumpe FOX III     90.000,00 kr. 

To Otter vandpumper, pris pr stk.: 42.000,00 kr. for to,  84.000,00 kr. 

Pumpeudstyr           7.500,00 kr. 

A-slange til vandpumpe     18.000,00 kr. 

D-slange til brandslukning     10.000,00 kr. 

afgrener       10.000,00 kr. 

Strålerør       10.000,00 kr. 

Lille gummibåd med motor – til transportering af udstyr 50.000,00 kr. 

Dragter og støvler      50.000,00 kr. 

Røgdykkerudstyr      20.000,00 kr. 

Rygsæk samt tilhørende udstyr, bruges af brandfolk  20.000,00 kr. 

Toiletter og vaskebalje     20.000,00 kr. 

Udstyr til madtilberedning     10.000,00 kr. 

Store telte af god kvalitet     10.000,00 kr. 

Anhænger til ATV, passende til naturen   20.000,00 kr. 

Transportabel VHF forstærker    10.000,00 kr. 

Iridium med internet – til at sende billeder   10.000,00 kr. 
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Transportable radioer      30.000,00 kr. 

Flydedragter - for sejlads     20.000,00 kr. 

Drone         50.000,00 kr. 

Forsendelse - fragt                                                 23.500,00 kr. 

 

Udgifterne for hele kommunen regnes op til at være 907.000,00  

 

Administrationens vurdering: 

Naturbrandene bliver større.  Sommeren 2019 har vist, at manglende udstyr er med til, at man 

mister kontrollen over branden. 

 

Administrationen vurderer, for at lette kommunen for fremtidige økonomiske bebyrdelse, skal 

brandslukningsudstyret i kommunen forbedres.. 

 

Indstilling 

Der indstilles, at ansøgningen om tillægsbevilling godkendes og sendes til Økonomiudvalget.  

 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

 

 

Bilag 

Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger 
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Punkt 08 Brættets fremtid 

 

J.nr. 73.01.50 

 

Baggrund 

Der er behov for et anlægsbudget til et nyt bræt i Sisimiut til 10 mio. kr. Anlægsønsket har tidligere 

været oppe omkring 2015-16, hvor der bl.a. blev besluttet om at tiltaget skulle finansieres fra 

renoveringspuljen, og et nyt placerings forslag godkendt i forhold til indarbejdelse i et 

kommuneplantillæg. Efterfølgende blev der fra politisk side ønsket en administrativ analyse om 

privatisering af brættet, som igennem årene havnede i forskellige administrative enheder i 

kommunen, og ikke blev afsluttet. Bilag viser 1 viser et referat fra seminaret i 2018. 

Hver gang sagen flyttes fra enhed til enhed skal folk sætte sig ind i tingene, og det røde tråd er for 

længst mistet.  

 

Der er ikke eksempler på brætter i Grønland, som kører på forretningsmæssige vilkår, og brætterne 

har derfor kørt som kommunale serviceydelser til borgerne der ønsker lokale madvarer, og 

afsætningssted for fangerne. Dengang var brættet allerede udskiftningsmoden, og det er blevet 

betydelig værre i dag. 

 

Imellem tiden blev anlægsprojektet ikke indarbejdet i et kommuneplantillæg, hvor 

placeringsmuligheden havde været udpeget, men et nyt kan stadig bygges ved siden af eksisterende 

bræt. Budgettet i renoveringspuljen blev også brugt til andre projekter pga. omstændighederne. Der 

kan heller ikke anbefales at bruge renoveringspuljen til et enkelt stort og nyt formål. Da dette vil 

ellers ville stoppe igangværende renoveringsprojekter helt med en masse flaskehalsproblemer til 

følge. At projektet overhovedet blev foreslået med kilde fra renoveringspuljen hang sammen med, 

at under renoveringspuljens fødsel var der ikke lavet tidskrævende planer for 

renoveringsprojekterne, og et enkelt projekt kunne med fordel give arbejdsro til tiltagene. Dengang 

var der afsat et andet budget til renovering af eksisterende bræt, som ikke gav mening at anvende 

pga. bygningens stand. Nødvendige budgetter er ikke længere på plads. 

Seminar om brætternes fremtid i Qeqqata Kommunia blev afholdt i Sisimiut den 19. september 

2018. Der er en politisk ønske om forbedring af brætter samt blev det også drøftet, at såfremt der er 

mulighed herfor, skal private varetage driften. 

 

Qeqqata Kommunia har finansieret afholdelse af seminaret i 2018. Formålet med seminaret var at 

drøfte fremtiden for brætter i Qeqqata Kommunia. Her skulle brugerne, som er købere af varer i 

brættet og fiskere og fangere, som sælger deres fangster, fremlægge deres ønsker samt fremkomme 

med deres forslag til brætternes fremtid. Endvidere var det formålet, at drøfte begrænsninger og 

muligheder for bekendtgørelsen om levnedsmidler. Seminarets skal helst resultere i, at der banes vej 

for den videre arbejde af brætterne i Qeqqata Kommunia. Især er budskabet, at brættet Qimatulivik i 

Sisimiut er for lille, bygningen er gammel, ramt af skimmelsvamp og uden et flænsested. At brættet 

skal udskiftes. 

 

Under seminaret udtalte køberne, at der er behov for et bræt med mange forskellige og friske varer 

til salg. Budskabet fra køberne er, at varerne skal være emballeret godt og flot. 

Det kunne ellers være en fordel for brætterne, at der laves røgeri og saltning af råvarerne, da disse 

holder længere. 
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Det ønskes, at der skal være salg af rensdyr og moskusokser og andre arter, også uden for 

fangstperioden. Det ønskes, at brætterne også skal være turist attraktioner. 

 

Budskabet fra institutioner er, at det er svært at skaffe grønlandske proviant fra brætterne. I nogle 

tilfælde kan man ikke købe ønskede grønlandske varer i flere dage, da fangerne nogle gange sælger 

direkte til restauranter. På grund af, at fangerne sælger deres fangst udenom Qimatulivik. 

Køberne efterlyser mulighed for at købe grønlandske varer løbende. 

 

Til yderligere læsning af budskaber fra seminaret henvises der til bilag 1. 

 

Regelgrundlag: 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27 juli 1998 on levnedsmiddelvirksomheder. 

 

 

Faktiske forhold: 

Fødevareområdet er ikke hjemtaget, og der er store krav til konstruktion af fødevarebygninger, drift 

og ikke mindst de madvarer der sælges. At grønlandske madvarer solgt i brætterne ikke er 

industrielle produkter, og sælges uden om godkendte leverandører fra myndighederne er det tale om 

meget stor besvær i forhold til ændringer af eksisterende praksis. Af den grund beregnes 

privatiseringsmulighederne nævnt under ”Økonomiske og administrative konsekvenser” ud fra 

nuværende praksis og myndighedstilladelser. Såfremt der teoretisk åbnes for salg af forarbejde 

produkter i brættet ville det medføre højere driftsomkostninger end de angivne i beregningerne på 

bilag 3 ”Beregninger på mulig privatisering af brættet”, og der er ikke erfaringsgrundlag fra 

lignende virksomheder til at regne på evt. mersalg i forhold til i dag.  

 

I dag drives brættet kører under kommunen med et budget på 1 mio. kr. 

Regnskab 2018 på bilag 2 viser et budget på 1,046 til brættet på konto 23-22, og forbrug på 1,281 

mio. kr. Hvert år prøver man at ramme budgettet. Det meget lave omkostninger skyldes, at brættet 

er under kommunen, hvor investeringer til bygninger m.m. ikke indgår i driftsregnskabet. Selve 

driftsregnskabet er lille, da backup organisationen er hele kommunen, herunder OTM, hvor 

papirarbejde på brættet hører til. 

 

Idenfor dette budget har man indtægter, som er inkluderet inden for ovenstående budget, hvor hele 

budgetkonstruktionen kan ses i bilag 2. Indtægterne udgjorde 4,021 mio. kr. i 2018, hvor udgifterne 

til fangerne, KNAPK og Skat udgjorde 3,604 mio. kr. Det hænger sammen med, at brættet tager 10 

% i driftstilskud, Skat’s andel udgør ligeledes 10 % og KNAPK 1,5 %. Det er fisker- og 

fangerforeningerne, der skal komme med udkast til enkelte produkt priser, men eksisterende priser 

er fra 2011. Uanset hvad spiller disse forhold minimalt i forhold til mulig privatisering af brættet, 

som behandles under ”Økonomiske og administrative konsekvenser”. 

 

Bæredygtige konsekvenser:  

Der er ikke alt, der på egen hånd giver økonomisk mening, og brættet tilhører denne kategori. Der 

er ikke eksempler på brætter i Grønland, som kører på forretningsmæssige vilkår, og brætterne har 

derfor kørt som kommunale serviceydelser til borgerne der ønsker lokale madvarer, og 

afsætningssted for fangerne. 

Byerne i Grønland er meget små, og mange forsyner sig selv med grønlandsk proviant, hvor nogle 

køber fra brættet. 
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Brættet giver mulighed for at lokale fiskere og fangere har et sted at aflevere deres fangst til, og 

som sælges videre mens de er på jagt. Uden brættet ville samme fiskere og fangere være nødsaget 

til selv at afsætte deres fangster, og dermed tilbringe langt mindre tid på jagt, som vil påvirke deres 

økonomiske forhold i den negative retning.  Selvom brættet er en udgift for kommunen medfører 

den dermed økonomiske gevinster for lokale fiskere og fangere, og mere rational 

ressourceallokering. Uden brættet ville kommunale støtter til offentlig forsørgelse højst sandsynligt 

stige, men er ikke målbart. 

Brættet giver også mere direkte betydning i begrænsning af import af udenlandske fødevarer, og har 

samtidig madkulturel værdi, som ikke kan gøres op i økonomi. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Jf. nedenstående skema er der i 2018 er der solgt varer til 4 mio. kr. fra brættet i Sisimiut, hvor 

kommunen har haft et budget på 1 mio. kr. for drift af brættet, inkl. solgte varer. Hvis man tager 

udgangspunkt i, at forbrugerne i stedet havde købt udenlandske varer til tilsvarende beløb i 

butikkerne pga. manglende bræt, så ville en stor del af beløbet have gået til importerede varer. 

 

Der er behov for et anlægsbudget til et nyt bræt i Sisimiut til 10 mio. kr. Anlægsønsket har tidligere 

været oppe omkring 2015-16, hvor der bl.a. blev besluttet om at tiltaget skulle finansieres fra 

renoveringspuljen, og et nyt placerings forslag godkendt i forhold til indarbejdelse i et 

kommuneplantillæg. Efterfølgende blev der fra politisk side ønsket en administrativ analyse om 

privatisering af brættet, som igennem årene havnede i forskellige administrative enheder i 

kommunen, og ikke blev afsluttet. Bilag viser 1 viser et referat fra seminaret i 2018. 

Hver gang sagen flyttes fra enhed til enhed skal folk sætte sig ind i tingene, og det røde tråd er for 

længst mistet.  

 

Imellem tiden blev anlægsprojektet ikke indarbejdet i et kommuneplantillæg, hvor 

placeringsmuligheden havde været udpeget, men et nyt kan stadig bygges ved siden af eksisterende 

bræt. Budgettet i renoveringspuljen blev også brugt til andre projekter pga. omstændighederne. Der 

kan heller ikke anbefales at bruge renoveringspuljen til et enkelt stort og nyt formål. Da dette vil 

ellers ville stoppe igangværende renoveringsprojekter helt med en masse flaskehalsproblemer til 

følge. At projektet overhovedet blev foreslået med kilde fra renoveringspuljen hang sammen med, 

at under renoveringspuljens fødsel var der ikke lavet tidskrævende planer for 

renoveringsprojekterne, og et enkelt projekt kunne med fordel give arbejdsro til tiltagene. Dette er 

ikke længere tilfældet. 

 

Uanset hvordan og hvorledes fremtidig varetagelse af brættet udføres er der brug for et nyt bræt, 

som er indbygget i alle nedenstående scenarier på fremtidig varetagelse af brættet. Der er kigget på 

følgende muligheder: 

1. Status qou som nuværende varetagelse af brættet. 

2. Fuld privatisering af brætet. 

3. Delvis privatisering af brætet, hvor kommunen ejer bygningen, opg driften udliciteres. 

Driftsøkonomiske forhold beskrevet under ”Faktisk forhold” vil være uændrede i option 1, men 

fælles for alle optionerne forudsættes et nyt bræt, som derfor skal udgiftsføres i regnskabet for både 

option 1 og 3. 
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Fælles for option 2 og 3 gælder det, at omkostninger til løn, revisor, forsikringer m.m. vil stige, da 

der ikke længere vil være stordriftsfordele som under kommunal varetagelse. Desuden skal 

virksomheden også optage lån til en ny bygning (for option 2’s vedkommende) samt optages et højt 

opstartskapital og øvrige investeringer, som vil belaste virksomhedsdriften 

 

Beregninger for fuld eller delvis privatisering af brætet ses i nedenstående skema: 

 
 
I forhold til delvis privatisering af brættet vil det være nødvendigt med licitation, da man ikke uden 

videre kan udpege på et firma til at varetage kommunens serviceopgaver med kommunale midler. 

Det er dog yderst tvivlsomt, at økonomisk selvbærende drift kan lade sig gøre. Evt. kommunal 

tilskud til driften vil være meget højere end eksisterende varetagelse af brættet. 

 

Administrationens vurdering 

Som det ses ovenfor, vil det være økonomisk mest fordelagtigt at varetage driften af brætet på 

samme måde som i dag, uden delvis eller fuld privatisering af brætet. 

Budget: Årlige driftsudgifter ved 

delvis privatisering

 Kr. ved delvis 

privatisering 

 Kr. ved fuld 

privatisering 

Kommentar

Lønomkostninger 1.631.000         1.631.000      Lønomkostninger til brættet var 1,1 mio. 

kr. i 2018, men der skal som minimum 

være en direktør/regnskabsansvarlig til et 

privat bræt, som nok kræver ca. 500.000 kr. 

mere årligt.

Revisor 75.000               75.000            Skønnet.

Gage til bestyrelse 100.000             100.000          Bestyrelsesgage

Kontorholdsomkostninger 50.000               50.000            i 2018 var omkostningerne 46.000 kr.

Øvrige omkostninger 15.000               15.000            Diverse

Forsikring 25.000               40.000            Gæt på forsikring bil/lastbil mc.

Vand/varme/el kontoret/ 420.000             420.000          Varme, vand, el forbrug var i 2018 210.000 

kr. Her regnes med større bygning.

Vedligeholdelse af bygninger -                      200.000          Ikke brugte hensættes.

Brændstof til bil 50.000               50.000            Der hentes varer fra dag til dag.

Reparationer 120.000             120.000          

Indkøb af råvarer (fra fangerne)

Skattepligtige overførsler til 

personer 

3.600.000         3.600.000      2018 niveau. Forhøjelse af beløbet kræver 

mereomsætning.

Ydelser til gæld 1.913.000         2.866.000      Se "Investeringer" skemaet med renter og 

forskellige tilbagebetalingsperioder.

SUM 7.999.000         9.167.000      Skal minimum balanceres med 

indtægterne. Indtægten i 2018 var blot på 4 

mio. kr.

Administrations- og lønudgifter

Årlige faste udgifter

Drift af aktiver

Afskrivninger og gældsforpligtigelser
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Udvikling af produkter kan ikke lade sig gøre i dag uden indhentning af nødvendige tilladelser fra 

fødevaremyndighederne. Såfremt dette sker, kan det stadigvæk lade sig gøre ved kommunal drift, 

eller for den sags skyld ved delvis eller fuld privatisering. Dog vil omkostningerne stige i forhold til 

ovenfor angivne, da det kræver flere mandetimer med tilhørende hjælpemidler at forarbejde 

produkterne. Dette kan kun maksimere forskellen mellem ovenstående 3 sammenlignings optioner. 

 

Det anbefales, at et nyt bræt til 10 mio. kr. tages med til prioritering af anlægsprojekterne for 2021 

og overslagsårene, og behandles under budgetnehandlingen. Det anbefales også, at nuværende måde 

at varetage brætterne på fortsætter. 

 

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstillinger til udvalget for teknik, økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen 

At nuværende varetagelse af brættet fortsætter uden delvis eller fuld privatisering. 

At nødvendige investeringer til et nyt bræt på 10 mio. kr. behandles i forbindelse med 

budgetbehandling for 2021. 

 

Afgørelse 

Under beslutningen medtages drøftelserne i pkt. 18. 

Bemærkningerne fra administrationen om brætterne i Sisimiut og Maniitsoq tages til efterretning, 

og med hensyn til midlerne, henviser man til udvalgets ønsker under pkt. 11. 

 

 

Bilag 

1. Referat af seminar om fremtiden for brætter i Qeqqata Kommunia den 19. september 2019. 

2. Regnskab 2018 konto 23-22 Torvesalgsboder 

3. Beregninger på privatiseringsmuligheder af brættet 

4. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. Juli 1998 om levnemiddelvirksomheder 
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Punkt 09  Orientering om fordeling af kvoten på hvalrosser for 2020. 

Journalnr. 72.01.01 

 

Baggrund 

Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug udsendte en pressemeddelelse om at der er uddelt 

kvote på 31 hvalrosser til Qeqqata Kommunia for 2020 den 13.12.2019. 

Samt: 

Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddelte den 10.02.2020 til kommunen, at 

restkvoten på 6 hvalrosser fra 2019 i Qeqqata Kommunia er overført til 2020. 

 

Dermed er der en kvote på 37 hvalrosser, som skal fordeles i kommunens forvaltningsområder. 

 

Regelgrundlag  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. 

§ 6 For de kommunale fangstkvoter, jf. § 4 udsteder kommunalbestyrelsen nummererede licenser til 

ansøgere med gyldigt erhvervsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. 

Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i 

fordelingen af licenser. Stk. 2 I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af 

hvalros end indkomne ansøgninger, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorledes 

fordelingen af licenser skal foretages. 

 

Faktiske forhold 

Fra 2015 frem til 2019 uddeles en kvote på 30 hvalrosser til Qeqqata Kommunia. Kvoterne fordeles 

som følgende mellem Sisimiut og Maniitsoq forvaltningsområder, med følgende antal af kvoter: 

 

Sisimiut: 

 

År Kvote Fanget 

2015 22 24* 

2016 22 20 

2017 22 16 

2018 22 28* 

2019 22 26* 

*Inklusiv overførte kvoter fra forrige år samt 2 nye fra Maniitsoq forvaltningsområde. 

 

Maniitsoq 

 

År Kvote Fanget 

2015 8 3 

2016 8 8 

2017 8 1 

2018 8 4 

2019 6* 2 

 

*Kvoter på 2 dyr for 2019 blev overført til Sisimiut forvaltningsområde ved slutning af jagtperiode. 
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Administrationen udsendte en høring til fisker og fangerforeninger, for at høre hvordan fordeling af 

kvoten på 31 hvalrosser for 2020 og overførte restkvoten på 6 hvalrosser fra 2019 skal foregår på de 

to forvaltningsområder i Qeqqata Kommunia. 

Der er modtaget følgende høringssvar: 

 

Jollefisker og fangerforeningen i Sisimiut har i sin høringssvar af 18.02.2020 følgende forslag til 

fordelingen: 

“27 dyr til Sisimiut forvaltningsområde og 10 til Maniitsoq forvaltningsområde” 

 

Fisker og fanger i Sarfannguit har følgende bemærkning i deres høringssvar: “Har ikke noget imod 

fordelingsmetoden, og godkendes som den foreligger”. 

 

1. Jollefisker og fangerforeningen i Maniitsoq har under deres bemærkning af 14.02.2020 skrevet: 

“Vi vil herfra forslår at kvoten på 31 hvalrosser fordeles ligeligt mellem Sisimiut og Maniitsoq, som 

vi også havde forslået med hensyn til narhvaler. Med hensyn til antallet af fangerne og idet der er 

flere og flere som ønsker at tage på hvalrosjagt i forhold til tidligere år. 

Endvidere er det ønskeligt at jagtområdet mod simiuttap karra, som er 66° udvides sydover, idet der 

kan forekommer hvalrosser sydover. Mindst mod 65. 

Hermed sender vi vores forslag med håb om god resultat”. 

 

Fisker og fangerforening i Kangaamiut har under deres høringssvar af 14.02.2020 skrevet følgende: 

“Fra KAPP foreslår vi en ligeligt fordeling af hvalroskvoter for Qeqqata Kommunia mellem 

forvaltningsområderne, med håb om bedre forhold for jagt i forhold til forrige år (vejr og hav)”. 

 

Fisker og fangerforeningen i Napasoq skrev følgende under deres høringssvar af 13.02.2020: “Vi 

godkender fordeling af hvalroskvoter for Qeqqata Kommunia, idet der er mulighed for overførsel af 

kvoterne.  

----------------------------------------------------------------------- 

Jollefisker og fangerforeningen i Maniitsoq fremkom med et ønske om at udvide jagtområdet 

sydover. Ændringen kan først fortages ved ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om 

beskyttelse og fangst af hvalros fra 2006. Under bekendtgørelsen ved § 3, stk. 3 fremgår det: 

Stk. 3 Det er tilladt at drive kvoteret jagt på hvalrosser inden for de nedennævnte geografiske 

afgrænsninger af bestandene samt nævnte perioder: 

1) Vestgrønlandsk vinterbestand, afgrænset fra 66° N (sydkanten af Søndre Strømfjords munding) 

og 70° 30’ N (nordvestspidsen af Hareøen), i perioden 1. marts til 30. april, begge dage inklusive. 

 

Direktionens bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere, at på baggrund af kvoter fra 2015 til 2019 og fangst af dyrene, er 

fordelingsmetode 22/8 passende og at der er tilfredshed af fordelingsmetoden. 

Kvoten for 2020 til kommunen blev forhøjet med 1 og kvoten er dermed på 31 dyr. 

Administrationen vurdere og foreslår, at forhøjelsen med 1 dyr tildeles til Maniitsoq 

forvaltningsområde. Dermed kan der tildeles 22 dyr til Sisimiut forvaltningsområde og 9 dyr til 

Maniitsoq forvaltningsområde. 
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Med hensyn til overførslen af restkvoten fra 2019 til 2020 på 6 dyr, vurdere administrationen, at 

restkvoten fordeles mellem de to forvaltningsområder, så Sisimiut forvaltningsområdet tildeles 4 

dyr og Maniitsoq forvaltningsområdet tildeles 2 dyr. 

 

Administrationen vurdere og foreslår, at der skal være mulighed for at overføre kvoter mellem 

forvaltningsområderne under jagtperioden fra 1. marts frem til 30. april, afhængigt af hvor mange 

dyr der bliver fanget. 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller til godkendelse hos formand på vegne af Udvalg for Teknik: 

-At Sisimiut forvaltningsområdet tildeles i alt en kvote på 26 dyr og Maniitsoq forvaltningsområdet 

tildeles en kvote på i alt 11 dyr. 

-At der skal være mulighed for overførsel af kvoter mellem forvaltningsområder under jagtperioden 

efter indsendelse af en ansøgning, og såfremt der indkommer ansøgning tages der afgørelse herom 

efter vurdering. 

 

Formandsbeslutning: 

Formanden besluttede på vegne af Udvalg for Teknik den 24. februar 2020, 

 

- at godkende indstillingen 

 

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

 

 

Frederik Olsen 

Formand 

24. februar 2020 

Afgørelse 

Taget som orientering. 

 

Bilag: 

1. Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrugs pressemeddelelse om kvoter for 2020 af 

13.12.2019 

 

2. Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrugs meddelelse om overførsel af restkvoten fra 

2019 til 2020 af 10.02.2020 

 

3.Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. 

20, 27. oktober 2006-imeersoq. 

 

4. Høringssvar fra SAAPP af 18.02.2020. 

 

5 Høringssvar fra fisker og fangerforeningen i Sarfannguit 20.02.2020 

 

6. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 14.02.2020 
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7. Høringssvar fra fisker og fangerforeningen i Napasoq af 13.02.2020 

 

8. Jollefisker og fangerforeningen i Maniitsoq af 14.02.2020  
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Punkt 10  Orientering om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald 

Journalnr. 81.00  

 

Baggrund 

Departementet for Natur og Miljø har haft forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald (bilag 1 

og 2) i høring i perioden 21. januar til 18. februar 2020. 

Området for Teknik og Miljø har i forbindelse med høringen, fremsendt administrativt høringssvar 

til Departementet for Natur og Miljø. Høringssvaret er afgivet på vegne af OTM Sisimiut og OTM 

Maniitsoq og fremgår af bilag 3. 

Nærværende sagsfremstilling orienterer om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald. De 

væsentligste ændringer og tilføjelser i forslag til bekendtgørelse om affald vil blive præsenteret. 

 

Regelgrundlag  

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald har hjemmel i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 

2011 om beskyttelse af miljøet (miljøloven) 

 

Faktiske forhold 

Hvis Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald vedtages, ophæves Hjemmestyrets 

bekendtgørelse nr. 28. af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald og Hjemmestyrets 

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

Administrationen i Området for Teknik og Miljø (Sisimiut og Maniitsoq) har udarbejdet og indsendt 

høringssvar vedr. forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald. Der henvises til vedlagte 

høringssvar (bilag 6) for administrationens konkrete bemærkninger til nye og ændrede bestemmelser. 

Bekendtgørelsen understøtter delplaner og initiativer i udkastet til affaldshandlingsplanen. 

Administrationen mener generelt, at forslaget til bekendtgørelsen er en forbedring af de gældende 

bekendtgørelser om bortskaffelse af affald samt bekendtgørelse om olie- og kemikalieaffald. 

Forslaget har konkretiseret nogle af de gældende regler inden for affaldsområdet, og der er tilføjet en 

omfattende definitionsliste inden for affaldsområdet. Forslaget til bekendtgørelsen er også gjort mere 

tidssvarende, bl.a. ved at stille krav om sortering og ved at påpege, at bortskaffelse af affald i højere 

grad også inkluderer genanvendelse og genbrug af affald.  

I det følgende redegøres der for de væsentligste ændringer i- og tilføjelser af bestemmelser i forhold 

til de gældende bekendtgørelser nævnt ovenfor. 

Bekendtgørelsen specificerer krav til indholdet i kommunernes affaldsplaner som udarbejdes hvert 4. 

år for en 12-årig periode. Et af kravene vedrører en kortlægningsdel, som beskriver status for 

affaldsområdet i kommunen dækkende det foregående kalenderår. Administrationen vurderer, at dette 

krav vil kræve flere administrative ressourcer samt investeringer i materiel til dataopsamling. 

Der er tilføjet en ny bestemmelse om at kommunerne kan inddrage et fælleskommunalt affaldsselskab 

i udarbejdelsen af kommunale affaldsplaner, hvilket Qeqqata Kommunia dermed skal tage stilling til 

i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommunale affaldsplan 2021-2024.  

Bekendtgørelsen understøtter at kommunen kan stille krav om sortering i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen og de kommunale regulativer. Denne ændring medfører afledte økonomiske 

konsekvenser, da kommunen vil skulle udarbejde procedurer og vejledninger til sortering som skal 

indarbejdes i det nye affaldsregulativ. 

Myndigheden for at meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten, for så vidt angår farligt 

affald, flyttet fra Naalakkersuisut til kommunerne (jf. kapitel 4 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 

af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald). Administrationen har i høringssvaret efterspurgt 
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baggrunden for overdragelsen af denne opgave. Eventuelle ansøgninger fra virksomheder om 

fritagelse for benyttelsespligten, vil medføre mere administrativt arbejde. Desuden vil der ved 

eventuelle ansøgninger om fritagelse for benyttelsespligten, kunne opstå en situation som, for 

kommunen, kan blive vanskelig at håndtere, f.eks. hvis ansøgningen/sagen omhandler Selvstyrets 

affaldshåndtering i Kangerlussuaq.  

Det nye forslag præsenterer og konkretiserer hvilke udgifter kommunerne henholdsvis skal og kan 

indarbejde i fastsættelsen af affaldsgebyrer i takstbladet. Dette tiltag skærper opmærksomheden på 

alle udgifter der er forbundet med affaldsområdet, herunder udgifter til overordnet planlægning og 

administration m.m. Dette retfærdiggør eventuelle ændringer af de kommunale affaldsgebyrer over 

for offentligheden. 

Bekendtgørelsen fratager kommunerne mulighed for at kræve at affaldsbeholdere anbringes tættere 

på vejen ved ejendomme med uforholdsmæssige lange afstande fra vej til bygning. Det nye 

affaldsregulativ være i uoverensstemmelse med bekendtgørelsen, da kommunen i forbindelse har 

bestemt at man gerne vil kunne stille krav til placeringen af affaldsbeholdere.  

Bekendtgørelsen stiller krav om, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil 

godkendte anlæg, men at Naalakkersuisut kan meddele kommunerne dispensation til midlertidigt at 

foretage åben afbrænding i en periode på maksimalt 3 måneder. Administrationen har i høringsbrevet 

spurgt hvordan Naalakkersuisut forventer at håndtere den åbne afbrænding af affald som finder sted 

ved dumpen i Kangerlussuaq, hvis forslag til bekendtgørelsen om affald vedtages. Udkastet mangler 

at tage dette faktiske forhold i betragtning. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald understøtter Naalakkersuisuts udkast til 

affaldshandlingsplan 2020-2031, og har til hensigt at give affaldshåndteringen et markant løft. Den 

nye bekendtgørelse har større fokus på cirkulær økonomi og øget genanvendelse. 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. 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. Forslag til 

bekendtgørelsen understøtter fortsat forureneren betaler-princippet, hvilket for Qeqqata Kommunias 

affaldshåndtering, vil kunne tage udgangspunkt i affaldsgebyrerne i takstbladet. Forslaget til 

bekendtgørelse om affald regulerer hvordan udgifter til affaldshåndtering, herunder udgifter til 

generel planlægning og administration, har indflydelse på fastsættelse af affaldsgebyrer. 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer også, at forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald understøtter 

udviklingen af affaldsområdet, og at bekendtgørelsen vil kunne sikre de lovgivningsmæssige rammer 

for de kommende ændringer i affaldshåndteringen ved eventuel vedtagelse.  
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Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

- At orienteringen om Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om affald tages til efterretning. 

 

 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

 

 

 

Bilag 

1. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2020 om affald + bilag GRL 

2. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2020 om affald + bilag DK 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar til forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2020 

om affald 
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Punkt 11  Budgetønsker til budget 2021 og overslagsårene 

Journal nr. 06.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt tidsplan for budget 2021 og 

overslagsårene 2022 - 2024. Det indebærer, at fagudvalgene senest d. 30. maj 2020 kan fremsende 

budgetønsker (maksimum 5) og omprioriteringsforslag. Udvalgene kan fremsende 5 ønsker hver, 

bygdebestyrelserne 3 ønsker hver, og de politiske partier 10 ønsker hver. 

 

Regelgrundlag  

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Overordnet tidsplan for budget 2020 og overslagsårene. 

Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt af 26. september 2019. 

 

Faktiske forhold 

Teknisk Udvalg har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt §11, som i 

overordnet betydning handler om miljø, råstoffer, teknik, kommunale forsyningsvirksomheder, 

anlægsområdet, samt fiskeri og fangst. 

 

Sidste år foreslog administrationen budgetønsker med hovedvægt inden for miljø og 

byggemodning. Herudover vedlægges som inspiration til Udvalget budgetønskerne fra de seneste 3 

budgetbehandlinger som bilag, og Udvalget kan naturligvis selv vælge helt andre budgetønsker. 

Sidste år var administrationens forslag følgende: 

 

 Forberedelse for areal til nyt fælleskommunalt forbrændingsanlæg i Sisimiut. Justering af 

plangrundlag. Etablering af vej til nyt deponi iht. revideret plangrundlag. Flytning af oplag 

ved asfaltværk for byggefelt til forbrændingsanlæg. Beløbsramme ca. 4 mio. kr. 

o Forslaget blev ikke godkendt af udvalget, men der er afsat byggemodningspulje i 

overslagsårene 2021-23 på konto 77-50 som er delvis opbrugt. Se andet TU-punkt 

om byggemodning ved ESANI-området. 

 Vej mod kommende ny bydel i Maniitsoq. Anlæggelse af 1,2 km vej mod nord-øst vil åbne 

op for en lang række nye muligheder i byudviklingen i Maniitsoq, hvor mulighederne inden 

for de nuværende bygrænser er stærkt begrænsede. C-overslag er i 2017 opgjort til 18,4 mio. 

kr. Udgiften kan fordeles over 3 budgetår. 

o Forslaget blev godkendt af udvalget, og blev senere godkendt under 2. behandlingen 

af budgettet for 2020. Projektet har konto 77-20 ”Vej mod nu bydel” og blev lagt 

med 4 mio. kr. i overslagsåret 2021, og 16 mio. kr. ligeligt fordelt i overslagsårene 

2022-2023. 

 Spildevandrensningsanlæg for udløb nær Ulkebugt i henhold til kommende spildevandsplan. 

Et mekanisk+kemisk rensningsanlæg for udløb i Ulkebugt ved Muunuup Aqq. Kan etableres 

for ca. 9 mio. kr., men ca. 15 mil kr. hvis også udløb ved RAL/havneindsejling skal føres 

dertil. 

o Forslaget blev godkendt af udvalget, men indgår ikke i godkendt budget for 2020 og 

overslagsårene. 
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 Udvidelse af kirkegård i Maniitsoq. Den nuværende kirkegård i Maniitsoq kan udvides med 

et nyt felt på ca. 800 m2. Derefter kan den ikke udvides yderligere, så der skal findes areal til 

en ny kirkegård. Overslag for udvidelse 1,4 mio. kr. 

o Forslaget blev godkendt af udvalget, men indgår ikke i godkendt budget for 2020 og 

overslagsårene. 

 Udskiftning af nedslidt blå RAV4 køretøj fra ca. år 2003 til OTM Sisimiut med mere 

bæredygtig delvis elbil som Toyota RAV hybrid til ca. 0,6 mio. kr. 

o Forslaget blev ikke godkendt af udvalget. 

 Færdiggørelse af vej Siaqqinneq mellem Kaalikassap og Eqqavimmut, nedsprængning 

fjeldpukkel, regulering til fuld vejbredde, etablering fortov, etablering vejlys og asfaltering, 

ca. 1,5 mio. kr. 

o Forslaget blev godkendt af udvalget, og blev senere godkendt under 2. behandlingen 

af budgettet for 2020. Projektet har konto 77-17 ”Færdiggørelse af vejen Siaqqineq” 

og blev lagt med 1,5 mio. kr. i 2020, og er planlagt til gennemførelse til sommer. 

 Trafikanalyse for Sisimiut og Maniitsoq by. Plan for veje og trafik med hensyn til behov for 

nye veje og renovering af eksisterende veje, med budgetter til enkelte projekter indeholdt i 

planen, forslag til regulering af trafik på primært Aqqusinersuaq og indfaldsveje hertil i 

Sisimiut, og hovedgaden og indfaldsveje i Maniitsoq, ca 1 mio. kr. 

 Forslaget blev godkendt af udvalget, og blev senere godkendt under 2. behandlingen 

af budgettet for 2020 som en del af et andet projekt. Projektet har konto 500156 

”Vejforundersøgelser – vej til Kangerlussuaq” der har et samlet budget på 6 mio. kr. 

i 2020 med delbudget på 1 mio. kr. Projektets indbygning i et andet projekt er ikke 

hensigtsmæssigt, og er uklar, og bør have sit eget budget. 

 

Alle igangværende anlægsprojekter med seneste budgetår 2020 kan ses på bilag 1 ”Opfølgning 

anlægsområdet”, hvor forbrugstallene også er angivet, som signalerer de projekter som allerede er 

iværksat. 

 

Med hensyn til budgetoverslagsårene 2021-23 ses alle anlægsprojekterne med beløb på 

overslagsårene i bilag 2 ”Budgetberetning 2020” kapitel 7 ”anlægsområdet”. Særligt tabel 42 

”Anlægsudgifter vedr. eksterne områder”, tabel 44 ”Anlægsudgifter vedr. det tekniske område”, 

tabel 48 ”Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomheder”, viser de projekter, der ligger tættest på 

Teknisk Udvalgs ansvarsområder. 

 

Bæredygtige konsekvenser:  

Kommunens Planstrategi for 2018-2022 har fokus på boliger, byggefelter, ambitiøse miljøtiltag og 

energisystemer. 

Der er gjort et stort stykke arbejde særligt i forhold til miljø- og energitiltag i de foregående år, hvor 

budgetterne blev sikret, og implementering er i fuld gang, som vil vare i flere år. 

Tilsvarende dynamisk fokus på boliger, byggefelter, og byggemodning i det hele taget er 

nødvendig, som er beskrevet i Området for Teknik- og Miljøs boligrapport fra forår 2020.  

Det er essentielt med fokus på byggemodning for at fremme enhver slags byggeri fra enhver 

bygherre, og ikke alene kommunens byggerier.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiske og administrative konsekvenser vil blive beskrevet i voksende grad mens 

budgetbehandlingen pågår, hvor deltaljeringsgraden vokser med tiden. 
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I år er processen af budgetbehandlingen for 2021 og overslagsårene følgende: 

 

 Udvalgene og de politiske partier skal fremsende deres ønsker til administrationen senest 

den 1.6.2020 

 Administrationen kvalificerer budgetønskerne, og angiver estimater på omkostninger og 

leverer dem til økonomi senest en 11.8.2020 

 Kvalificerede budgetønsker sendes til budget seminar deltagerne senest den 12.8.2020 

 Budget seminaret afholdes i Maniitsoq den 26-26/8-2020 

 De prioriterede budget ønsker (fra fagudvalg og de politiske partier) behandles i 

fagudvalgene og økonomi, som budgetterer reelle anlægs- og drifts budgetter for hvert 

forslag senest den 22.9.2020. 

 1. behandling ØU 20.10.20 og KB 29.10.20 

 2. behandling ØU 17.11.20 og KB 26.11.20. 

 

 

Administrationens vurdering 

Beredskabet har jf. bilag 5 (mail fil) ønsket udvidelse af brandstationen med ekstra etage med 

undervisningslokaler til minimum 35 personer, mødelokaler, kontorlokaler, lokale til styrtræning 

m.m. Denne medtages ikke i administrationens forslag, da beredskabets ønsker ville kunne ske i 

form af leje af lokaler fra det kommende forbrændingsanlæg i Sisimiut, hvor Esani planlægger at 

opføre 4 etagers erhvervsudlejningslokaler. Disse regnes med at blive færdige før en evt. 

kommunalbygning kan stå færdig efter evt. godkendelse. Til den tid kræver det naturligvis justering 

af beredskabets driftsbudget, og godkendelse heraf. Udvidelse af den eksisterende brandstation med 

1 etage ovenpå er problematisk da brandstationen skal være fuld funktionsdygtig 24-7. Udvidelse af 

brandstationen ved forlængelse kan kun ske ved saneringer af nabobygninger. 

 

Administrationen indstiller følgende budgetønsker over for Udvalget for Teknik: 

1. Skibakker i Sisimiut og Maniitsoq: med budget på 4,1-20,5 mio. kr. afhængig af valg. 

I Maniitsoq er der et lille budget på sammenlagt 1,8 mio. kr. fra foregående budgetår til en ny 

skilift, som ikke rækker, og der er udfordringer med placering pga. ændringer i sneforhold de 

seneste år. Der er indtil videre forbrug på 256.000 kr. 

Der er ikke budget til udskiftning af skiliften i Sisimiut. I Sisimiut er der en skilift fra 1971, og 

som i 1980’erne blev købt brugt og installeret i Solbakken. Skiliften har slet ikke været anvendt 

i år pga. renoveringsbehov. I Norge forlanger tilsynsmyndighederne røntgen tjek af alle 

belastede komponenter i skilifte ældre end 15 år. Her har vi ikke samme muligheder for 

undersøgelser og myndighedskrav til sikkerhed, men skiliften er mildt sagt udskiftningsmoden. 

Der er lovgivningsmæssige udfordringer med udvikling af Solbakken, men der arbejdes på 

miljøgodkendelse på en vej og naturvej med selvstændige budgetter. Da skiliften ligger inden 

for vandspærrezonen skal renoveringer godkendes af Selvstyret. 

a. Den dyreste løsning er det mest simple udgave af 2 personaners stolelifte med 

overslag på 20,5 mio. Kr. Denne ville kunne 3-doble nuværende skibane, minimere 

tidskrævende klargøring om vinteren af skilift trace, og ville kunne anvendes hele 

året rundt ved lejlighed til ikke alene skiløberne, men også til almindelige personer 

uden ski. Om sommeren ville liften også kunne bruges af friluftsaktive mennesker, 

eller folk der bare gerne vil nyde udsigten fra toppen. Sommerbrug vil først være 

aktuelt når eller hvis der bliver bygget en vej. 
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b. Den mellemste løsning er en ny skilift svarende til nuværende skilift med overslag 

på 10,3 mio. kr. Denne har større begrænsninger i forhold til anvendelsestid pr. år i 

forhold til en stolelift, vil alene kunne anvendes til skiløberne, og med kortere 

anvendelsesperiode om vinteren, da lift traceet fortsat skal klargøres med større 

mængder sne af en pistemaskine. Placeringen vil kunne med fordel flyttes til 

nærliggende placering, som vil medføre længere skibane. 

c. Det billigste løsning vil være at anskaffe en pistemaskine med passagerkabine med 

plads til 15 personer og skiholder til tilsvarende antal ski med budget på 4,1 mio. kr. 

Til sammenligning med det billigste skilift kan man få to pistemaskiner til samme 

pris, og den ene af de nye pistemaskiner i Sisimiut ville også kunne opgraderes med 

en kabine. Fordelen er, at der pistemaskinerne også kan præparere skibanen samtidig 

under drift, og kan dels også bruges til passagertransport til skiliften. 

Personalemæssigt ville man kunne forflytte en enkelt mand til Sannavik i Sisimiut, 

da man ikke længere vil have behov for mandskabskrævende skilift vagter, og man 

ville spare vedligehold af en skilift. Ikke mindst er en pistemaskine uafhængig af 

lovgivningsmæssige problemstillinger af Solbakken, da der er tilladelse til drift af 

pistemaskiner igennem vandspærrezonen. Skicentret ville derfor også kunne køre 

uforstyrret af det årlige ACR konkurrence, som kræver pistemaskinekørsel relateret 

til ACR ca. 2 måneder årligt. 

2. Forhøjelse af konto 72-42 ”Nye kloakker” med 6 mio. kr. årligt. Der er i eksisterende budget 

afsat 6 mio. kr. årligt i år og alle overslagsårene, og ved forhøjelse ville budgettet komme op 

på 12 mio. kr. årligt. Da kontoen ikke er fordelt imellem byerne må kontoen passende 

fordeles efter befolkningstallet, da fælleskonti blot efterlader en masse unødig efterfølgende 

administration og tidsforbrug blandt politisk og administrativ niveau. Der er behov for en 

stabil og passende budget til det korte sæson for kloakeringsarbejder. Når budgettet har 

været stabilt i en årrække har markedet det med at stabilisere priserne til billigere udførelse 

på langt sigt. Samtidig ville man også kunne planlægge kloakering af bygder på længere sigt 

med en forhøjet budgetramme. Der arbejdes pt. på spildevandsplan for byerne, og 

efterfølgende vil der også kunne arbejdes på spildevandsplan for bygderne. Nødvendig 

rådgiverbidrag til spildevandsplan for bygder ville kunne finansieres af budgettet. 

3. Forhøjelse af konto 77-50 ”byggemodningspulje”, så denne tæller 13 mio. kr. årligt og 

fordeles efter befolkningstallet i de to byer. I eksisterende budget er der blot afsat 4,2 mio. 

kr. i 2021 og 8 mio. kr. årligt de efterfølgende år.  

Kontoen er ikke fordelt imellem byerne, men skal alligevel sagsbehandles politisk ved 

omplacering derfra til de aktuelle byggemodninger, jf. bilag to ”Budgetberetning 2020 side 

65 tabel 49.  

Der er behov for en stabil og passende budget til det korte sæson for 

byggemodningsarbejder og til langsigtet koordinering med Nukissiorfiit.  

Byggemodning har en stor rolle i forhold til byggetakten i byen, da manglende 

byggemodning kan bremse og i værste fald stoppe planlagte byggerier fra enhver bygherre, 

ikke blot kommunal byggeri. Byggemodningen skal derfor også koordineres med hvilke 

kommuneplantillæg der udarbejdes. Samtidig kan kommunen også selv kunne opføre 

container- og bådoplægspladser, som er en mangelvare i byerne, medbringer indtægter til 

reduktion af kommende investeringer, og ville gøre oprydning i byen meget nemmere. 

Sidstnævnte gælder især for oprydning fra entreprenørernes arealer, der i disse år er i gang 

med at blive ryddet op. 

4. Nyt bræt i Sisimiut til 10 mio. kr. 
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Der er i lavet et særskilt sagsfremstilling om begrundelserne og spørgsmålet om brættets 

fremtid, som behandles første gang i teknisk udvalgsmøde den 7. maj 2020. 

5. Budgetforhøjelse af driftsbudgettet I Sisimiut og Maniitsoq på 1 mio. kr. årligt i Sisimiut og 

0,5 mio. kr. årligt i Maniitsoq, som senere fordeles på underkonti af administrationen. 

Der er behov for større oprydning af eksisterende losseplads, når Esanis nye 

forbrændingsanlæg er idriftssat, hvor eksisterende dump kan laves om til containerplads 

m.m.  

Området for Teknik & Miljøs kørende materiel tæller alt fra entreprenørmaskiner til 

forskellige formål og personalebiler. Enkelte køretøjer har så stor slidtage og 

vedligeholdelsesudgifter, at udskiftning på kort sigt er en høj nødvendighed, specielt i 

forhold til sikkerhed. Behovet er mest i Sisimiut. 

 

Såfremt udvalget gerne vil foreslå andre budgetønsker kan man bl.a. hente inspiration fra tidligere 

års budgetønsker, som er vedhæftede i bilag. Der er dog kun plads til 5 stk. ønsker fra udvalget. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at indstille 5 budgetønsker inden for 

Udvalgets ansvarsområder til budget for 2021 og overslagsår. 

 

 

Afgørelse 

 

Administrationens indstillinger nr. 1-5 godkendt, med følgende tilføjelser: 

A. I forslag 1 vælger man den dyre skilift. Dette vil blive ændret senere. 

B. I forslag 4 skal budgettet på kr. 10 mio. forhøjes med kr. 1,5 mio. Forhøjelsen skal benyttes 

til projektering af udvidelse for brættet i Maniitsoq. 

C. I forslag 5 forhøjes administrationens budget på kr. 1 mio.  til kr. 3 mio, med hensyn til 

forhøjelse af midler til vedligeholdelse. 

 

 

 

Bilag 

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2021-2023  

2. Anlægsbudget 2020 

3. Overslag på skilifte (kopi af mail) 

4. Info om pistemaskine med passagerkabine (som skilift) 

5. Ønske fra beredskabet. 

6. Budgetønsker fra budget 2017 

7. Budgetønsker fra budget 2018 

8. Budgetønsker fra budget 2019 

9. Budgetønsker fra budget 2020 
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Punkt 12  Orientering omkring anvendelse af midler til pontonbroer i Sisimiut 
 

Journalnr. 24.01.03  

 

Baggrund 

Daværende fanger og fiskeriudvalg har godkend fordeling af midler på i alt 7 mio. kr. efter at 

kommunalbestyrelsen har bevilget 4 mio. kr. og 3 mio. kr. for hhv. budget årene 2019 og 2020. Midler 

var øremærket forbedring af fangere og fiskeres vilkår samt forbedring af kommunens tilbud.  

Efter møder med de lokale fanger og fiskerorganisationerne samt driftsansvarlige i Maniitsoq og 

Sisimiut kom der frem til en fordeling udarbejdet i en fælles arbejdsgruppe. 

Dette betød at der var enighed i at fordele midlerne til forvaltningsområderne Maniitsoq og Sisimiut 

som skal varetage og realisere projekterne lokalt og i de tilhørende bygder.  

OTM i Maniitsoq har dermed fået opgaven i at opføre nye pontonbroer i Maniitsoq til en værdi af 1,8 

mio. kr. samt forbedring af agnsætning i de tilhørende bygder for 1,6 mio. kr.  

OTM i Sisimiut har dermed fået opgaven i at opføre nye pontonbroer i Sisimiut til en værdi af 2,4 

mio. kr. samt forbedring af oplagspladser for fangerne i bygderne for 1,2 mio. kr. 

 

Regelgrundlag  

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for tidligere konto 7 (Anlægskonti). 

Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine servicefaciliteter. 

 

Faktiske forhold 

Midler til forbedring af fangernes og fiskernes forhold har været nødvendig da driftsmidler ikke var 

tilstrækkelige til nye tiltag således kommunens tilbud til fangere og fiskere kunne udvikles/forbedres.  

Administrationen i OTM Sisimiut og Maniitsoq har sammen siden vedtagelse af midler udarbejdet 

en fordeling i tæt samarbejde med interessenter, fagforeninger og driftsansvarlige.  

Diverse ønsker fra fiskerne og fangernes organisationer i byerne samt bygderne er blevet samlet 

diskuteret samt vurderet ikke mindst prioriteret og sammenholdt med allerede eksisterende tilbud fra 

Kommunen i byerne men også bygderne.  

Antal erhvervsaktive, befolkningstal samt lokaliteternes karakter (by eller bygd) blev også vægtet i 

forbindelse med fordeling af midlerne. 

Inderhavnen i Sisimiut har efterhånden kneben plads til diverse joller og derfor er der undersøgt 

mulighed for at udskifte pontonbroerne. Dertil har forslaget været oppe og vende i havnerådet hvor 

det blev foreslået at pontonpladserne inderhavnen administreres på samme måde som bådpladserne 

og containerpladserne. Det betyder at kommende pontonbro faciliteterne i inderhavnen bliver aflåste, 

nummereret samt forbeholdt erhvervsaktive fangere og fiskere mv. 

Ovenstående vil betyde at man fremover vil følge ordensreglementer og færre både vil blive samlet i 

inderhavnen. Dette betyder også at mange joller må flytte ind til Ulkebugten hvor der på samme tid 

opføres pontonpladser til øvrige f.eks. fritidsfangere mv. disse skal også nummereres således alle 

registreres og får et nummer men forskellen er at disse ikke vil blive aflåst og dermed gratis. Ideen er 

at man dermed kan registrere bådejeren og antallet af både vil på den måde kunne monitoreres. Dette 

vil have afgørende betydning fremover når man hermed kan have styr på statistikken. Dertil vil der 

også være nogle gratis pontoner til besøgende eller folk som er her i kortere periode, disse behøver 

ikke en registrering.  

OTM i Sisimiut har haft kontakt med mulig leverandører og der er udarbejdet løsningsforslag for 

inderhavnen men også for Ulkebugten.  
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Pga. af Corona krisen har valgte leverandør haft nærmest en nedlukning da antallet af personale i 

virksomheden har været nedskaleret men der er så småt ved at skaleres op igen. Valg af pontontyper 

og diverse tilbehør er så småt klar og produktion samt afskibning bliver det næste.  

Dette betyder at man allerede i løbet af sommersæsonen 2020 kan udføre de nye tiltag. Det forventes 

at tiltagene implementeres 100% til næste sæson da der skal være plads til en overgangsfase fra 

nuværende forhold til de nye forhold.  

Bæredygtige konsekvenser 

Forbedring af fangere og fiskernes vilkår fremmer deres erhvervsgrundlag og giver dertil den enkelte 

erhvervsdrivende bedre mulighed for at indhandle fangst og dermed forøget indtægter som 

konsekvent betyder større skatteindtægter.  

Ud over økonomien vi de lokale miljøforhold påvirkes idet fangere og fiskere kan samle deres udstyr 

og diverse værktøj under beskyttet forhold og i stedet ligger og flyder på jorden, dermed vil der være 

mere plads foran pontonfaciliteterne. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er afsat 2.4 mio. kr. til udskiftning af diverse pontoner i Sisimiut som forbedring af fangeres og 

fiskeres forhold i inderhavnen. Der forventes ikke på nuværende tidspunkt yderligere omkostninger.  

Indkøb udførelse og transport forventes at være indeholdende i de bevilget ramme.  

Udgifterne konteres på en fælles konto hvor også de øvrige tiltag i bygderne og Maniitsoq forventes 

konteret. Efter det nye økonomisystem er taget i kraft er der ikke oprettet særskilte konti endnu 

selvom dette blev anbefalet i forbindelse med fordeling af midlerne.  

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer at sagen kører sin gang og at man kan forvente en overgangsperiode hvor 

man tester de nye pontonbroer samt flytter eksisterende pontoner ud af inderhavnen. Dette kan man 

kun gøre om sommeren og dermed vil sommerens aktiviteter i inderhavnen forventes påvirket 

minimalt. Information til brugere vil blive gennemført via radio eller by avisen Silleq.  

 

 

 

Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

- At orienteringen om opførelse af nye pontoner i Sisimiut tages til efterretning. 

 

 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

 

 

 

Bilag 
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Punkt 13 Orientering om Udkast til Naalakkersuisuts Affaldshandlingsplan 2020-2031 

 

Journalnr. 81.01.04  

 

Baggrund 

Departementet for Natur og Miljø har haft udkast til Naalakkersuits affaldshandlingsplan (bilag 1 og 

2) i høring i perioden 18. oktober til 22. november 2019. 

Området for Teknik og Miljø har i forbindelse med høringen, fremsendt administrativt høringssvar 

til Departementet for Natur og Miljø. Høringssvaret er afgivet på vegne af OTM Sisimiut og OTM 

Maniitsoq og fremgår af bilag 3. 

Nærværende sagsfremstilling orienterer om Naalakkersuisuts udkast til affaldshandlingsplan 2020, 

hvor de væsentligste pointer i affaldshandlingsplan 2020-2031 vil blive opsummeret. 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (miljøloven) 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 

Udkast til affaldshandlingsplanen 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. Den nye løsning 

omfatter etablering af to affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk og en række behandlingsanlæg 

til spildolie. Derudover skal der etableres modtagestationer i byer og bygder, hvor affald indsamles 

og sorteres. Forbrændingsegnet affald skal pakkes og transporteres til forbrændingsanlæggene. Andre 

affaldsfraktioner skal enten genanvendes eller på anden måde håndteres forsvarligt. I marts 2019 blev 

det fælles kommunale affaldsselskab ESANI A/S oprettet. Selskabet skal etablere og drive den fælles 

nationale affaldsløsning for forbrændingsegnet affald. Dette inkluderer bl.a. etablering og drift af 

affaldsforbrændingsanlæg og spildolieforbrændingsanlæg samt varetagelse af transporten af det 

forbrændingsegnede affald til forbrændingsanlæggene.  

I udkastet til affaldshandlingsplan lægges der vægt på 5 overordnede målsætninger for planperioden 

2020-2023, hvilke indeholder en lang række initiativer og opgaver for både Naalakkersuisut og 

kommunerne. Affaldshandlingsplanen præsenterer også de økonomiske afledte konsekvenser af 

initiativerne. Målsætninger og opgaver opsummeres i det følgende:  

 

Delmål Overordnet målsætning Opgaver for kommunerne 

Delmål 1: 

Planlægning og 

administration 

• At sikre passende 

lovgivningsmæssige rammer for 

håndtering af affald. 

• At sikre planlægningsmæssige og 

administrative ressourcer til 

drift af affaldsområdet. 

• Styrkelse af det kommunale tilsyn på 

affaldsområdet, herunder bygge- og 

anlægsområdet 

• Kommunal affaldsplanlægning, 

herunder udarbejdning af kommunale 
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• At skabe større overblik over 

affaldsstrømmene i de enkelte 

kommuner. 

affaldsplaner, regulativer og 

uddannelsesplaner for egne driftsfolk 

• Øget koordinering og samarbejde på 

affaldsområdet imellem kommunerne 

• Indarbejdelse af krav til håndtering af 

byggeaffald i udbudsmaterialer for 

kommunale byggeprojekter 

 

Delmål 2: 

Information og 

borgerinddragelse 

• At sikre tilstrækkeligt 

vidensniveau hos borgere og 

erhverv, 

således at de kan agere 

hensigtsmæssigt i forhold til 

målsætninger og lovgivning på 

affaldsområdet. 

• At Naalakkersuisut via deres 

information understøtter 

kommunernes 

informationsaktiviteter overfor 

borgere og erhverv. 

• Gennemførelse af lokale 

informationsaktiviteter på affaldsområdet 

• Udveksling af erfaringer med andre 

kommuner om informationstiltag på 

affaldsområdet 

• Inddragelse af affaldshåndtering som en 

del af undervisningen i folkeskolen 

 

Delmål 3: 

Affaldsforebyggelse 

og cirkulær 

økonomi 

• At nedbringe den samlede 

producerede affaldsmængde. 

• At øge den samlede genanvendelse 

af affald. 

• At sikre, at genanvendelse og 

genbrug ikke medfører 

uhensigtsmæssig spredning af 

forurening. 

• At introducere og fremme grøn 

omstilling og cirkulær økonomi i 

det offentlige og erhverv med fokus 

på affaldsforebyggelse. 

• Undersøge muligheder og barrierer for 

genanvendelse af forskellige 

affaldsfraktioner 

• Planlægge og gennemføre eventuelle 

pilotprojekter for udvalgte 

affaldsfraktioner 

• Arbejde med tiltag om direkte genbrug 

• Øget fokus på implementering af en 

grøn indkøbspolitik i det offentlige 

 

Delmål 4: 

Modtagestationer 

for behandling af 

affald 

• At udbygge eksisterende faciliteter 

i alle byer og bygder 

til modtagestationer for behandling 

af alt affald. 

• At sikre miljømæssig forsvarlig 

oprydning og nedlukning 

af gamle og eksisterende dumpe. 

• Systematisere opsamling og udveksling 

af erfaringer imellem kommunerne 

omkring konkrete affaldsløsninger 

• Udarbejde instruks til affaldssortering 

for alle bosteder 

• Etablering af miljøgodkendte 

modtagestationer for behandling af affald 

i alle byer og bygder, herunder passende 

miljøgodkendt deponeringskapacitet 

• Sikre kompetencer 

(ansættelse/uddannelse af personale) til 

drift af modtagestationer til behandling af 

affald og tilhørende anlæg 

• Prioriteret oprydning og nedlukning af 

gamle og eksisterende dumpe 
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• Øget dialog og opfølgning i forhold til 

havnenes affaldshåndtering, herunder 

skrotning af mindre skibe og joller (i 

samarbejde med den relevante 

havnemyndighed) 

Delmål 5: Fælles 

forbrændingsløsning 

• At reducere skadelige 

luftemissioner fra 

affaldsforbrænding 

(opfyldelse af EU 's 

forbrændingsdirektiv senest fra 

2024). 

• At udvikle og drive det 

fælleskommunale affaldsselskab 

ESANI A/S. 

• At etablere en fælles national 

affaldsløsning, herunder en fælles 

forbrændingsløsning, som sikrer 

tilstrækkelig kapacitet til 

forbrænding af affald og spildolie på 

tidssvarende anlæg. 

• At transportere forbrændingsegnet 

affald fra 

alle byer og bygder til 

affaldsforbrænding. 

• At sikre effektiv udnyttelse af 

varmen fra affaldsforbrænding, 

herunder at varmen prioriteres i 

energisystemet. 

• At sikre forsvarlig håndtering af 

restprodukter fra forbrænding. 

• Udvikling af det fælleskommunale 

affaldsselskab 

• Samarbejde med det fælleskommunale 

affaldsselskab omkring planlægning af 

den fælles nationale affaldsløsning 

• På sigt nedlukning af de eksisterende 

forbrændingsanlæg 

 

 

Opgaver for det fælleskommunale 

affaldsselskab: 

• Udarbejdelse af detaljeret plan for 

etablering af den fælles nationale 

affaldsløsning i forhold til investering, 

finansiering, etablering af nye nationale 

forbrændingsanlæg til affald og spildolie, 

samt planlægning af transport af affald 

fra alle byer og bygder 

• Detailprojektering og drift af to 

nationale forbrændingsanlæg til affald 

• Detailprojektering og drift af 

forbrændingsanlæg til spildolie 

• Implementering og drift af transport af 

affald fra alle byer og bygder 

 

For administrationens bemærkninger til de enkelte delmål henvises til høringssvaret vedlagt bilag 3.  

Affaldshandlingsplanen forventes godkendt i Selvstyret snarest.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

øgede driftsomkostninger til den fremtidige drift af affaldshåndteringen. De samlede økonomiske 

konsekvenser og finansieringen af affaldshandlingsplanen er præsenteret fra side 36 i 

affaldshandlingsplanen. Bilag 1 i affaldshandlingsplanen præsenterer desuden forudsætninger for 

økonomi relateret til initiativer for de fem delmål. 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. Hvad angår det nye 

fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S, har Qeqqata Kommunia allerede nu indskudt 

startkapital i gennem et bidrag på 10 millioner kroner i perioden 2019-2022 
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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 godkendelse, 

- At orienteringen om Naalakkersuisuts udkast til Affaldshandlingsplan 2020-2031 tages til 

efterretning. 

 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt. 

 

 

 

Bilag 

1. Allaqqitassiaq Eqqakkanut iliuusissatut pilersaarut 2020-2031 GRL 

2. Naalakkersuitsut Udkast til Affaldshandlingsplan 2020-2031 DK 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar til Naalakkersuitsut Udkast til Affaldshandlingsplan 2020-

2031 
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Punkt 14  Orientering om høringssvar til Råstofstyrelsen 

Journalnr. 81.00  

 

Baggrund 

Råstofstyrelsen har sendt en efterforskningsansøgning i et område på begge sider af Paradisdalen 

j.fr. vedlagte kortmateriale. 

  

Regelgrundlag  

Høringssvaret er afgivet med udgangspunkt i Råstofloven, og Planloven. 

 

Faktiske forhold 

Der har tidligere været gennemført råstofefterforskning i det pågældende område efter diamanter 

m.v. Den nuværende efterforskning er rettet mod sjældne jordartsmetaller, samt tantal og neopium 

 

Det fremgår ikke af det fremsendte høringsmateriale hvem der har søgt efterforskningslicens. 

 

I høringssvaret er henvist til kommuneplantillæg nr. 56, for hytte områder i Qeqqata Kommunia. 

Kommuneplantillægget udlægger bl.a. det pågældende område til et D-område hvor der kan 

etableres hytter med en afstand på 5 km. 

 

Det er tillige anført at Qeqqata Kommunia i forbindelse med en efterforskningstilladelse gerne 

indgår i en dialog etablering af adgangsveje, evt. havn og indretning af en mine der støder op til den 

fredede Paradisdal. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

De eftersøgte mineraler indgår i meget moderne elektronik der indgår i styrings- og 

kommunikationssystemer der er grundlag for bl.a. udviklingen af bæredygtige energisystemer 

o.lign.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia, udover at 

efterforskningen kan resultere i lokale job og dermed øgede skatteindtægter. 

 

 

Administrationens vurdering 

Det fremgår af Planstrategien for Qeqqata Kommunia 2018-2022 at: ”Vi vil arbejde for, at 

minedrift i kommunen er attraktiv for både lokal arbejdskraft og den internationale mineindustri”. 

Det er administrationens vurdering at nærværende projekt bidrager til opfyldelsen af 

kommunalbestyrelsens målsætning. 

 

Indstilling  

  

Administrationen anbefaler at orienteringen tages til efterretning. 
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Afgørelse 

 
Indstillingen godkendt. 

Endvidere skal man rette henvendelse til råstofstyrelsen om, at udvalget ønsker at der skal afholdes 

orienterings borgermøder i Kangaamiut, Maniitsoq og Sisimiut. 

 

 

Bilag 

1. Høringsskrivelse fra Råstofstyrelsen 

2. Høringssvar fra Qeqqata Kommunia. 
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Punkt 15  Fordeling af 4 sildepiskekvoter til riffelfangst i forvaltningsområdet Maniitsoq 

for 2020 

 

Journalnr. 72.01.03.01 

 
Baggrund 

Departement for Fiskeri og Fangst har den 19-12-2020 udsendt en pressemeddelelse om fordelingen 

af sildepisker til forvaltningsområderne for jagtåret 2020. 

Her blev det meddelt, at forvaltningsområdet Maniitsoq fik tildelt 4 sildepiskekvoter til riffelfangst. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 

§ 4, stk. 3, Til fangst af sildepisker, grønlandshval og pukkelhval udstedes licenser efter ansøgning 

til kommunalbestyrelsen og efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og 

fangerforening.. 

Stk. 4.  I tilfælde af, at der i en kommune er færre licenser eller tilladelser til fangst af store hvaler 

end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige 

års fangst samt ikke anvendte licenser og tilladelser.  

 

Fællesfangst af sildepiskere 

§ 13. Naalakkersuisoq for Fangst kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal 

sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor 

betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer 

med harpunkanon. 

Stk. 3. Ved fordeling af licenser til fællesfangst inden for en kommune og et forvaltningsområde 

skal bygder og dernæst byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest. 

 

Faktiske forhold 

 

Antal fangergrupper og erhvervsfangere pr. 31.12.2018: 

 

 Fangergruppe 

Antal 

Antal 

fangere 

Maniitsoq 3 84 

Kangaamiut 3 48 

Napasoq 1 17 

Atammik 2 33 

I alt 9 182 

  

  

  

  

Det skal med henvisning til § 13 i Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af store 

hvaler orienteres: 

Der er ingen fartøjer med harpunkanoner i Napasoq og Atammik. 

Der er et fartøj med harpunkanon i Kangaamiut. 
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Der er to fartøjer med harpunkanon i Maniitsoq. 

Harpunfangst af sildepisker i 2019 i Maniitsoq11, Kangaamit 3. 

 

Oplysning om fordeling af sildepiskekvoter til riffelfangst og fangst i 2019: 

 

I forbindelse med kommunens fordeling af 4 sildepiskerkvoter til riffelfangst i forvaltningsområdet 

Maniitsoq i foråret 2019 er tildeling samt fangst som følgende: 

Inoqarfik/ By/bygd Fangergruppe Dato for fangst 

Maniitsoq Gruppe 2 19.04.2019 

Kangaamiut Gruppe 2 25.07.2019 

Napasoq Gruppe 02.08.2019 

Atammik Gruppe 1 23.06.2019 

 

I september 2019 blev restkvoten af sildepisker i 2018 overført til 2019 som fællesfangst., hvor 11 

sildepiskere blev fanget af de forskellige fangergrupper i Maniitsoq forvaltningsområdet. Turnus-

ordning bruges ikke ved fordeling af restkvoter til fællesfangst. Der skal blot være en kaptain og 

minimus 5 joller. 

 

Ved ny kvotefordeling fra Departementet i efteråret oktober 2019, hvor Qeqqata Kommunia der har 

fået tildelt kvote på 4, har Maniitsoq forvaltningsområde fået tildelt 2 kvoter ved kommunens 

beslutning, som blev fordelt til følgende fangergruppe og som blev fanget: 

 

Inoqarfik/ By/ Bygd Fangergruppe Dato for fangst 

Napasoq Gruppe 08.10.2019 

Maniitsoq Gruppe 3 09.10.2019 

*Atammik fik ikke tildelt en kvote, da de havde en god fangst under 

Fællesfangsten i september (olympisk fangst). 

Napasoq fik tildelt 1 kvote. Den sidste kvote på 1 blev tildelt Maniitsoq ved lodtrækning mellem 

Maniitsoq og Kangaamiut. 

 

Dermed blev der fanget sildepiskere i de 4 bosteder (antallet): 

  

Maniitsoq 5 

Kangaamiut 3 

Napasoq 4 

Atammik 5 

I alt 17 

 

 

2020: 

I forbindelse med kommunens nærværende af fire (4) sildepiskekvoter til riffelfangst i 2020, har 

administrationen i henhold til § 4 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af store hvaler sendt 

en høring ud til fisker- og fangerforeninger i Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut samt 

bygdebestyrelserne. 

 

Vi modtog følgende høringssvar: 

Fisker og fangerforeningen i Atammik skrev følgende i deres høringssvar af 03-03-2020: 
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” Forslag til fordeling af sildepiskerkvote for 2020. Vi foreslå, at der tildeles fangskvote til grupper i 

Atammik, Napasoq. Maniitsoq og Kangaamiut, der sidste år ikke fik fangstkvote. 

  

Fisker og fangerforeningen i Napasoq har i deres høringssvar af 14-02-2020 skrevet følgende: 

”Vores forslag til fordeling af 4 sildepiskerkvoter er som følgende: Vi foreslå at fordelingen skal 

være som forrige år, dvs. at alle 4 bosteder tildeles 1 kvote. 

  

Fisker og fangerforeningen i Kangaamiut har følgende høringsvar, telefonnotat, af 04.03.2022: 

” Foreningenforeslår, at alle 4 bosteder tildeles 1 kvote. Således ønskes, at alle 4 bosteder tildeles 1 

kvote ”. 

 

Fisker og fangerforening i Maniitsoq skrev følgende i deres høringssvar, telefonnotat, af 04-03-

2020 

” Foreningssekretæren Efraim Heilmann oplyser, at foreningen har drøftet høringen og at 

foreningen ønsker, at de 4 fordelingskvoter tildeles, således alle bosteder i forvaltningsområdet 

tildeles 1 kvote hver. 

 

Kvoten fra departementet til Maniitsoq forvaltningsområde blev fra 2017 øget til 4, hvor det 

tidligere kun har været på 3.. 

Fangstkvoter for 2017, 2018 og 2019 blev fordelt af kommunen, hvor 4 kvoter bliver fordelt til 4 

bosteder i forvaltningsområder. 

 

 

Direktionens bemærkninger 

 

 

Administrationens vurdering: 

I henhold til § 13, stk. 3 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af store hvaler skal bygderne 

prioriteres. Administrationen foreslår efter vurdering, at Atammik og Napasoq, der er uden fartøjer 

med harpunkanoner, hver især tildeles. 

Ved første kvotefordeling i foråret i 2017,2018,2019 og 2020 er kvotetildeling til Maniitsoq 

forvaltningsområde på 4. Administrationen vurderer, at der er mulighed for at fordele de 4 kvoter til 

alle bosteder i forvaltningsområdet Maniitsoq. Således at Maniitsoq og Kangaamiut kan få tildelt 

kvoter på baggrund af antal fangere, selvom der i byen og i bygden er fartøjer med harpunkanoner. 

Der er mange jollefangere i bosteder Maniitsoq og Kangaamiut. Administrationen vurderer, at der 

bør tages højde med hensyn til kødforsyning. 

Fangerforeningen i Napasoq og Atammik har i deres bemærkning foreslået, at der tildeles 1 kvote 

til hver bosteder i forvaltningsområdet. 

Administrationen vurderer derfor, at der i nuværende fordelingsperiode ikke er 

uoverensstemmelser, men at der med forståelse er enighed. 

Administrationen foreslå, at der i ny kvotefordeling i år kan tildeles 1 fangstkvote til hver 4 bosted. 

Og at følgende fangergruppe kan tildeles fangstkvote i henhold til bestemmelser i bekendtgørelsens 

§ 4, stk. 4. Maniitsoq gruppe 1, Kangaamiut gruppe 3, Atammik gruppe 2 samt Napasoq gruppe,  
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Indstilling 

Administrationen indstiller, at kvoten på 4 fordeles således: 

At Maniitsoq gruppe 1, Kangaamiut gruppe 3, Atammik gruppe 2, Napasoq gruppe hver tildeles 1 

fangskvote. 

 

Formandens beslutning 

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

 

- At godkende indstillingen 

 

 

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

 

 

 

 

 

    Frederik Olsen 

       Formand 

    23. marts 2020 

 

 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning. 

 

 

Bilag 

. 

1. Pressemeddelelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 19-12-2019. om regionale 

fordeling af kvoter for sildepisker for kvoteåret 2020.  

 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr 9, af 6 december 2018  om beskyttelse af fangst af store hvaler 

 

3. Høringssvar fra fisker og fangerforeningens  i Atammik af 03-03-2020 

4. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Napasoq af 14.02.2020 

5. Telefonnotat af høringssvar fra fisker og fangerforening i Kangaamiut af 04-03-2020 

6. Telefonnotat af høringssvar fra fisker og fangerforening i Maniitsoq af 04-03-2020 
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Punkt 16 Fordeling af kvote på tre sildepiskere til riffelfangst i Forvaltningsområdet 

Sisimiut 2020 

Journal nr. 

 

Baggrund 

Pressemeddelelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 19.12.2019 om regional 

fordeling af kvoter for sildepisker for kvoteåret 2020. 

Gennem pressemeddelelsen er forvaltningsområdet Sisimiut fået tildelt 3 sildepiskekvoter. 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 

Faktiske forhold 

Genfordeling af de tildelte 3 sildepiskekvoter fra 2019: 

- 1 sildepiskekvote til Knapp Itilleq 

- 1 sildepiskekvote til SAPP 

- 1 sildepiskekvote til SAAPP 

Der er foretaget en høring hos fisker- og fanger foreninger om, hvordan kvoten for 2020 af 3 

sildepiskere i forvaltningsområdet Sisimiut. 

Høringssvar fra følgende foreninger: 

Fisker og fangerforeningen i Sisimiut SAPP har den 12.03.2020 afgivet sin følgende høringssvar: 

Vi fra SAAPP har følgende forslag vedr. riffelfangst på sildepiskere: 1 kvote til SAPP, 1 kvote til 

SAAPP, 1 kvote til Sarfannguit og Itilleq. 

Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut SAAPP har den 12.03.2020 afgivet følgende 

høringssvar: 

Vores forslag med hensyn til de 3 sildepiskere, Sisimiut 2, 1 til bygderne til fælles jagt. Sidste år 

havde Sarfannguit og Itilleq ikke nok kvote, derfor tog vi på fællesjagt med dem, ville det så ikke 

være bedre, hvis de tog på fællesjagt om en sildepisker? 

På baggrund af foreningerne fra Sarfannguit og Itilliq-s meddelelse, søger administrationen 

bekræftelse til foreningerne om informationerne kunne være rigtige. Formanden for foreningen fra 

Sarfannguit meddeler under sin forklaring, at der har været rygter omkring dette. 

Under Selvstyrets bekendtgørelse §13 pkt. 5 stk. 1 står der: “fangsten organiseres som fællesfangst 

med deltagelse af mindst 5 joller ved hver fangst”. 

Erhvervsfangerne med gyldigt jagtbevis i Sarfannguit og Itilleq 2019: 

Sarfannguit: 15 

Itilleq: 8 

Administrationens vurdering: 

I det seneste år har fordeling af kvote på Forvaltningsområdet Sisimiut foregået ved rækkefølge. 

Administrationen vurderer, at under fordeling af de 3 sildepiskekvoter, er der en mulighed for 

fællesfangst mellem Itilleq og Sarfannguit.   Administrationen vurderer og foreslår, at man kan 

vælge mellem to muligheder, at rækkefølgemetoden kan benyttes, hvor Sarfannguit får tildelt en 

kvote, eller Itilleq og Sarfannguit kan deles om en kvote under fællesfangst.   

   

Indstilling 

 

Administrationen indstiller, at de tre sildepiskekvoter fordeles som følgende: 

1. - 1 sildepiskekvote til SAPP 
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- 1 sildepiskekvote til SAAPP 

- At en kvote skal deles mellem Sarfannguit og Itilleq under en fællesfangst.  

 

eller 

 

2. - 1 sildepiskekvote til SAPP 

- 1 sildepiskekvote til SAAPP 

- 1 sildepiskekvote til Knapp Sarfannguit 

 

Formandsbeslutning 

Formanden besluttede på vegne af Udvalg for Teknik den 20. marts 2020, 

 

- Godkendelse af indstilling nr. 1  

 

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

 

 

 

Frederik Olsen 

Formand 

20. marts 2020 

 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning. 

 

 

 

Bilag: 

1. Fordeling af kvoten på sildepiske for 2020. 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6 december 2018 om beskyttelse og fangst af store 

hvaler. 

3. Høringssvar fra SAPP af 12-03-2020 

4. Høringssvar fra SAAPP af 12-03-2020 
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Punkt 17 Orientering om høringssvar til ansøgning om godkendelse af indvinding af  

  havbundsmateriale for Nuna Sten og Grus (NSG) for år 2020 

 

Journalnr. 74.00  

 

Baggrund 

Råstofstyrelsen har d. 18. februar 2020 udsendt høringsmateriale vedr. ansøgning om godkendelse 

iht. Råstoflovens § 47 – indvinding af havbundsmateriale for Nuna Sten og Grus (NSG) for år 2020. 

Det er Råstofstyrelsen som kan godkende, at virksomheder foretager indsamling/indvinding af 

råstofmateriale. Høringsfristen var den 10. marts 2020.  

På grund af den korte frist, har det ikke været muligt at forelægge Udvalget for Teknik sagen. 

Høringsmaterialet fremgår af bilag 1. 

Området for Teknik og Miljø har i forbindelse med høringen fremsendt administrativt høringssvar til 

Råstofstyrelsen. Høringssvaret er afgivet på vegne af OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq og fremgår 

af bilag 2. 

Nærværende sagsfremstilling orienterer om administrationens høringssvar.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor 

(råstofloven). 

 

Faktiske forhold 

I høringsmaterialet er vedlagt bemærkninger og kommentarer fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet 

(EAMRA), Nationalt Center for Miljø & Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) til Nuna 

Sten og Grus’ ansøgning om godkendelse til indvinding af havbundsmaterialer.  

Nuna Sten og Grus ansøger om godkendelse til indvinding af havbundmaterialer på følgende 6 

lokaliteter i Qeqqata Kommunia, jf. høringsmaterialet: 

1. Maniitsoq, Puiartoq 

2. Maniitsoq, Sermilinnguaq 

3. Maniitsoq, Inugsuit Tasiussaq 

4. Sisimiut, Itilleq fjorden (vest) 

5. Sisimiut, Itilleq fjorden (øst)  

6. Sisimiut, Nulia (ved badestranden) 

Hvad angår lokaliteterne 1-5 listet ovenfor, har Området for Teknik og Miljø i høringssvaret 

kommenteret, at Qeqqata Kommunia tilslutter sig anbefalingerne fra EAMRA, DCE og GN 

vedrørene anmodede vilkår for de specifikke lokaliteter, jf. høringsmaterialet.  

Hvad angår lokaliteten Sisimiut, Nulia (ved badestranden), har Området for Teknik og Miljø 

kommenteret følgende: ” Badestranden er bynær og den rekreative brug af stranden er derfor meget 

høj. Indvinding af havbundsmateriale på denne lokalitet vil give anledning til en bekymring for, at 

indvindingen vil have en negativ indflydelse af badestrandens rekreative værdi, pga. ændringer af 

strandens udformning. Qeqqata Kommunia anmoder Råstofstyrelsen om, at der ved lokaliteten 

Sisimiut, Nulia meddeles afslag på Nuna Sten og Grus’ ansøgning om indvinding af 

havbundsmateriale.” 

I høringsbrevet spørger Teknik og Miljø desuden ind til datagrundlag for de seneste besigtigelser som 

har fundet sted ved lokaliteterne og kommenterer også, at det af høringsmaterialet fremstår uafklaret 

hvem der skal foretage besigtigelser af områderne i fremtiden.  
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Bæredygtige konsekvenser 

Grus og sand er en fornybar ressource og derfor ser administrationen generelt et positivt på udvinding 

af havbundsmaterialer, så længe aktiviteterne forbundet med udvindingen ikke medfører negative 

konsekvenser for biodiversiteten i og omkring indvindingslokaliteterne.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen. 

 

Administrationens vurdering 

Det er essentielt at der fortages indvinding af havbundsmaterialer, da ressourcen anvendes i mange 

henseende. Virksomheder inden for byggebranchen samt Qeqqata Kommunia er særligt afhængige 

af at indvinding af havbundsmaterialer finder sted, da materialerne er anvendes i forbindelse med 

bygge- og anlægsprojekter, vejvedligehold m.m.   

 

Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

- At orienteringen om Qeqqata Kommunias høringssvar til ansøgning om godkendelse af 

indvinding af havbundsmateriale for Nuna Sten og Grus (NSG) for år 2020 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

 

Forslaget godkendes. 

 

 

Bilag 

1. Høringsmateriale (ansøgningsmateriale samt bemærkninger fra EAMRA, DCE og GN) 

2. Qeqqata Kommunias høringssvar til ansøgning om godkendelse af indvinding af 

havbundsmateriale for Nuna Sten og Grus (NSG) for år 2020 
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Punkt 18  Brættet i Maniitsoq 

 

J.nr. 72.00 

 

Baggrund 

Seminar om brætternes fremtid i Qeqqata Kommunia blev afholdt i Sisimiut den 19. september 

2018. Brætterne i Qeqqata Kommunia er forfaldende og er ikke længere tidsvarende. 

Under teknikudvalgsmødet den 5. november 2019 blev det besluttet, at der i Maniitsoq skal 

etableres et rådgivende arbejdsgruppe som skal arbejde til maj måned 2020 for at finde på løsning 

med hensyn til udvikling af brætterne. 

 

Retningsgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 24, af 28. november 2019 om fødevarer, 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21. af 27. juli 1998 om levnedsmiddelsvirksomheder               

- Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. 

-Inatsisartutlov nr. 1, af 15. maj 2014 om konkurrence 

 

 

Faktiske forhold: 

Arbejdsgruppen i Maniitsoq blev etableret den 25. november 2019. 

Arbejdsgruppen har siden de startede været på fælles besøg i brættets bygning og har undersøgt 

deres materialer. Der er efterfølgende afholdt 5 møder, men hvor arbejdsgruppens møder ikke 

kunne afholdes i marts måned pga. coronavirus. Forsættelsen af sagen blev videresendt til 

embedsmænd. 

Arbejdsgruppen vil fremlægge deres fokusområder: 

Arbejdsgruppen ser ikke problemer i bygningens beliggenhed, da man ser positivt i, at den ligger i 

centrum og nær havnen. Der fremkommer derfor ikke forslag til at den flyttes andet sted. 

Bygningen, der i 1997 blev bygget er nedslidt og forældet ved anvendelse, hvor renovering er 

blevet nødvendigt.  Bygningen er i dag ikke længere tidsvarende til anvendelse og eftersom den er 

lille er der trængt, hvorfor man anbefaler udvidelse efter behov. 

Mht. udvidelsen, blev det foreslået egen område til behandling af kødprodukter og behandling af 

fiskeprodukter. 

Der er behov for forbedring af lokalet, hvor man behandler og plukker fugle. 

Der er behov for bedre forhold til at behandling af kød, fisk og fugle i brættet, som overholder 

levnedsmiddelloven.  

Personalet har behov for et opholdslokale hvor man kan spise, med tilsluttet toilet, gaderobe og 

depot til rengøringsartikler, indpakningsmaterialer o.lig. og et rum der kan benyttes som kontor. 

 

Med hensyn til brættet, har personalet, brugere og borgere et problem omkring affald, generelt er 

der behov for løsningstiltagen. 

 

Salg fra brættet skal have rammer iht. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om 

levnedsmiddelvirksomheder § 26. 

§ 26 stk.8 Tilvirkning af levnedsmidler på "Brættet" er ikke tilladt bortset fra plukning, rensning og 

udskæring i umiddelbar forbindelse med forhandlingen. 

I henhold til denne bestemmelse, må man kun sælge uforarbejdet fisk, kød og fugle i brættet. 
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Derudover kan salg af bestemte forarbejdede arter, tørrede, saltede, røget og frosne fisk og kød være 

mulighed, der efter Naalakkersuisut´s godkendelse kan blive gældende fra 2020. 

 

Såfremt der anbefaledes ud over ovennævnte, så skal der laves indretning iht. Hjemmestyrets 

bekendtgørelse nr. 21, af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder. 

F.eks. er produktion og salg af kød og fiskefars i brættet ikke tilladt, og dette kan først blive muligt, 

når brættet er godkendt som levnedsmiddelvirksomhed. 

Såfremt kommunen anlægger et godkendt levnedsmiddelvirksomhed, bør produktionsanlægget 

være større end nuværende bræt. 

Hvis kommunen evt. finansierer ved anlæg af et godkendt produktionsanlæg er regelgrundlaget 

Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. 

Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) skal følges. 

I henhold til disse lovbestemmelser kan kommunen investere i erhvervsmæssige virksomhed m.v. 

For at kommunens investering ikke skal skabe konflikt for konkurrence, bør dette i medfør af 

nævnte lov først sikres. Såfremt kommunen planlægger et godkendt levnedsmiddelvirksomhed skal 

projektet først fremlægges til konkurrencenævnet. 

Kommunen kan først arbejde videre med projektet efter Konkurrencenævnets vurdering af sagen. 

Dernæst skal kommunens investering først sikres iht. Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 

om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i 

erhvervsmæssig virksomhed m.v. I den forbindelse blev der fra arbejdsgruppen for 

Udenrigsafdelingen under Formanden Departement forespurgt, om kommunen kan varetage 

etableringen og driften i henhold til Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om erhvervsmæssig 

virksomhed. 

Meddelelsen i svarbrevet af 26. februar 2020 lyder: 

Forespørgsel handler om nedlæggelse brugen af brættet af fiskere og fangere, og om kommunen 

kan bidrage til investering i etablering og driften erhvervsmæssige virksomhed og til leverandør, 

såsom butikker, restauranter eller leverandør som i caféer. 

Det må antages, at der vil være tale om en konkurrerende virksomhed til de private virksomheder, 

der er i byerne.  Dermed kan kommunen ikke i henhold til § 4 stk. 3 i Landstingslov nr. 23, af 18 

december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering 

i erhvervsmæssig virksomhed m.v. kunne bevilge midler til sådanne konstruktioner. Det vurderes 

endvidere, at ovennævnte lov ikke har regelgrundlag for overnævnt ordning. citat starter: 

"§ 3 Der må ikke investeres i eller stilles garanti til projekter, virksomheder, organisationer eller 

foreninger, såfremt investeringen eller garantien vil forvride konkurrenceforholdet til allerede 

eksisterende virksomheder mv." 

 

Tabel for brættes omsætning og kommunalt tilskud for de sidste 5 år i Maniitsoq 

 

År Indtægt af salg Kommunalt tilskud 

2015 1.844.065,81 553.689,27 

2016 1.893.255,81 588.324,71 

2017 2.058.541,12 441.246,46 

2018 1.844.941,03 732.017,82 

2019 1.556.382,30 679.357,96 
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Bæredygtige konsekvenser 

Bygningen er gammelt og ikke kan regnes for at være bæredygtigt, så længe den ikke vedligeholdes 

vedvarende. 

Ved at renovere, udvide og fornyelse af materialer/brugsgenstande, kan man derved bane vejen for 

bedre udnyttelse af landets egen ressourcer.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at der lovmæssigt ikke er mulighed for at etablere og drive et godkendt 

levnedsmiddel virksomhed. At kommunerne ikke er konkurrerende hos privatvirksomheder på 

baggrund af lovmæssige bestemmelser. 

Administrationen vurdere endvidere, at privatiseringen gennem udbud er urealistisk med hensyn til 

befolkningstallet i Maniitsoq samt brættes omsætning og levnedsmiddelloven. 

 

Administrationen vurderer, at brættes forsørgelse af friske råvarer til borgerne yder stor livsvilkår 

og sundhed for de lokale. 

 

Administrationen vurderer og foreslå, at nuværende drift af slagsbrættet der drives kommunalt til 

stadigt skal køre som på nuværende. Derudover er der ifølge arbejdsgruppens vurdering behov for 

udvidelse ag bygningen, at der er behov for renovering i selve bygningen og indvendigt, og at der 

bør anskaffes nye og sikre materialer der benyttes til levnedsmiddel. Der med hensyn til at sikre 

forsvarlig salg til borgerne, men også god arbejdsmiljø for ansatte god brugermiljø på baggrund af 

krav. 

Administrationen vurderer og foreslå, at at der er behov for ekstern rådgivning til projektering med 

hensyn til et godt resultat af sagen i forbindelse med udvidelse af brættes bygning og 

bygningsstruktur i forbindelse med indretning af rumme, vandforsyning, materialer, borde, kølere, 

frysere, ismaskine og andre brugsgenstande med hensyn til fødevarer. 

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstiller, at ekstern rådgivning til projektering med hensyn til et godt 

resultat af sagen i forbindelse med udvidelse af brættes bygning og bygningsstruktur i forbindelse 

med indretning af rumme, vandforsyning, materialer, borde, kølere, frysere, ismaskine og andre 

brugsgenstande med hensyn til fødevarer godkendes. 

 

 

 

Afgørelse: 

 

Punktet drøftes sammen med punkt 8, og med hensyn til midlerne, er det blevet besluttet under pkt. 

11. 
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Bilag 

 

1. Referat af seminar om fremtiden for brætter i Qeqqata Kommunia den 19. september 2019. 

2. Inatsisartutlov nr. 24 af 28 november 2019 om fødevarer 

3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21, af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder 

(Levnedsmiddelbekendtgørelsen). 

4. Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m 

5. Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) 

6. Udenrigsafdelingen under Formanden Departement svar af 26.02.2020 

7. Dispensation til salg af tørret og røget fisk. 

 

 

 

 

  



Dagsorden for Udvalg Tekniks ordinære møde 02/2020, den 7. maj 2020 

 

 

 

Punkt 19. Fiskeri og fangst seminar 

1. At der rettes en formel henvendelse til Mittarfeqarfiit omkring ansøgning om ”værksted”, 

som fangerne i Kangerlussuaq kan benytte. 

2. Planlægning af seminar, april 2020. 

3. Egnede overskrifter til seminaret. 

4. At der rettes henvendelse til Selvstyret om, at Qeqqata Kommunia skal inddrages mere og 

tidligere, når der skal besluttes om fangstdyrene i Kangerlussuaq. 

5. At der rettes henvendelse til Selvstyret om, at Qeqqata Kommunia skal have en større 

myndighed for tildeling af koncessioner til trofæjagtområder. 

Afgørelse 

Til næstkommende møde skal adminstrationen udarbejde en planforslag, og det skal 

besluttes, i hivlken tid af året seminaret skal afholdes. 
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Punkt 20. Eventuelt 

 

På baggrund af spørgsmål omkring, hvornår asfaltering i Sisimiut starter, skal den drøftes til 

næstkommende møde.  

Siverth K. Heilmainn ønsker en liste over det enkelte koncessionsejere. 

 

 

 

 

 

Mødet sluttet kl: 16:35 


