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Punkt 1.1  Godkendelse af dagsorden 
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Punkt 3.1   Årsregnskabsberetning 2019 

 

Journalnr. 06.03.01 

 

Baggrund 

Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2019, som indeholder borgmesterens 

forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse 

af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. 

Regnskabet for 2019 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2019 som inkluderer 

revisions beretning af årsregnskabet. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring 

og regnskab. 

  

Faktiske forhold 

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2019 har et overskud på 80,4 mio. kr. før overførsel af 

anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således 

 

 Årets resultat på 58,6 mio. kr. 

 Aktiver i alt på 607,5 mio. kr. 

 Egenkapital i alt på 506,6 mio. kr. 

 

 

Resultatopgørelsen for 2019 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 874,6 mio. kr. og 

driftsudgifter på 741,7 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 

132,9 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af 

helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2019 på 80,6 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet 

overskud på 58,6 mio. kr.  

 

Indtægterne var i 2019 bevilget med 825,2 mio. kr. og er på 837,4 mio. kr., svarende til en 

forbedring på 12,2 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 690,2 mio. kr. og er på 700,0 mio. kr., 

svarende til et større forbrug på 9,8 mio. kr.  

 

Anlægsudgifterne var bevilget med 274,5 mio. kr. inkl. overførsel fra 2018. Anlægsudgifterne er på 

78,8 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 195,7 mio. kr. Uforbrugte anlægsmidler er af 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansøgt overført fra 2019 til 2019. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen konsekvenser.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Regnskabet viser et overskud på 58,6 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte drifts-

midler fra rammeregistrerede arbejdspladser.  

 

Kassebeholdning ved udgangen af 2019 er i økonomirapporter pr. 31. marts 2019 beregnet til 328 

mio.kr. Beregningen tager udgangspunkt i en kassebeholdning primo 2019 på 255,6 mio.kr 
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Den forventede likviditetsbeholdning ultimo 2019 er med afsæt i fortsat ansvarlig økonomistyring 

og at overførsler af uforbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt 

grundlag. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Forbedringen på 4,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2019 i forhold til bevillingen skyldes bl.a.  skatter 

og afgifter med knap 13,8 mio. kr. mere end budgetteret.  

 

Der har været et forbrug på 16,3 mio. kr. mindre end budgetteret for Qeqqata Kommunia. Dette 

fordeler sig med et forbrug under budgettet for økonomiudvalget med 3,0 mio.kr., og 

Velfærdsområdet med 10,4 mio. kr. Samtidig har der været et forbrug over budgettet på Teknik 

udvalget med 10,4 mio kr. (uden anlægsudgifter) og Uddannelsesudvalget med 7,6 mio kr.  

 

På anlægssiden er det ikke lykkes at få anvendt hele budgetteret i 2019. De ikke forbrugte midler, i 

alt 195,7 mio. kr. skyldes dels ikke igangsatte anlægs- og terrænarbejde, dels udsættelse af 

byggemodninger. 

 

Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring, hvor 

driftsudgifterne fortsat søges reduceret gennem rationalisering og generelt mere fokus på 

økonomien. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen,    

 

-at godkende Årsrapporten 2019 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at godkende Årsrapporten 2019 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Årsberetningen 2019 

2. Restancelisten 
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Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.12.2020 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.12.2020 den 

10.2.2021. 

 

Økonomi er, sammen med de enkelte områder, stadig i gang med at gennemgå budgetter og forbrug 

med henblik på at få mere præcision i regnskabsaflæggelsen. Dette arbejde forventes afsluttet således 

at årsregnskabet for 2020 kan fremlægges tilfredsstillende. 

 

Balancerapporten for de første 12 måneder af 2020 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, 

Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø, med et løbende fokusområde, kommunens 

lønudgifter. 

 

På grund af processen med afslutning af årsregnskab 2019 og indlæggelse og produktion af Budget 

2021, er budgettet for 2020 ikke opdateret med de seneste bevillinger og omplacering fra ØU/KB i 

november 2020. 

 

De anførte tal er baseret på kommunens regnskabsbalance som er under afstemning ligesom der stadig 

er en del regninger som ikke er betalt, og derfor ikke inkluderet i regnskabet. 
 

 
 

Driftsudgifterne er 3,3% point under det budgetterede niveau, mens anlægsaktiviteten er lav  Det 

lave forbrug på anlæg er dels et lavt aktivitetsniveau, dels at der fra 2019 anlægsbudgettet er 

overført 192 mio. kr. til 2020.  

 

Indtægterne er lidt under det budgetterede niveau og skyldes at vi mangler enkelte indbetalinger fra 

Selvstyret. Perioden udviser et driftsoverskud på 10,6 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

Udgifter til Økonomiområdet 122.852.000 1.902.770 4.169.291 128.924.061 122.296.843 94,9% 6.627.218

Udgifter for Teknik og Miljø 49.011.000 0 2.222.347 51.233.347 50.708.976 99,0% 524.371

Udgifter til Uddannelsesområdet 263.554.000 -306.925 1.237.000 264.484.075 268.879.530 101,7% -4.395.455

Udgifter til Velfærdsområdet 267.780.000 0 1.958.368 269.738.368 248.707.088 92,2% 21.031.280

Driftudgifter I alt 703.197.000 1.595.845 9.587.006 714.379.851 690.592.436 96,7% 23.787.415

Anlægsudgifter 147.397.000 700.000 192.395.220 340.492.220 87.689.357 25,8% 252.802.863

Udgifter I alt 850.594.000 2.295.845 201.982.226 1.054.872.071 778.281.793 73,8% 276.590.278

Indtægter -816.613.000 0 1.500.000 -815.113.000 -788.865.168 96,8% -26.247.832

Driftsresultat for Qeqqata Kommunia pr. 31.12.2020 33.981.000 2.295.845 203.482.226 239.759.071 -10.583.375 -4,4% 250.342.446

Balance for Qeqqata Kommunia per 31.12.2020

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

7 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Økonomiudvalget 
 

 
 

Økonomiudvalget har på de fire betragtede områder realiseret et forbrug som er under det 

budgetterede niveau. BorgerService overforbrug undersøges pt. og ser ud som om der er bogført for 

meget løn på denne afdeling. Dette vil blive rettet gennem gennemgangen og vil være korrekt anført 

i årsregnskab 2020. 
 

Velfærdsområdet: 
 

 
 

Området, sammen med økonomi´s controllere har endnu ikke færdiggjort en teknisk omplacering 

hvor budgetter og forbrug flyttes til samme dimensionssæt. Derfor er der en del indtægter under 

formål 04 Personlig og digital borgerbetjening som skal henføres bl.a. til sociale formål/hjælp til 

borgere. 

 

Det er flere bevilling på bl.a. bo-enheder og aldershjem som ikke er indlagt, ligesom der er en del 

ubetalte regninger. Dog synes det, at forbruget overordnet på området er noget under det budgetterede 

niveau. 
 

  

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

Udgifter til Folkevalgte 10.797.000 0 825.290 11.622.290 8.722.908 75% 2.899.382

Udgifter til Administrationen 101.963.000 -254.000 3.344.001 105.053.001 104.773.524 100% 279.477

Udgifter til BorgerService 3.384.000 0 0 3.384.000 3.937.256 116% -553.256

Udgifter til Tværgående projekter 6.708.000 2.156.770 0 8.864.770 4.863.154 55% 4.001.616

Økonomi udvalget totale udgifter I alt 122.852.000 1.902.770 4.169.291 128.924.061 122.296.843 95% 6.627.218

Udgifter til Økonomiudvalget

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

05 Sociale formål 267.718.000 0 1.958.368 269.676.368 247.594.180 91,8 22.082.188

01 Hjælp til borgere med særlige behov 156.568.000 0 865.000 157.433.000 140.672.449 89,4 16.760.551

01 Børn med særlige behov 56.406.000 27.520 56.433.520 52.223.220 92,5 4.210.300

02 Børn med handicap 5.892.000 5.892.000 7.252.872 123,1 -1.360.872

03 Voksne med særlige behov -27.520 151.000 123.480 3.600.974 2.916,2 -3.477.494

04 Voksne med handicap 82.859.000 1.433.000 714.000 85.006.000 67.623.638 79,6 17.382.362

05 Misbrugsbehandling 1.433.000 -1.433.000 0 160.551 -160.551

06 Hjemmehjælp 9.978.000 9.978.000 9.811.193 98,3 166.807

02 Hjælp til borgere 46.412.000 46.412.000 60.554.664 130,5 -14.142.664

01 Offentlig hjælp 46.412.000 46.412.000 60.554.664 130,5 -14.142.664

03 Alderdom 64.461.000 1.093.368 65.554.368 73.048.965 111,4 -7.494.597

01 Ældre 64.461.000 1.093.368 65.554.368 73.048.965 111,4 -7.494.597

04 Personlig og digital borgerbetjening -26.826.219 26.826.219

01 Borgerservice -26.826.219 26.826.219

05 Arbejdsmarked 277.000 277.000 144.321 52,1 132.679

01 Beskæftigelsesindsats 277.000 277.000 144.321 52,1 132.679

11 Beredskab og kriminalforsorg 62.000 62.000 1.075.194 1.734,2 -1.013.194

16 Administration 37.714 -37.714

Hovedtotal 267.780.000 0 1.958.368 269.738.368 248.707.088 92,2 21.031.280

Udgifter til Velfærd

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

8 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Uddannelsesområdet: 

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,7% over budgettet. Området som helhed har 

et overforbrug forholdsmæssigt på løn. 
 

 
 

Teknik og Miljø området: 
 

 
 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

03 Udvikling og uddannelse 206.391.000 -346.000 900.000 206.945.000 220.181.649 106,4 -13.236.649

01 Førskoleområdet 62.068.000 -600.000 900.000 62.368.000 64.427.005 103,3 -2.059.005

01 Dagpleje 10.000.000 -600.000 900.000 10.300.000 6.907.109 67,1 3.392.891

000 Førskoleområdet - Fællespulje 983.000 983.000 -1.799.734 -183,1 2.782.734

100 Den Kommunale Dagpleje 9.017.000 -600.000 900.000 9.317.000 6.471.638 69,5 2.845.362

02 Vuggestue 4.538.000 4.538.000 4.685.635 103,3 -147.635

03 Børnehave 3.703.000 3.703.000 3.400.234 91,8 302.766

04 Integreret institution 43.827.000 43.827.000 49.434.027 112,8 -5.607.027

02 Skoletilbud 141.516.000 254.000 141.770.000 152.330.858 109,8 -10.560.858

01 Grundskole 128.501.000 254.000 128.755.000 131.671.098 102,3 -2.916.098

02 Fritids- og aktivitetstilbud 9.387.000 9.387.000 17.544.093 186,9 -8.157.093

04 PPR 3.628.000 3.628.000 3.115.667 512.333

101 SIS Qeqqani MISI 1.779.781 -1.779.781

04 Erhvervsuddannelser 773 -773

01 Erhvervsuddannelser 773 -773

207 Auto/Marine GF 773 -773

07 Uddannelsesstøtte 960.233 -960.233

01 Studiestøtte 960.233 -960.233

08 Bomuligheder under uddannelse 2.807.000 2.807.000 2.462.780 87,7 344.220

05 Sociale formål 22.427.000 22.427.000 17.920.442 79,9 4.506.558

01 Hjælp til borgere med særlige behov 322 -322

05 Arbejdsmarked 22.427.000 22.427.000 17.920.120 79,9 4.506.880

01 Beskæftigelsesindsats 13.164.000 13.164.000 13.061.534 99,2 102.466

02 Majoriaq 9.263.000 9.263.000 4.858.585 52,5 4.404.415

08 Fritid, kultur og religion 34.736.000 39.075 34.775.075 29.682.031 85,4 5.093.044

01 Fritidsaktiviteter 15.884.000 -11.925 15.872.075 12.243.586 77,1 3.628.489

01 Fritidsundervisning 3.713.000 3.713.000 3.108.174 83,7 604.826

02 Idræt 2.173.000 88.075 2.261.075 2.738.010 121,1 -476.935

03 Andre fritidsaktiviteter 9.998.000 -100.000 9.898.000 6.397.403 64,6 3.500.597

02 Kulturelle tilbud 18.852.000 51.000 18.903.000 17.438.444 92,3 1.464.556

01 Biblioteksvæsen 2.447.000 2.447.000 2.168.498 88,6 278.502

03 Museumsvirksomhed 3.034.000 3.034.000 3.069.100 101,2 -35.099

04 Andre kulturelle tiltag 13.371.000 51.000 13.422.000 12.200.847 90,9 1.221.153

09 Infrastruktur 337.000 337.000 20.850 6,2 316.150

03 Fællesarealer 337.000 337.000 20.850 6,2 316.150

01 Snerydning 337.000 337.000 20.850 6,2 316.150

16 Administration 1.074.559 -1.074.559

Hovedtotal 263.554.000 -306.925 1.237.000 264.484.075 268.879.530 101,7 -4.395.455

Udgifter til Uddannelse

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik -2.926.273 2.926.273

562040200 SIS Entreprenørplads 931.806 -931.806

562040300 SIS Forbrændingsanlæg 1.446.000 1.446.000 4.293.410 296,9 -2.847.410

562040400 SIS Beredskab Brandvæsen 5.475.000 1.124.700 6.599.700 7.293.570 110,5 -693.870

562040500 SIS Arealtildeling -8.958.995 8.958.995

562040700 SIS Renovation -741.000 -741.000 327.730 -44,2 -1.068.730

562040800 SIS Drift TEKNISK 23.601.000 0 23.601.000 26.323.371 111,5 -2.722.371

563030100 MAN Brædtet -1.249.694 1.249.694

563030200 MAN Entreprenørplads 917.843 -917.843

563030300 MAN Forbrændingsanlæg 2.324.000 2.324.000 2.069.164 89,0 254.836

563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 3.291.000 334.000 3.625.000 3.561.323 98,2 63.677

563030500 MAN Arealtildeling 6.554 -6.554

563030700 MAN Renovation 415.000 415.000 -344.125 -82,9 759.125

563030800 MAN Drift TEKNISK 13.200.000 763.647 13.963.647 18.463.289 132,2 -4.499.642

Hovedtotal 49.011.000 0 2.222.347 51.233.347 50.708.976 99,0 524.371

Udgifter til Teknikområdet

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020
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Området har et underforbrug på 1% point hvilket er en forbedring som er aktualiseret gennem en 

gennemgang af områdets økonomi. Imidlertid indgår der en indtægt som ikke er realiseret, hvilket er 

arealtildelingsgebyret af AKIA som udgør 4.4 mio kr. Området og kommunens controllere er i gang 

med at gennemgå afdelingernes konteringer for at identificere bilag der er fejlbogført. Det forventes 

at dette arbejde færdiggøres således at områdets økonomi er korrekt anført i det årsregnskab som er 

under udarbejdelse for 2020. 

 

Områdets problemer er primært på de to drifts afdelinger, hvor økonomi, sammen med området, er 

ved at afdække hvordan det kan blive lettere at styre områdets økonomi i fremtiden. 
 

 
 

Aktivitetsniveauet på anlægssiden er på 59,5% af det oprindelige anlægsbudget for 2020 og på 

25,8%%, efter overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020. 

 

Indtægter: 
 

 
 

Indtægterne er nu periodiseret, men der mangler stadig enkelte skatteindtægter.  

 

Personskatterne ses ikke at have været følsomme overfor COVID-19, da den skat vores borgere har 

optjent svarer til de aconto betalinger vi modtager fra Selvstyret. 

 

Kommunens tilgodehavender 

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.12.20 på 103,6 mio. kr., 

heraf private udeståender 85 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 66,2 

mio. kr. 

 

Private debitorer udgør 4.171 borgere som tilsammen har 25.376 fordringer med kommunen. 

Samtidig har vi 97 offentlige debitorer som i alt har 274 udestående regninger til et beløb af 18,7 

mio. kr. 

 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

562040600 SIS Anlægsafdeling 91.019.000 350.000 140.420.400 231.789.400 65.062.019 28,1 166.727.381

563030600 MAN Anlægsafdeling 56.378.000 350.000 51.974.820 108.702.820 22.627.338 20,8 86.075.482

Hovedtotal 147.397.000 700.000 192.395.220 340.492.220 87.689.357 25,8 252.802.863

Udgifter til Anlæg

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægsbevil-

linger
Netto Forbrug Forbrugspct Restbudget

537000000 Indtægter -816.613.000 0 1.500.000 -815.113.000 -788.865.168 96,8 -26.247.832

111010100 Indkomstskat personer -404.093.000 0 -404.093.000 -370.135.008 91,6 -33.957.992

111010200 Indkomstskat selskaber -4.000.000 0 -4.000.000 -64.760 1,6 -3.935.240

111010300 Udbytteskatter -1.000.000 0 -1.000.000 -17.556.708 1.755,7 16.556.708

112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre -282.433.000 0 -282.433.000 -280.430.949 99,3 -2.002.051

112030300 Udligningsordning -110.405.000 0 -110.405.000 -110.405.055 100,0 55

121020300 Andre lejeindtægter 0 0

121030200 Andre gebyrer -3.080.000 -3.080.000 -15.364 0,5 -3.064.636

131010400 Salg af bygninger -1.520.000 -1.520.000 -1.520.000

133010100 Renteindtægter -12.000 -12.000 357.262 -2.977,2 -369.262

133010200 Kapitalafkast -11.185.000 -11.185.000 -13.154.879 117,6 1.969.879

133010400 Kursgevinster 281.064 -281.064

134010100 Renteudgifter 1.500.000 1.500.000 1.500.000

134010200 Kurstab 271.998 -271.998

135010100 Afskrivning af tilgodehavender 1.115.000 1.115.000 1.987.233 178,2 -872.233

251010300 Periodens resultat 0 0

Hovedtotal -816.613.000 0 1.500.000 -815.113.000 -788.865.168 96,8 -26.247.832

Udgifter til Indtægter

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.12.2020
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Indstilling 

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage økonomirapporten til efterretning. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 taget sagen til efterretning. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage økonomirapporten til efterretning. 

 

Afgørelse  

 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.12.20 

2. Restancelisten pr. 31.12.20 
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Punkt 3.3 Vej til kirkegård i Kangaamiut 

Journal nr. 06.02.02.  ERP projekt nr. 500140 

 

Baggrund 

Kirkegården i Kangaamiut ligger ca. 300 meter nord for bebyggelsen, på den anden side af et 

fjeldområde. Fjeldterrænnet giver en problematisk adgang ved begravelser og besøg, særligt for 

ældre, gangbesværede og handicappede borgere. Derfor har der i flere år været fremsat ønske om 

etablering af ny vej til kirkegård, og i budget 2020 er som projekt 500140 indplaceret en bevilling 

på 3,642 mio. kr. dertil. 

 

Beløb for projekt 500141 pulje til bygdeveje blev behandlet TU møde 09/2019 pkt. 6 den 

3.12.2019. 

 

Regelgrundlag  

Etablering af vejen er en kommunal opgave, hvor følgende regelsæt ligger til grund for 

etableringen: 

 Kirkegårdsområde er arealudlagt i delområde 703-D2 i kommuneplan af d. 17. november 

2010.  

 Grønlands Hjemmestyre – Anvisning i udførelse af veje i Grønland 1987. 

 

Faktiske forhold 

Der har år 2014 været skitseforslag for adgangsvejen til kirkegården, hvor de samlede 

anlægsudgifter den gang blev skønnet til ca. 8,730 mio kr. Der er derefter fundet mulige besparelser 

til en smallere grusvej med stejlere stigninger.  

 

I plangrundlagets rammebestemmelser for område D2 vil vejen skulle starte ved det nuværende 

losseplads og fortsætte ca. 342 meter over til kirkegården, hvor der vil være en vende- og 

parkeringsplads. Derfra vil der endvidere være adgang til den lokale fodboldbane. 

 

Masanti A/S har udarbejdet dispositionsforslag for vejføring i henhold dertil, se bilag 1.Vejen har 

dog stenunderskud idet en del sprængsten bliver tabt på de stejle fjeldskråninger ned til havet, 

hvorfor der må udsprænges yderligere sprængsten. 

 

De estimerede omkostninger til udførelse af vejen er angivet i C-overslaget, bilag 2. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved en forbedring af infrastrukturen med etablering af den nye vej til kirkegården, forventes det at 

snerydningen og kistetransport ved begravelser bliver nemmere sammenlignet med de eksisterende 

trapper og adgangssti.  

 

At give adgangsmulighed til kirkegård og fodboldbane for gangbesværede vil øge deres livskvalitet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det i budget 2020 afsatte beløb til projekt 500140 er på 3.642.000 kr. Det estimerede C-overslag er 

på 5.355.140 kr., inklusiv kommunale udgifter til asfaltering af stejle strækninger, udsprængning af 

sten til dækning af sprængstensunderskud samt tilsynssejladser.  
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Der mangler således en bevilling på 1.713.140 kr. for at kunne gennemføre etableringen af vejen til 

kirkegården i Kangaamiut. 

 

Det manglende beløb foreslås omplaceret fra projekt 500141 fællespulje til vejforhold, i budgetår 

2021 og 2022 som angivet i nedenstående tabel, idet TU på møde 09/2019 vedtog at 1 mio. kr. fra 

puljen hvert år skal anvendes i Kangerlussuaq. 

 

I ERP system bliver omplaceringen, 1000 kr.: 

 
Navn Projekt  Kontonode: afdeling, formål, 

art, sted 

Opr. 

Bevilg. 

Tillæg Ny 

bevilg. 

Vej til kirkegård 

Kangaamiut år 

2021 

500140 563030600- 0902030000- 

122140765- 010573- 500140- 1-

53-13 

3.642 1.000 4.642 

Vej til kirkegård 

Kangaamiut år 

2022 

500140 563030600- 0902030000- 

122140765- 010573- 500140- 1-

53-13 

0 0.713 0.713 

Vejforhold, 

fælles 

år 2021 

500141 563030600- 0902030000- 

122140765- 010573- 500141- 1-

53-13 

2.000 -1.000 

 

1.000 

Vejforhold, 

fælles 

år 2022 

500141 563030600- 0902030000- 

122140765- 010573- 500141- 1-

53-13 

2.000 -0.713 

 

1.287 

I alt   7.642 0 7.642 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes ikke at kunne udføre projektet billigere og finde yderligere besparelser grundet det 

kuperede terræn. Vej er kun 1-sporet i 3m bredde, autoværn er nødvendigt med de stejle fjeldsider 

ned mod vandet og asfaltering med genbrugt asfaltfræs er nødvendig på de stejleste strækninger 

hvis vejen ikke skal eroderes. Med kun 342m vej svarer vejens anlægsudgift til 15,658 mio. kr. pr 

km, hvilket er i den absolut høje ende.  

 

Administrationens indstilling 

Sagen forelægges til Teknisk Udvalg, derefter Økonomiudvalget og senere til 

Kommunalbestyrelsen at godkende: 

 

-at der omplaceres 1.713.140 kr. fra pulje til vejforhold år 2021 og 2022 til vej til kirkegård i 

Kangaamiut til en samlet bevillingsramme på 5,355 mio. kr. jfr. ovenstående tabel  

 

-at projektering af vejen fortsættes og der afholdes licitation for opgaven 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalg for Teknik godkender på møde den 4. februar 2021 indstilling til videre behandling ØU og 

KB. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
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-at der omplaceres 1.713.140 kr. fra pulje til vejforhold år 2021 og 2022 til vej til kirkegård i 

Kangaamiut til en samlet bevillingsramme på 5,355 mio. kr. jfr. ovenstående tabel  

 

-at projektering af vejen fortsættes og der afholdes licitation for opgaven 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at der omplaceres 1.713.140 kr. fra pulje til vejforhold år 2021 og 2022 til vej til kirkegård i 

Kangaamiut til en samlet bevillingsramme på 5,355 mio. kr. jfr. ovenstående tabel  

 

-at projektering af vejen fortsættes og der afholdes licitation for opgaven 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Projektforslag udarbejdet af Masanti A/S med plantegning  

2. C-overslag, Vej til kirkegård i Kangaamiut 
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Punkt 3.4 Ansøgning om istandsættelse af Familiecenteret i Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.02.04 

 

Baggrund: 

Der er på baggrund af en undersøgelse i 2016 modtaget en rapport om, at der er skimmelsvamp i 

Familiecenteret. 

 

I den senere tid, har det har det resulteret i forværret situation for personalet og klienterne, da 

indeklimaet er blevet værre på grund af skimmelsvamp. 

 

Regelgrundlag: 

Ingen. 

 

Faktiske forhold 

På grund af skavanker i helbredet er lægeundersøgelserne for personalet blevet flere og flere. 

 

I det fleste gange siger sundhedsvæsenet at baggrunden er skimmelsvamp. 

 

Der er i flere år forekommet forskellige fysiske tegn på skavanker hos personalet på 

Familiecenteret. Enkelte har hudgener, betændelse i næse, mangel på lugtesans, 

hovedbundsbetændelse, hovedpine, bliver afkræftet i løbet af dagen, at føle sig dårligt tilpas og ikke 

mindst tørhed i hals og hosten. I denne periode forekommer ligeledes blod ved vedvarende hoste. 

Åndedrætsbesvær forekommer.  

 

Dette opleves ikke kun fra personalet. Dem der kommer på besøg kan også mærke det, og de kan 

ikke opholde sig i længere tidspunkter. Forskellige udefrakommende der er på besøg er også dem 

der mærker den dårlige indeklima. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tilbuddet fra R&T Specialrengøring Skadeservice Indeklima til skimmelsvamp sanering i 

Familiecenteret har værdi på Kr. 115.325,00. 

 

Inkl. dækning af tidligere udgifter til reparation af frosset rør fra april –maj 2020 på kr. 76.145,25. 

 

Før nævnte kan dækkes gennem kontoomplacering inden for Familiecentrets budget for 2020. 

 

Konto Kontonavn Bevilget Tillæg Ny bevilling 2020 

552020201- 

0501015190- 

122050200- 

010570 

Flytning – tilbud 599 -192 407 

552020201- 

0501015190- 

122140700- 

010570 

 

Anlægsopgaver 0 192 192 

I alt 599 0 599 
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Bæredygtige konsekvenser 

Optimal servicering af sunde og raske medarbejder efter skimmelsvamp sanering. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at der hurtigst bør foretages skimmelsvamp sanering i 

Familiecenteret pga. sundhedsfare, og for at serviceringen kan være optimalt. 

 

Der er ikke kommet andre tilbud til opgaven, der er udbudt i samarbejde med området for teknik. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller over for formanden for Udvalg for Velfærd at godkende 

 

1. skimmelsvamp sanering på Familiecenteret med udgifter på i alt Kr. 115.325,00 samt 

udgifter til renovering af rør efter frostskade med beløb på kr. 76.145,25 

2. ved omplacering fa konto 552020201-0501015190-122050200-010570 til konto 

552020201-0501015190-122140700-010570 på i alt kr. 243.000 

3. at sagen videresendes til Økonomiudvalgets orientering 

 

Formandsbeslutning 

Formanden for Udvalg for Velfærd har den 7. januar 2021 på vegne af udvalget besluttet, at 

godkende indstillingerne. 

 

Udvalg for Velfærd vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at, 

 

-skimmelsvamp sanering på Familiecenteret med udgifter på i alt Kr. 115.325,00 samt udgifter til 

renovering af rør efter frostskade med beløb på kr. 76.145,25 

 

-ved omplacering af konto 552020201-0501015190-122050200-010570 til konto 552020201-

0501015190-122140700-010570 på i alt kr. 243.000 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 besluttet at det er ønskeligt at få vide først, om 

kommunen har en ejendom, som man kan flytte midlertidigt, til den nye familiecenter er 

færdigbygget. 

Sagen videresendes til KB`s endeligt afgørelse. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget videresender indstillingen til kommunalbestyrelsens afgørelse. 

 

-skimmelsvamp sanering på Familiecenteret med udgifter på i alt Kr. 115.325,00 samt udgifter til 

renovering af rør efter frostskade med beløb på kr. 76.145,25 

 

-ved omplacering af konto 552020201-0501015190-122050200-010570 til konto 552020201-

0501015190-122140700-010570 på i alt kr. 243.000 
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Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Tilbud MAN-302 B-620 Familiecenteret 
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Punkt 4.1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 47. for et byudviklingsområde ved 

Kangerlussuaq 

Journalnr. 16.03.01.01 

Baggrund 

Qeqqata kommunalbestyrelse har i planstrategien for 2018-22 lagt op til at byggemodne på 

Køkkenfjeldet og placere et formidlings center for UNESCO verdensarvsområdet her. Qeqqata 

kommunalbestyrelse godkendte d. 28. august 2020, at udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg på 

Køkkenfjeldet skulle prioriteres og indeholde muligheden for at bygge hoteller. 

I sommeren 2020 blev anlæggelsen af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq startet, og i januar 

2021 har Forsvaret meddelt, at landingsbanen i Kangerlussuaq forbliver minimum på 2.500 meter. 

Det betyder at udviklingen af turismen kan fortsætte som et erhverv der bygger videre på de 

muligheder der er skabt i forbindelse med udpegningen af Aasivissuit – Nipisat som Unesco – 

område og i det hele taget Kangerlussuaqs placering på kanten af Indlandsisen. 

 

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig byudvikling på 

Køkkenfjeldet /Mount Hassel nord for den eksisterende bygd Kangerlussuaq. Der er tale om en 

langsigtet plan der har karakter af en masterplan for områdets udvikling i 8 etaper. 

 

Regelgrundlag  

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om 

planlægning og arealadministration, med senere ændringer. 

 

Faktiske forhold. 

I Kommuneplantillægget er byudviklingsområdet opdelt i 3 områder: 

1. Skråningen, fra bygden/Indlandsisvejen til Hylden 

2. Hylden, udgøres af området med søerne samt højene syd herfor. 

3. Fladen, udgøres af den svagt opad skrånende flade nord for søerne. 

 

 Med kommuneplantillægget skabes der i mulighed for at etablere: 

1. Et besøgscenter på max 3000 m2, hvor historien om Unesco-området og historien om 

Kangerlussuaq kan fortælles, samtidig med at der kan nydes en fantastisk udsigt over 

Kangerlussuaq bygd, samt til Kangerlussuaq Fjorden og til Indlandsisen. Det forventes at 

besøgscenteret kan etableres med selvstændig forsyning, uden at der fremføres 

forsyningsledninger fra bygden. 

2. To hoteller med hver op til 800 værelser og de samme udsigtsmuligheder som 

besøgscenteret. Hotellerne er placeret så der er mulighed for direkte adgang til nogle af de 

angivne vinteraktiviteter. Det forudsættes at der til hotellerne kræves fremførsel af forsyning 

fra bygden. 

3. Boligområder med ca. 276 boliger med forskellige boligtyper som kan huse personalet der 

skal arbejde på hotellerne, samt andre. Boligerne er placeret så højt på fjeldet at der er udsigt 

ud over hotellerne.   

4. Sammen med området er der angivet forskellige muligheder for at udnytte området til 

vinteraktiviteter, som alpinski, skøjteløb, ishockey og en kælkebakke.  

5. Der er angivet en vejadgang i områdets østlige del, hvor den er placeret af hensyn til 

hældningsforholdene og fordi det her har været muligt at få dispensation til at gennembryde 
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de hindringsfrie flader omkring Kangerlussuaq Lufthavn. Det forudsættes at vejadgangen i 

første omgang etableres som et ATV-spor der i udgangspunktet stort set findes i forvejen, og 

efterhånden som der er behov herfor forbedres og ændres til en grusvej, der på et tidspunkt 

kan asfalteres og forsynes med gadelys. 

6. Der er ligeledes angivet en placering af en gondolbane som vil kunne skabe en direkte 

adgang fra arealet ved lufthavnen til hylden hvor hotellerne er placeret, ligesom den kan 

fungere som transport af skigæster til toppen af bakken. 

7. På 3 markante placeringer er der etableret mulighed for udsigtsplatforme / udsigtssteder, 

hvor der er en særlig god udsigt. Udsigtsplatformene kan fungere som mål for en vandretur, 

eller et sted hvor det er muligt at nyde udsigten fra ATV, UTV eller snescooter. Den 

midterste udsigtsplatform indgår i etape 1. 

 

Der er fra trafikstyrelsen meddelt dispensation til at gennembryde de hindringsfrie flader omkring 

lufthavnen med etablering af adgangsvejen op til byudviklingsområdet, og etablering af byggeri i en 

max højde på 15 m. Den meddelte dispensation er vedlagt sagsfremstillingen. 

 

I et vedlagt notat fra Ingeniørfirmaet Rambøll er tillige beskrevet hvorledes byudviklingsområdet 

kan forsynes med el, vand og kloak. Det påregnes at forsyningsledningerne etableres i samme tracé 

på skråningen som gondolbanen. Ledningerne påregnes mod sædvane som overjordiske ledninger 

af anlægstekniske årsager. Alle ledninger over Skråningen, på Hylden og på Fladen etableres som 

nedgravede ledninger.  

 

Kommuneplantillægget rummer et forslag til en etapedeling, så kommunen primært får udgifter når 

der er kan forventes øgede skatteindtægter, f.eks. fra de nye ansatte på hotellerne. 

 

Det forventes at udviklingen af området opdeles i følgende etaper: 

1.   ATV-spor op til midterste udsigtsplatform 

2.   ATV-spor op til besøgscenteret 

3.   Vej og forsyning til et hotel, i udgangspunktet delområde 820-C5, hvor der er plads til 800 

hotelværelser. 

4.   Vej og forsyning til ny bydel med delområderne i resten af etape 4. Centerområderne 820-

C4,C6 og C7 hvor der er plads til besøgscenter og ca. 800 hotelværelser, butikker og 

daginstitution, samt boligområderne 820-A10, A11 og A12, hvor der er plads til 276 boliger. 

5. Etablering af den kommende boligområde, etape 5 omfattende delområde 820-A13, 

Forventet rummelighed 210 boliger. 

6. Etablering af den kommende boligområde etape 6, omfattende delområde 820-A14, samt 

centerområde 820-C8. Forventet rummelighed 340 boliger og 8000 m2 til serviveformål. 

7. Etablering af den kommende boligområde etape 7, omfattende delområde 820-A15. 

Forventet rummelighed 370 boliger 
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8. Etablering af den kommende boligområde etape 8, omfattende delområde 820-A16. 

Forventet rummelighed 170 boliger 

Det er forudsat ved beregning af antallet af boliger at fordelingen af boligtyperne i etape 5 -8, svarer 

til fordelingen i etape 4. Hvis andelen af enfamiliehuse der optager større arealer pr. bolig øges, vil 

det samlede boligtal blive reduceret. 

Det forventes at der i etaperne 5-8, i boligområderne kan indpasses mindre hoteller på op til 50 

senge. 

Etaperne 5 – 8 fordrer at der gennemføres en ny detailplanlægning i form af nye 

kommuneplantillæg. 

På Hylden er der placeret et antenneanlæg som drives af Naviair. Der er ikke i arealtildelingen eller 

i andet materiale angivet en sikkerhedsafstand fra antenneanlægget. Aktiviteterne som muliggøres 

af kommuneplantillægget med hovedforsyningsledninger og gondolbane overholder en afstand på 

120 m til antenneanlægget. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der er i planen på den nederste del af Fladen angivet et område på ca. 3 ha. til etablering af et 

solcelleanlæg som sammen med den eksisterende elforsyning skal medvirke til at sikre en vis 

forsyning med vedvarende energi. Det forventes at området kan bidrage til el produktionen i 10 ud 

af 12 måneder. Tilsvarende er der åbnet for at der i forbindelse med bygningerne i området kan 

opsættes solceller, under forudsætning at de ved reflekser o.lign. ikke kan genere flytrafikken eller 

beboere i området. 

Her udover er der gode muligheder for at nyt byggeri kan etableres med energiløsninger der 

tilstræber et minimalt forbrug bl.a. ved at arbejde med passiv solvarme o.lign 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det forudsættes at den overordnede byggemodning, forstået som etablering af adgangsvejen, 

etablering af overordnede forsyningsledninger gennemføres af Qeqqata Kommunia og 

detailbyggemodningen af de enkelte delområder til besøgscenter, boliger og hoteller afholdes af 

bygherren. Såfremt udgifterne eller dele heraf afholdes af Qeqqata Kommunia, skal disse fordeles i 

henhold til de m2 der kan etableres i det enkelte område. 

 

Omkostningerne til byggemodning af de forskellige etaper er nedenfor anslået til: 

 

1. ATV-spor op til midterste udsigtsplatform. Det forventes at der er behov for en regulering af 

adgangen fra Indlandsisvejen til ATV sporet ca. 0,5 mio. kr. 

 

2. ATV-spor op til besøgscenteret, ca. 1 mio. kr. 

 

 

3. Vej og forsyning til minimum et hotel, i udgangspunktet delområde 820-C5. Vejanlæg 23,7 

mio. kr. Forsyning 27,6 mio. kr. 

 

4. Vej og forsyning til ny bydel med delområderne 820-A10-12, kun forsyning frem til 

området Vejanlæg 7 mio. kr., Forsyning 4,9 mio. kr.  
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Det skal bemærkes at der i ovenstående priser ikke er kalkuleret med asfalt og gadebelysning på 

vejstrækningerne. Denne udgift forventes at beløbe sig til 12,8 mio. kr. 

 

For etaperne 5 – 8 er der ikke udført en kalkulation af byggemodningen, men når den overordnede 

byggemodning er betalt, vil udgifterne stort set svare til byggemodning af boligområder i f.eks. 

Sisimiut. 

 

Den samlede kommunale udgift til etaperne 1 – 4 forventes i forhold til ovenstående at blive ca. 

64,7 mio. kr. En udgift der kan fordeles over en række år afhængig af interessen for at udnytte 

mulighederne i kommuneplantillægget 

  

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en byudvikling på 

Køkkenfjeldet. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 47 godkendes med henblik på udsendelse i offentligheds 

fase i 8 uger 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

  

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 47 godkendes med henblik på udsendelse i offentligheds 

fase i 8 uger 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 

2. Den meddelte dispensation fra Trafikstyrelsen 

3. Notat vedr. forsyningen fra Rambøll 
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Punkt 4.2 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 52 Kirkegård i Maniitsoq 

Journalnr. 16.03.01.01 

Baggrund 
Menighedsrådet har i efteråret 2019 sendt deres henvendelse til Område for Teknik og Miljø, Maniitsoq 

med henblik på at drøfte mulighederne for udvidelse af kirkegården i Maniitsoq. Den eksisterende 

kirkegård er ved at nå sin maksimale kapacitet og vurderes at være fyldt op i løbet af 2022. Der er 

mulighed for at udvide kirkegårdsområdet, ved at inddrage de arealer som støder op til den 

eksisterende kirkegårds nordlige og sydlige side. Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 er blevet 

udarbejdet for at sætte rammerne for den eksisterende kirkegård samt udvidelsesarealerne.   

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 er blevet godkendt af Økonomiudvalget d. 20. oktober 2020 

og af Kommunalbestyrelsen d. 29. oktober 2020, hvorefter det har været sendt i offentlig høring i 

perioden 4. november 2020 til d. 11. januar 2021. Kommuneplantillægget er vedhæftet i bilag 1. 

 

Regelgrundlag  

Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 

2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven. 

 

Faktiske forhold 

Forslaget til kommuneplantillægget omfatter delområde 700-D8, et friholdt område med mulighed 

for etablering af anlæg i form af en kirkegård, tilhørende adgange, stiudlæg, vendeplads, 

parkeringsfaciliteter samt skur og flagstang, se figur nedenfor. Delområdet ligger i den vestlige del 

af Maniitsoq by og der vil være adgang til kirkegården samt udvidelserne fra Annersuaq.  

 Arealet som inddrages til udvidelse af den sydlige del af den eksisterende kirkegård, har hidtil 

været anvendt som bådoplægsplads. Arealet der inddrages til udvidelse af den nordlige del af 

kirkegården, har hidtil været ubebygget og er nu klargjort til kirkegård. 

 

Med den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 52 fastlægges overordnede og detaljerede 

bestemmelser for delområde 700-D8. Med kommuneplantillægget sker der en udvidelse af 700-D8, 

således at mindre dele af naboområderne inddrages i delområde 700-D8. Der foretages derved en 

regulering af grænserne til de tilstødende delområder 700-A16, 700-A17, 700-C5. De før gældende 

bestemmelser for disse inddragede områder ophæves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

22 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 har været udsendt i offentlig høring i perioden d. 4. november 

2020 til d. 11. januar 2021. I offentlighedsperioden er der fremkommet 3 høringssvar (bilag 2) : 

1. Nukissiorfiit 

2. Palaseqarfik Maniitsoq 

3. Departementet for Boliger og Infrastruktur 

 

Administrationens kommentarer til bemærkningerne er i nedenstående angivet med kursiv: 

 

Ad. 1. Nukissiorfiit har følgende bemærkninger: 

- De foreslår, at tillægget indeholder en formulering tæt på følgende: ”Ny bebyggelse skal 

tilsluttes de offentlige el,- vand-, kloak- og varmeforsyningsledninger” samt ” Områdets 

opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinjer”. 

o Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 indeholder en bestemmelse om at der ikke må 

opføres ny bebyggelse i delområdet. Undtagelsesvis kan der opføres et skur til 

anvendelse i forbindelse med kirkegårdens drift. Kommuneplantillægget indeholder 

allerede en bestemmelse om at der kan etableres vand, kloak og elforsyning til 

bygning (skur) på kirkegårdsområdet. Det vurderes ikke, at der i forbindelse med en 

eventuel opførelse af et skur i fremtiden, vil blive behov for at skuret tilsluttes 

forsyning (vand, el, kloak, varme), da det udelukkende vil skulle bruges til 

opbevaring af redskaber. Med denne begrundelse anbefaler administrationen ikke, 

at formuleringen ændres til at bygninger skal tilsluttes de offentlige 

forsyningsledninger, da der ikke vil blive behov for det. 

- Nukissiorfiit formoder, at udgifter til etablering af dræn/grøfter til afledning af regnvand og 

gråt spildevand fra tilstødende områder, afholdes af kommunen. 
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o Udgifter til anlæggelse af nye, udvidende kirkegårdsarealer afholdes af kommunen 

og anlæggelsen vil også omfatte etablering af dræn/grøfter til afledning af vand i 

området.  

- De understreger, at al bygnings- og etableringsarbejde (også kirkegårde), som placeres 

henover eksisterende ledningsnetværk forårsager omlægning af ledningerne. Udgiften hertil 

afholdes af forårsagerprincippet (dvs. af kommunen i dette tilfælde). Der findes 

højspændning og fjernvarme i grøften, som gennemskærer den nordlige del af kirkegården. 

Udvidelsen i den nordlige del er dog allerede udført og forudsat, der ikke laves mere, er der 

ingen problemer, påpeger Nukissiorfiit. 

o I forbindelse med anlæggelse af den nordlige del af kirkegårde, er Nukissiorfiits 

forsyningsledninger blevet omlagt. Teles ledninger gennemskærer den nordlige del 

af kirkegården, men disse findes i en dybde hvor det ikke vurderes af have nogen 

indflydelse på anvendelse af kirkegården. 

 

Ad. 2. Parma Andersen (præsten i Maniitsoq) har ingen indsigelser mod forslag til 

kommuneplantillæg nr. 52, men skriver bl.a. i sit høringssvar, at menighedsrepræsentanterne bliver 

glade for at få større kirkegårdsplads. 

 

Ad.3. Departementet for Boliger og Infrastruktur har ingen bemærkninger til forslag til 

kommuneplantillæg nr. 52. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet og sikre 

optimale forhold for begravelsesceremonier på kirkegårdsområdet. 

 

Udfordringerne med manglende kapacitet på den eksisterende kirkegård løses på kort sigt. På 

længere sigt vil det være nødvendigt at udpege et større område til anlæggelse af en ny kirkegård. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på deres møder i maj 2020 godkendt, at der gives 

bevilling til udvidelsesbebyggelse af kirkegården i 202. I 2020 er der givet tillægsbevilling på kr. 

400.000 til projektering og i år 2021 skal der søges om kr. 3,3 mio. kr. hos økonomiudvalget til 

etablering. ERP projekt 500178. Når projektering og B-overslag er udarbejdet kan det nærmere afklares 

hvilket beløb der er behov for til udvidelsen af kirkegården.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en god ramme for udvidelse af 

kirkegården. 

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse, 

 

-at kommuneplantillæg nr. 52 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest 

efter kommunalbestyrelsesmødet 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 godkendt indstillingen. 
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Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at kommuneplantillæg nr. 52 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest 

efter kommunalbestyrelsesmødet 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 Kirkegård i Maniitsoq 

2. Samlede høringssvar 
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Punkt 4.3  Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2021 - 2026 

Journalnr. 25.04.00 

  

Baggrund 

Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand, pålægger alle kommuner at 

skulle udarbejde spildevandsplaner. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. oktober 2020 forslag til 

Spildevandsplan 2021-2026 for lokaliteterne Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq i Qeqqata 

Kommunia, jf. bilag 1 med referat fra mødet. Nærværende sagsfremstilling vedrører en endelig 

godkendelse af spildevandsplanen. 

 

Regelgrundlag  

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. 

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

 

Faktiske forhold 

Planen omfatter en kortlægning af den eksisterende håndtering af spildevand samt en samlet tids- og 

budgetplan for fremtidige tiltag for afledning og bortskaffelse af spildevand i de tre ovennævnte 

lokaliteter.  Spildevandsplanen indeholder kortbilag med tegninger visende kloakoplande med 

eksisterende og fremtidige kloakforhold på de tre lokaliteter Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq. 

Planen oplister desuden målsætninger inden for spildevandsområdet og præsenterer konkrete 

projekter, som vil blive effektueret i planperioden. Planperioden er en 6-årig periode gældende fra 

2021 - 2026, suppleret med en perspektivperiode for de følgende år frem fra 2027 - 2033. 

Spildevandsplanen er vedhæftet bilag 3-8. 

 

Spildevandsplan 2021-2026 har været i offentlig høring i perioden 4. november 2020 – 11. januar 

2021. I offentlighedsperioden er der fremkommet 3 høringssvar (bilag 2). 

4. Nukissiorfiit 

5. Departementet for Boliger og Infrastruktur 

6. Departementet for Forskning og Miljø 

 

Administrationens bemærkninger er nedenfor markeret med kursiv. 

 

Ad.1. Nukissiorfiit har ingen indsigelser mod forslaget til spildevandsplanen. 

Ad.2. Departementet for Boliger og Infrastruktur har ingen indsigelser mod forslaget til 

spildevandsplanen. 

 

Ad. 3. Departementet for Forskning og Miljø har ingen indsigelser mod forslaget til 

spildevandsplanen, men deres høringssvar indeholder nogle generelle og specifikke bemærkninger 

(jf. bilag 2). Departementet bemærker, at der i høringsmaterialet står, at der ikke findes 

påbudsmuligheder overfor eksisterende lovlige boligers udledning (af gråt spildevand) til terræn og 

at høringsmaterialet også nævner, at der er behov for en lovændring for at boligejerne skal betale 

udgifter til kloakering. Departementet finder det uklart hvilken hjemmel der efterspørges i 

lovgivningen og opmærksom på, at der jf. spildevandsbekendtgørelsen, er mulighed for at påbyde;  

1. At der skal indsendes ny ansøgning om udledningstilladelse efter § 14, hvor en eksisterende 

udledning giver anledning til særlige miljøproblemer eller sikkerheds- og 

sundhedsproblemer (§ 39).  
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2. At der jf. spildevandsbekendtgørelsens § 10 er tilslutningspligt for eksisterende bygninger 

inden for et kloakopland som er fastsat i en spildevandsplan. 

 

Ovenstående lovmæssige forhold er tilrettet i en revideret udgave af spildevandsplanen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det overordnede mål med spildevandsplanen for Qeqqata Kommunia er at sikre, at spildevand på 

kort og på lang sigt håndteres og bortskaffes på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde. 

Spildevandsplanen foreslår iværksættelse af miljøundersøgelser af recipienter ved kloakudløb, med 

formålet at vurdere behov for etablering af rensningsanlæg ved et eller flere udløb i kommunen.  

 

I overensstemmelse med Qeqqata Kommunias planstrategi 2018 – 2022 planlægges en fortsat 

udbygning af kloaknettet i Maniitsoq og i Sisimiut. Dette vil give flere borgere mulighed for at 

tilsluttet sig nettet, således en større mængde spildevand i byerne kan håndteres på en måde som er 

mere hygiejnisk end i dag, hvor mange husstande forsat anvender natrenovationsposer. I takt med 

kloak udbyggelsen forventes den kommunale natrenovationsordning for ”enfamiliehuse” udfaset i 

byerne og i Kangerlussuaq.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For at øge encitamentet for boligejere at tilslutte sig kloaknettet i eksisterende kloakoplande, 

foreslår spildevandsplanen at tilslutningsgebyret for eksisterende kloakker anlagt efter år 2000 

fremover ændres til 0 kr. Ejendommes betaling for detailkloakeringer og tilslutningsgebyr i nye 

områder sker i dag over byggemodningen. Tilslutningsgebyr til ledninger anlagt af hjemmestyre og 

stat før 1999 udgør 0 kr. Tilslutningsgebyr for eksisterende kloakker anlagt efter år 2000 uden for 

ny byggemodning udgør i Maniitsoq 15.000 kr. pr. kloaktilslutning. For Sisimiut varerier 

tilslutningsgebyret fra område til område. I områderne Qiviarfik, Kaaliikassaap Aqq., Daarngup 

Aqq., Jansenip Aqq., udgør tilslutningsgebyret 30.000 kr. På Siimuup Aqquserna udgør 

tilslutningsgebyret 49.800 kr.   Tilslutningsgebyrerne har virket hæmmende for husejeres tilslutning 

til kloaknettet og de forskellige takster har været administrativt vanskelige. I spildevandsplanen 

foreslås, at tilslutningsgebyr for alle eksisterende kloakledninger fremover ændres til 0 kr.  

 

En håndhævelse af §10 i spildevandsbekendtgørelsen vedr. tilslutningspligten for bygninger i 

fastsatte kloakoplande, vil have administrative konsekvenser. Alle ejere af eksisterende bygninger i 

fastsatte kloakoplande hvortil der er fremført kloak i dag, skal have fremsendt brev med oplysning 

om tilslutningspligten. Når der fremover bliver fremført nye kloakker i fastsatte kloakoplande, skal 

ejere af eksisterende bygninger ligeledes gøres opmærksomme på pligten til tilslutning senest 2 år 

efter der er fremført hovedkloak. Der vil skulle bruges ekstra ressourcer på behandling af disse 

sager, og det må forventes, at administrationen vil modtage ansøgninger om dispensation fra 

tilslutningspligten jf. § 10 stk. 6. Vurderinger af de konkrete tilfælde hvor der ansøges om 

dispensation, vil ligeledes kræve ekstra administrative ressourcer.  

 

Tilslutningspligten betyder også, at bygningsejere uden kloaktilslutning, hvor der allerede er opført 

hovedkloak ved deres bygninger, også får et brev om tilslutningspligt indenfor 2 år. 

 

Jf. bekendtgørelsen skal tilslutningen ske for brugsrettighedshavers egen regning. I praksis vil 

offentlige støtteordninger dog betyde, at berørte bygningsejere stort set ikke vil blive ramt af 

økonomiske konsekvenser, såfremt bygningsejerne ansøger om offentlige lånemuligheder, og 

kommunalbestyrelsen vælger at prioritere at godkende låneansøgninger til lovpligtige tilslutninger 



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

27 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

til hovedkloakkerne. Låneloften til evt. kloaktilslutninger og bygningsmæssig tilpasning til træk og 

slip toiletter er 300.000 kr., og er rente- og afdragsfrie. De enkelte bygningsejeres udgifter vil bl.a. 

være afhængig af afstanden til hovedkloakken og diverse forhold, men det er vurderingen, at de 

enkelte omkostninger generelt vil falde indenfor låneloften. 

 

Administrationen opfordrer til at projekter vedr. tilslutning til offentlig kloak prioriteres i 

forbindelse med tilskudsansøgninger. Desuden findes der offentlige lånemuligheder idet der jf. 

budgetberetning 2020 i årene 2021-2023 er afsat 18.769.000 kr. årligt for kommunale lån til 

nybyggeri, modernisering og renovering af boliger efter boligfinansieringslovens bestemmelser. 

 

Ifølge spildevandsplanens afsnit 2.2.3 er der 3.580.stk. husstande i Maniitsoq, Sisimiut og 

Kangerlussuaq sammenlagt (denne spildevandsplan gælder kun for disse 3 lokaliteter), hvoraf 370 

stk. husstande endnu mangler kloaktilslutning. Hvis låneansøgningerne prioriteres til primært at 

omfatte stikledning til hovedkloak og installation af træk slip toiletter kan man regne med en 

statistisk udgift på ca. 100.000 kr. pr. husstand/ansøger. Hvis alle med manglende kloaktilslutninger 

ansøger om offentlige lån til tilslutning til hovedkloakker under spildevandsplanens periode frem til 

2033, er det altså tale om en årlig budget på 2,8 mio. kr. relateret til kloaktilslutninger i disse 

lokaliteter. Det er kun ansøgere med over 20 år gamle huse og pensionister, der kan komme i 

betragtning til offentlige lån til formålet, og det er derfor usandsynligt, at det ansøgte beløb 

overstiger ovenstående beløb. 

 

Beløbene reguleres hvert år ved budgetbehandling og Kommunalbestyrelsen har dermed mulighed 

for at forhøje budgettet med et passende beløb som følge af kloaktilslutningspligten, således enkelte 

bygningsejere der pålægges tilslutningspligten, har mulighed for at få offentlige lån til formålet. 

Kloaktilslutninger vurderes generelt at falde indenfor den maksimale lånemuligheder for den 

enkelte boligejers.  

 

Spildevandplanen foreslår at kommunen i løbet af planperioden kan indføre et årligt 

spildevandsgebyr for husstande som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Gebyret skal gå til en 

hel eller delvis dækning af driftsudgifterne til vedligehold af det kommunale kloaksystem. Ved en 

100% fordeling af driftsudgifterne med antallet af kloaktilsluttede 

husstande/institutioner/virksomheder i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq, vil det årlige 

driftsbidrag udgøre omtrent 482 kr. pr. år pr. husstand/institution/virksomhed, beregnet ud fra 

bevillingen til drift af kloaksystemet i 2020-2023 på 1.644.000 kr. pr. år. og ca. 3210 husstande + 

200 virksomheder/institutioner i hele Qeqqata Kommunia. Hvor stor gebyret skal være må der 

træffes en særskilt afgørelse om i forbindelse med fastsættelse af takster ved budgetbehandlingerne 

2022. 

 

Mens man overgår til fuld kloakering, vil kommunens årlige omkostninger til natrenovation og 

natrenovationsanstalten i de tre lokationer gå mod nul. I dag bruges der 2,4 mio. kr. årligt uden 

tilskud fra brugerne. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at Qeqqata Kommunia med en endelig vedtaget spildevandsplan, vil 

have et konkret planlægningsredskab for kommunens håndtering af spildevand. Planen kortlægger 

den nuværende håndtering af spildevand og den præsenterer de nødvendige tiltag i fremtiden, 

herunder en tidplan for udbygning af kloaknettet i byerne og tilhørende forventede udgifter på 

anlægs- og driftsområdet. 
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Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Tekniks, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

- At den reviderede Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes endeligt og bekendtgøres. 

- At ansøgninger om kommunale lån vedr. kloaktilslutninger som følge af tilslutningspligt til 

hovedkloakker prioriteres fremover. 

- At tilslutningsgebyr for alle eksisterende kloakledninger ændres til 0 kr. fra og med 1. april 

2021. 

- At årligt spildevandsgebyr for tilsluttede bygninger til hel- eller delvis dækning af 

driftsudgifter indarbejdes i forbindelse med budgetbehandling 2022. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalg for Teknik godkender den 4. februar 2021 indstilling til videre behandling ØU og KB. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at den reviderede Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes endeligt og bekendtgøres 

 

-at ansøgninger om kommunale lån vedr. kloaktilslutninger som følge af tilslutningspligt til 

hovedkloakker prioriteres fremover 

 

-at tilslutningsgebyr for alle eksisterende kloakledninger ændres til 0 kr. fra og med 1. april 2021 

 

-at årligt spildevandsgebyr for tilsluttede bygninger til hel- eller delvis dækning af driftsudgifter 

indarbejdes i forbindelse med budgetbehandling 2022 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. februar 2021 godkendt indstillingen. I anden indstilling skal 

der stå: 

 

At husejerne opfordres til at tage boliglån hos kommunen til tilslutning til kloakledningen, som 

følge af pligt til at blive tilsluttet kloakledning. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at den reviderede Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes endeligt og bekendtgøres 

 

-at husejerne opfordres til at tage boliglån hos kommunen til tilslutning til kloakledningen, som 

følge af pligt til at blive tilsluttet kloakledning 

 

-at tilslutningsgebyr for alle eksisterende kloakledninger ændres til 0 kr. fra og med 1. april 2021 

 

-at årligt spildevandsgebyr for tilsluttede bygninger til hel- eller delvis dækning af driftsudgifter 

indarbejdes i forbindelse med budgetbehandling 2022 
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Afgørelse 

 

Bilag 

1. Referat af punkt 8 Godkendelse af Forslag til spildevandsplan 2021-2026 fra KB møde d. 

29. oktober 2020 

2. Samlede høringssvar 

3. Delplan 1 – Recipientforhold GRL + DK 

4. Delplan 2 – Kloaksystemet GRL + DK 

5. Delplan 3 – Kloakrenovering GRL + DK 

6. Delplan 4 – Natrenovation GRL + DK 

7. Tidsplan: projekter og økonomi 

8. Kortbilag: S-1, M-1 og K-1. 

9. Selvstyrets bekendtgørelse nr.10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand 
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Punkt 4.4  Drøftelse og beslutning vedr. forslag til indsatser fra kick-off af Qeqqata-

modellen 

Journal nr. 00.10.01 

 

Baggrund 

Partnerskabet for Qeqqata-modellen har arbejdet med at implementere inspiration fra Island i 

Qeqqata Kommunia og har i den forbindelse gennemført en række aktiviteter.  

 

I august blev en ekstraordinær HBSC-undersøgelse gennemført blandt alle kommunens 5.-10. 

klasser for at have nye data at bygge arbejdet og indsatser på.  

 

Herefter afholdtes opstartsseminarer i alle byer og bygder, hvor ideerne bag Qeqqata-modellen blev 

fremlagt for borgere, foreninger og andre interesserede. Som en del af opstartsseminarerne 

undersøgte Center for Folkesundhed de lokale værdier og styrker, som er i den enkelte byer og 

bygder i Qeqqata Kommunia, hvilket resulterede i en implementeringskapacitetsanalyse. 

 

D. 20. og 21. januar afholdte Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed og Paarisa i tæt 

samarbejde med skolerne og klasselærerne forældremøder med børn i 5.-10. klasse. Her blev 

forældrene præsenteret for de nyeste resultater af HBSC-undersøgelsen, og hvad man som forældre 

kan gøre for at skabe sunde inkluderende fællesskaber. Resultatet af forældremøderne blev 

forældreaftaler for alle årgange på alle tre byskoler i kommunen, hvor forældrene lavede aftaler om 

fællesskaber, fritidsaktiviteter, rygning, alkohol, familiefællesskab mm.,  

 

D. 2.-3. februar afholdte partnerskabet et større kick-off seminar i Sisimiut og Maniitsoq samtidigt, 

hvor 80 nøglepersoner og beslutningstagere inden for det kommunale arbejde var samlet både fra 

Uddannelses- og Velfærdsområderne samt relevante underliggende institutioner. UNICEF, MIO og 

GIF deltog ligeledes.  

 

På baggrund af data fra HBSC 2020, implementeringskapacitetsanalysen, befolkningsundersøgelsen 

og viden om beskyttende faktorer blev der udarbejdet forslag til konkrete indsatser. Indsatserne fra 

kick-off præsenteres i denne sagsfremstilling for Kommunalbestyrelsen. 

 

Regelgrundlag  

Partnerskabsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa 

Qeqqata Kommunias sundheds- og forebyggelsespolitik 

 

Faktiske forhold 

Formålet med kick-off seminaret blev præsenteret for deltagerne som ”I fællesskab at drøfte, 

hvordan vi arbejder sammen om at styrke sunde og inkluderende fællesskaber for børn og unge og 

derigennem forebygger mistrivsel og brug af rusmidler blandt skoleelever i 5.-10. klasse.” De 

foreslåede indsatser skal medvirke til at opnå dette mål. Derudover bygger forslagene til indsatser 

på de data, deltagerne ønskede at ændre. Især blev der arbejdet ud fra, at kun 2/5 børn i 5.-10. klasse 

er fysisk aktive 4 dage om ugen, 1 ud af 3 elever i 9. og 10. klasse ryger dagligt, op til 4 ud af 10 

elever i 9.-10. klasse har prøvet at være fulde, 4-25% (gennemsnitligt 12% af alle elever) svarer, at 

de altid eller ofte går sultne i seng eller i skole og op til 50% i en årgang oplever at blive mobbet.  
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Brugen af data bidrager til at arbejde evidensbaseret med indsatserne og gør det muligt at måle på 

effekten af tiltagene. 

 

Ved kick-off blev deltagerne præsenteret for ”Resultaterne af den seneste HBSC-undersøgelse fra 

august 2020 samt implementeringskapacitetsanalysen” v. Center for Folkesundhed, ”Eksisterende 

indsatser” v. Qeqqata Kommunia og ”Metoder til at fremme sundhed og trivsel med fokus på 

beskyttende faktorer inspireret af Island” v. Paarisa. Med baggrund i disse oplæg kortlagde 

deltagerne de eksisterende forebyggende tiltag og arbejde herudfra med, hvordan man kan forbedre 

eksisterende indsatser eller lave nye forebyggende tiltag. Efterfølgende blev udvalgte indsatser 

beskrevet uddybende. 

 

De indsatser, som deltagerne foreslog, kan samles i 5 grupper. For alle forslag kan skolen benyttes 

som den fysiske ramme, og derved sikres sammenhæng i tiltagene. 

 

1. Skabe øget sammenhæng mellem skole og fritid ved at benytte skolens fysiske rammer til 

fritidsaktiviteter. Bruge naturen, samvær på tværs af generationer og de lokale værdier og 

styrker i højere grad i skole og fritid og samarbejde med virksomheder og det eksisterende 

forenings- og fritidsliv om at skabe sammenhæng og flydende overgang fra skole til fritid 

samt sikre gode fritidstilbud, der medvirker til at skabe sunde inkluderende fællesskaber. 

Herunder at kommunalt ansatte kan bruge arbejdstid på frivilligt arbejde for at styrke 

udbuddet af aktiviteter lige efter skoletid og indtil kl. 16. Administrationen anbefaler, at 

tiltaget laves som en understøttelse af og udvidelse til AKO, og at skoletiden gøres røgfri. 

2. Gentænke forældresamarbejdet. Indtænke hele familien i skole-hjem samarbejdet, benytte 

forældreaftaler på alle skoler, som revideres årligt, nedsætte forældreråd i alle årgange som 

kan benytte skolens lokaler til at arrangere f.eks. fællesspisning. 

3. Fælles mobbestrategi for alle arenaer, børn møder: Skole, fritid, foreninger, erhvervsliv, 

online … Strategien skal også udbredes til alle borgere gennem kampagner, fælles dialog og 

handling. I samarbejde med foreninger og fritidsliv udvælges værdier for de gode 

fællesskaber. 

4. Sårbare børn og familier er en særlig målgruppe, som man skal være opmærksom på i 

tilbuddene. Skolen kan benyttes som ramme for det opsøgende arbejde og det sociale 

arbejde med barnet og familien. Administrationen har herunder særligt fokus på den høje 

andel af børn, som kommer sultne i seng eller i skole. Muligheder for akut offentlig hjælp til 

trængende familier, som skal dække basale behov for f.eks. mad og husly, og skolernes 

mulighed for at servere morgenmad (jf. Udvalg for Uddannelses møde d. 04.05.2020 pkt. 4) 

skal tydeliggøres og benyttes. 

5. Sikre et samlet og koordineret fritidsområde med BRND-systemet, som Område for 

Uddannelse allerede er i gang med at opbygge. 

 

Børn vil blive hørt og inddraget i indsatserne gennem Nakuusaaqqat og elevråd/rettighedsråd på 

byskolerne. 

 

Det er ønskeligt, at både forældremøderne og kick-off udbredes til bygderne gennem et samlet 

arrangement i maj/juni i alle seks bygder i Qeqqata Kommunia, da der er andre forhold, som gør sig 

gældende i bygderne, og derfor er der behov for indsatser udviklet specifikt til forholdene i de 

enkelte bygder. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Der er stort fokus på, at hele Qeqqata-modellen og alle indsatser herunder skal være bæredygtige. 

Der arbejdes med dette på forskellig vis. For det første er hele Qeqqata-modellen et systematisk og 

kontinuert forebyggende arbejde, der bygger på dokumentation og forskning i alle faser af projektet, 

hvilket er afgørende for et sikre systematik og kontinuitet. Alle de udviklede indsatser bygger på 

lokale ressourcer og værdier, og alle forslag er fremkommet i tværgående samarbejde, hvilket sikrer 

levedygtigheden på tværs af sektorer og nedbryder silotænkningen. Indsatserne bliver dermed også 

genkendelige og meningsfulde både for de udførende aktører og målgruppen. De foreslåede 

indsatser tænkes sammen med nuværende indsatser herunder AKO, projekt bæredygtig 

undervisning, mobbefri kommune og røgfri fremtid under Inuunerissaarneq - Det gode liv og 

Nakuusaaqqats indstillinger fra børnetopmødet for at sikre sammenhæng mellem Qeqqata-modellen 

og allerede igangværende projekter. 

 

Qeqqata-modellen og de foreslåede indsatser er ikke kun partnerskabets projekt. Der arbejdes 

løbende med inddragelse af lokalsamfundet, familier, det lokale foreningsliv og landsdækkende 

organisationer som GIF, MIO og UNICEF. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For at løse ovenstående opgaver, vil der være behov for øgede midler til projektet i år 2021 og 

overslagsårene. Projektet er kun vokset siden opstarten i februar 2020 og budgetseminaret i august 

2020, hvor der blev søgt midler til overslagsårene, og der er behov for flere midler for at inddrage 

flest muligt og sikre, at bygderne også involveres i samme grad som byerne. 

 

Projektet vil øge sine midler gennem interne puljer bl.a. Inuunerissaarneq – Det gode liv, 

bæredygtighedspuljen og fritids- og forebyggelsespuljen, som skal benyttes til at udbrede 

aktiviteterne til bygderne, sikre opfølgning af kick-off for alle deltagere, udarbejde pjece med 

informationer og data til forældre samt mødeaktiviteter. 

 

Herudover vil partnerskabet søge fonde og puljer til at arbejde med både indsatser og forskning. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede indsatser vil medvirke til at nå målet med 

Qeqqata-modellen nemlig styrkelse af de gode sunde fællesskaber for at forebygge rusmiddelbrug 

og mistrivsel. Det er yderligere administrationens vurdering, at tiltagene kan bruge folkeskolen som 

ramme for at arbejde med både børn og familier herunder forældreopbakning, fritidslivet, støtte til 

særligt udsatte børn, mobning, rusmidler og tobak. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at godkende, at der arbejdes videre med at udvikle og igangsætte indsatserne (som er beskrevet 

under faktiske forhold), der er udarbejdet til kick-off d. 2. og 3. februar 2021 

 

-at der samarbejdes om indsatserne med arbejdsgrupperne under Inuunerissaarneq – Det gode liv 

 

-at der arbejdes med tiltag som akut kan løse udfordringen med, at mange børn går sultne i seng 

eller i skole 
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-at indstillingerne sendes til behandling i Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Velfærd. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1.Partnerskabsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa 

2.Qeqqata Kommunias Sundheds- og Forebyggelsespolitik 

3.Sag Udvalg for Uddannelses møde d. 04.05.2020 pkt. 4 
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Punkt 6.1 Besvarelse af spørgsmål fra Evelyn M. Frederiksen, medlem af KB 

Journal nr. 06.15.10 

 

Baggrund 

Vi har modtaget et forslag fra Evelyn M.Frederiksen, medlem af Kommunalbestyrelsen i Qeqqata 

Kommunia med henblik på at Qeqqata Kommunia retter henvendelse angående tilrettelse af 

Inatsisartutlov, i henhold til: Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering samt 

Inatsisartutlov nr. 40 af 28. november 2019 om boligstøttelån, hvor borgerne i Qeqqata Kommunia 

har fået mulighed for at ansøge om lån til istandsættelse af deres boliger, men der går alt for lang tid 

med betaling til entreprenør/håndværkere efter færdiggørelse af istandsættelserne, som ønskes 

tilrettet. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering samt Inatsisartutlov nr. 40 af 28. 

november 2019 om boligstøttelån 

 

Faktiske forhold 

Vi er enige i, at boligfinansierings tilbuddet generelt, men i sær for §4 lånene rettet mod 

pensionisterne, er betydeligt hæmmet af, at de tager al for lang tid at få udbetalt på grund af det 

arbejdsflow som lovgivningen forlanger hvor sekvensen i dag er følgende: 

(i) låneansøgning modtages og supplerende materiale indhentes, bl.a. tingbogsattest, (ii) 

sagsbehandling og bevilling, (iii) Udførsel af arbejdet og modtagelse af regningsdokumentation, og 

(iv) tinglysning pantebrev og udbetaling af lånet til låntager. 

 

I denne proces er det i sær punkt (iv) som giver de (a) lange ventetider på udbetaling, men også i 

nogen tilfælde (b) udbetaling af et mindre beløb end forventet. 

 

Administrationen har haft et møde med Grønlandsbanken for at løse punkt a. Kommunens forslag 

til banken er, at kommunen og banken skal gøre det vi er bedst til. Dette betyder at vi skal indtage 

lidt andre roller end de eksisterende. Det der skal ske er følgende: 

 Kommunen bevilger et boliglån, det kan være kapitel 4 lån, men kunne i virkeligheder være 

alle andre typer boliglån, 

 Baseret på kommunens bevilling bevilger banken en byggekredit til låntager, 

 Når arbejdet er udført betales håndværkeren direkte fra byggekreditten, 

 Pantebrevet tinglyse af enten kommunen eller banken. 

På denne måde vil håndværkeren bliver betalt når arbejdet er udført på samme måde som hvis 

håndværkeren entrerede på almindelig vis med en kunde. 

 

§4 lånene er betinget af, at en låntager ikke må være kreditværdig, og derfor ikke i stand til at få et 

boliglån. Dette er kunden principielt heller ikke, men bliver kreditværdig i forbindelse med, at 

kommunen giver et lånetilsagn til kunden om at ville udbetale et lån når det godkendte 

byggearbejde er udført. Dette tilsagn gør kunden kreditværdig og derfor attraktiv i bankens øjne. 

Dette er det essentielle punkt der skal ændres i den eksisterende lovgivning. 

 

Grønlandsbanken er principielt enig i, at denne model kan anvendes. Kommunen er ved at 

udarbejde et forslag til boligdirektoratet på dette område. 
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Løsningen på problemstilling b) er til gengæld mere besværlig, idet årsagen til at borgeren kan få et 

mindre end forventet beløb udbetalt er, at såfremt han har gæld til det offentlige vil det blive 

modregnet i det udbetalte beløb. Selvom kommunen indhenter oplysninger om borgerens gæld til 

det offentlige inden lånetilbud afgives, er der ingen sikkerhed for, at låntager ikke har gæld på 

udbetalingstidspunktet. Dette giver banken problemer, og kan i nogen tilfælde, hvis de er usikre på 

kunden, medføre, at de ikke ønsker at udstede en byggekredit. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at vi giver vores lokale håndværkere og borgere bedre muligheder for at 

gennemføre støttede boligsager. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske konsekvenser set fra kommunens økonomi. 

 

Administrationens vurdering 

Kommunen mener at denne ændring i lovgivningen på boliglåns området vil være godt for alle 

involverede og er i proces med at lave et udførligt forslag til Direktoratet for Boliger.  

 

Indstilling 

Sagen fremlægges som en orienteringssag og som et svar på spørgerens spørgsmål. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1.Mail fra Evelyn Frederiksen den 14. januar 2021  
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Punkt 6.2  Anbefalinger fra Nakuusas børnetopmøde 

Journal nr. 51.00 

 

Baggrund 

NAKUUSA er et samarbejde mellem UNICEF og Selvstyret, og fejrer i år 10-års jubilæum.  

Siden 2011 har Nakuusa holdt årligt Børnetopmøde med deltagelse af børn fra børneråd fra samtlige 

kommuner samt i Tasiilaq og Qaanaaq. Formålene med børnetopmøderne er at lade børn og unge 

komme til og udtrykke deres meninger og holdninger til udvalgte temaer. 

Børnetopmøderne udmunder i en resolution, der overdrages til politikere. 

 

Regelgrundlag  

FN’s Børnekonvention 

Samarbejdsaftale imellem Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut om styrkelse af børn og unges 

indflydelse og medbestemmelse i Qeqqata Kommunia, 2016 

 

Faktiske forhold 

På grund af Covid 19-situationen blev dette års børnetopmøde afholdt som et on-linemøde d. 5. 

november 2020 med deltagelse fra forskellige steder i Grønland. Fra Qeqqata Kommunia deltog 2 

elever fra Qinnguata atuarfia. De skulle ellers have været til Sisimiut, men på grund af flyaflysning 

deltog de i børnetopmødet fra Kangerlussuaq. 

 

Dette års børnetopmøde havde som hovedtema Styrken i fællesskab med undertemaerne: Identitet, 

mangfoldighed og sociale medier. Disse emner blev behandlet af børnene gennem 3 workshops og 

mundende ud i anbefalinger som blev overrakt til Naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie 

og justitsområdet og borgmestrene ved et on-linearrangement d. 20. november 2020. 

 

Børnemødets anbefalinger 

Til emnet identitet: 

- At der laves flere informative videoer omkring vores forskellige kulturer, som kan vises på skoler, 

de sociale medier mv. 

- At skoler skal undervise mere i kultur, så vi børn også lærer om andre dele af vores land.  

- At der skal være flere arrangementer i børnehøjde, som omhandler grønlandsk kultur. Det kunne 

f.eks. være en Grønlandsk kulturfestival, foredrag, filmvisninger, kampagner mv. 

- At der skal være flere og åbne muligheder for at lære sprog; man kan have apps, online læring og 

mere undervisning til voksne og børn. 

 

Til emnet mangfoldighed 

- At der skal findes mere end ”Tusaannga” og flere indsatser mod mobning. Vi opfordrer til at der 

laves en hjemmeside på både grønlandsk og dansk, som man kan henvende sig til for at snakke om 

sine problemer og få rådgivning. Den skal kunne bruges af både børn og voksne. Den kunne 

indeholde rådgivning ved skilsmisse for børn og forældre, om skam, om mobning og mange andre 

emner.  

- Mobning skal italesættes mere og debatteres mere blandt befolkningen. Det kunne gøres ved 

arrangementer bl.a. i skoler og på de sociale medier. De voksne skal gøre dette muligt og være 

forbilleder. 

- I skolen skal man i hver klasse snakke om mobning, og hvordan det påvirker den enkelte, samt 

have fokus på respektfuld adfærd 



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

37 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

- Når der kommer nye klassekammerater, skal vi sammen med lærerne snakke om at respektere 

hinanden og få alle til at føle sig accepteret og trygge. 

 

Til emnet sociale medier: 

- At der skal være mere synlighed fra myndighederne omkring aldersgrænsen på de sociale medier 

samt, hvordan man skal opføre sig på de sociale medier. Eksperter kan snakke med børn om emnet 

og komme med anbefalinger dertil. Dette kan gøres bl.a. ved online-kampagner og ved 

foredrag/workshops på skolerne.  

- At al informationer på nettet skal oversættes til grønlandsk og gøres let anvendeligt for den 

grønlandsk sprogede del af befolkningen. 

- Der skal laves flere arrangementer, hvor man kan snakke om erfaringer med mobning, hvordan det 

påvirker den person, der bliver mobbet – hvilke langvarige effekter, det kan have, og om hvordan vi 

alle kan forebygge mobning. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at børn og unge arbejder aktivt med FN’s konvention om barnets rettigheder, og 

at de inddrages i beslutningsprocesserne. Når børn bliver lyttet til og respekteret føler de sig trygge 

og det styrker deres tillid til sig selv. 

 

Administrationens vurdering 

Det er bæredygtigt at børn inddrages og får medansvar og deltager aktivt i deres læring om 

medansvar i samfundet. Og at vi tager deres anbefalinger alvorligt og indarbejder dem i vores 

arbejde.  

 

Indstilling 

Sagen forelægges til uddannelsesudvalgets godkendelse 

 

-at anbefalingerne indarbejdes i arbejdet med ”Det gode liv” og Qeqqata modellen og som en del af 

folkeskolens indsatsområder 

 

-at sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen til orientering 

 

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 3. december 2020 godkendt indstillingerne. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Resolution fra børnetopmødet d. 5 november 2020 
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Punkt 6.3  Orientering om ”Inuunerissaarneq - Det gode liv” 

Journal nr. 42.00 

 

Baggrund 

Den 24. januar 2019 blev kommunens store tværfaglige projekt: ”Det gode børneliv” i Qeqqata 

Kommunia evalueret, og organiseringen af projektet blev ændret. Formålet med ændringen er 

hovedsageligt at samle alle de tværgående projekter på social- og uddannelsesområdet, og 

implementere nye projekter i grupperne med afsæt i kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik, 

bæredygtighedsprojektet og planstrategien. 

 

Regelgrundlag  

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder 

Sundheds- og forebyggelsespolitik Qeqqata Kommunia 2018 

Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd 

Planstrategi 2018-2022 for Qeqqata Kommunia 

Koalitionsaftalen  

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia arbejder målrettet for det gode børneliv ved at implementere anbefalinger fra 

børnerettighedsinstitution. Sundheds- og forebyggelsespolitik påpeger, at fastholde de ældres 

livskvalitet og identitet, samt sikre borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre 

borgere. 

 

Stabsfunktionen har udarbejdet borgerinformationen om Inuunerissaarneq – Det gode liv, som 

bliver husstandsomdeles i hele Qeqqata Kommunia december 2020. I forbindelse med 

borgerinformationen afholdes logokonkurrence, som skal være med til at fremlyse kommunen tager 

medansvar for at skabe rammerne for at borgerne kan leve godt og sundt. 

 

På grund af corona-restriktioner har det ikke været muligt at bruge alle midlerne til projekter som er 

planlagt kurser i indeværende år, således der er sendt ansøgning om budgetomplacering til 

Økonomiudvalget som har godkendt ansøgningen d. 17. november 2020. Til trods for covid-19 

restriktionerne har man gennemført mange delprojekter og har også haft fokus på behandling i 

byerne og bygderne med eksterne psykoterapeuter, og der har været fokus på forebyggelse ved at 

give medarbejderne i dagsinstitutionerne redskaber. Derudover har man bl.a. afholdt borgermøder 

om forældreansvar, opstartet handicapidræt i Maniitsoq, kursus i naturen om personlig udvikling for 

unge, styrkelse af plejefamilieområdet samt aktiviteter for at fremme et sundt og aktivt ældreliv. 

 

Resultater fra skolebørnsundersøgelsen HBSC, som blev gennemført i august 2020, vil danne 

grundlag for kommende projekter, som vedrører sundhed, trivsel og gode fællesskaber for børn og 

unge. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

At prioritere kommunens projekt ”Inuunerissaarneq - Det gode liv” er med til at sikre en bæredygtig 

fremtid for vores samfund, hvor borgere i alle aldre i Qeqqata Kommunia trives og lever et sundt og 

aktivt liv.   
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Efter projektet Det gode liv – hele livet fik midler, har det betydet at flere delprojekter er 

gennemførte og der planlægges flere delprojekter efter MIO’s rejserapport, koalitionsaftalen, 

Planstrategien og Sundheds- og forebyggelsespolitikken. Administrativt har projektet været med til 

at styrke tværfaglig samarbejde i Qeqqata Kommunia. 

 

Administrationens vurdering 

Det er ønskeligt at der årligt afsættes beløb til vedligeholde af projekterne for Inuunerissaarneq - 

Det gode liv.  Der skal føres tilsyn i form af status på forbruget, hvor der ligeledes også føres tilsyn 

med, om forbruget er faldende, hvor projektmidlerne justeres som følge af forbruget.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at orientering om ”Inuunerissaarneq - Det gode liv” tages til efterretning 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Fordeling af midler for 2021 

2. Projektoversigt over igangværende projekter 

3. Projektoversigt over gennemførte projekter 
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Punkt 6.4 Dispensation til kørsel i det åbne land i forbindelse med vinterjagten 2021 

(29.01.2021) 

Journalnr. 00.49 

Baggrund 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i skrivelse af 21. december 2020 meddelt, at der 

i forbindelse med vinterjagten omkring Kangerlussuaq bliver flere ændringer i forhold til tidligere 

vinterjagter.  

 

En del af ændringerne betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at Qeqqata Kommunia giver 

dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land, hvis jagten skal være mulig for erhvervsfangerne 

i et nyt jagtområde 5 nord for Kangerlussuaq og mulig for fritidsfangere i den kystnære del af 

jagtområde 3 syd for Kangerlussuaq fjorden.  

 

Regelgrundlag  

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede 

befordringsmidler. 

Qeqqata Kommunias vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i 

Qeqqata Kommunia. 
Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar 2018 om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere 

afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 1. oktober 2020 om vurdering af aktiviteters virkning på 

kulturarven i kulturhistoriske områder 

 

Faktiske forhold 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug lagde d. 6. november 2020 høringsmateriale om 

forslag til fangstperioder og –kvoter i regionerne for rensdyr og moskusokser for vinter 2021 

på sin høringsportal med høringsfrist d. 9. december 2020.  

 

Høringsmaterialet indebar nye tiltag omkring Kangerlussuaq, herunder kvotering af 10 dages 

varighed, den enkelte fanger kun får kvote i ét jagtområde, genåbning af jagtområde 2 efter 3 års 

lukning, åbning af et nyt jagtområde 5 nord for Kangerlussuaq og forslag til nye kørselskorridorer i 

forbindelse med sidstnævnte. 

 

Qeqqata Kommunia indhentede i høringsperioden input fra fiskeri- og fangerforeninger og 

bemærkede i sit høringssvar, at mange af tiltagene var gode, men også at det var uheldigt, at 

forslagene ikke var koordineret i samarbejdet mellem Selvstyrets forskellige departementer og 

kommunen i arbejdet om forvaltningsplan for Kangerlussuaq. En del af forslagene indeholdt nogle 

udfordringer, særligt at forslaget til kørselskorridor til jagtområde 5 var i strid med 

kulturmindeloven. Det bemærkede andre høringsparter også, særligt nationalmuseet.  

 

Qeqqata Kommunia drøftede og indhentede input fra Departementet for Fiskeri, Fangst og 

Landbrug og foreslog en lovlig transportkorridor til jagtområde 5 via Pingu-højlandet og mulighed 

for at fritidsfangere kunne få adgang til et delområde af jagtområde 3 med mulighed for motoriseret 

kørsel.  
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Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddelte d. 21. december 2020, at jagtområde 5 

blev åbnet for erhvervsfangere med en kvote på i alt 150 moskusokser. Departementet meddelte 

samtidig, at kørsel til og i området skulle være i overensstemmelse med kommunens 

kørselsvedtægt. Departementet meddelelse indeholdt samtidig mulighed for at kvoter til 

fritidsfangere i den kystnære del af jagtområde 3.  

 

Motoriseret kørsel nord for Kangerlussuaq er hverken indarbejdet i Forvaltningsplan for 

Kangerlussuaq eller i Qeqqata Kommunias kørselsvedtægt, hvorfor der er behov for dispensation 

hertil. Ligeledes giver kørselsvedtægten ikke mulighed for fritidsfangere at køre snescootere eller 

ATV’ere i jagtområde 3. Der er således behov for dispensation hertil.  

 

Fisker- og fangerforeningerne har imidlertid gjort opmærksom på, at den foreslåede 

transportkorridor over Pingu-højlandet er lang, hvilket vil gøre det vanskeligt at nå frem og tilbage 

til Sisimiut eller Kangerlussuaq i løbet af en dag. Det er særligt udfordrende, da der ikke er hytter i 

eller omkring jagtområde 5, ligesom kørsel tilbage til Sisimiut og/eller Kangerlussuaq med tunge 

slæder er vanskeligt pga. den stejle opstigning fra Isortoq-elven.  

 

Fisker- og fangerforeninger har foreslået flere direkte transportkorridorer Kangerlussuaq og 

jagtområde 5, og der har været dialog med stedkendte brugere af området herom. De fleste forslag 

har vist sig at have for stejle opstigninger fra Isortoq elven. To forslag undersøges for nuværende 

nærmere, men begge forslag indebærer også godkendelse af Nunatta Katersugaasivia 

Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum og Arkiv som følge af fortidsmindeloven og 

bekendtgørelserne om Aasivissuit-Nipisat og kulturarven i kulturhistoriske områder. 

 

Borgmester Malik Berthelsen ansøgte d. 14. januar 2021 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu 

om dispensation til de to nye transportkorridorforslag til jagtområde 5. Imidlertid undersøgte en 

delegation under bygdebestyrelsesmedlem Johan Lange d. 15. januar det østlige forslag til 

transportrute og fandt ruten alt for stejl i forhold til motoriseret kørsel op og ned til Isortoq-elven.  

 

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har hastebehandlet sagen, herunder indkaldt 

fredningsnævnet til møde d. 18. januar og UNESCO styregruppen til møde d. 19. januar. Nunatta 

Katersugaasivia Allagaateqarfialu svarer derfor borgmesteren d. 20. januar, at det vil være muligt at 

give en engangsdispensation til kørsel gennem Aasivissuit-området, da både fredningsnævnet og 

UNESCO styregruppen er enige i, at en engangstilladelse i perioden d. 25. januar-23. februar 2021 

vil have minimale kortsigtede påvirkninger.  

 

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu opstiller følgende 6 betingelser, som kommunen skal 

opfylde: 

1. Dette er en engangs-dispensation, og kommunen skal træffe foranstaltninger for at finde en 

alternativ rute for vintertransport igennem Aasivissuit-Nipisat UNESCO verdensarvsområdet til 

Jagtområde 5 i de kommende år.  

2. Adgang til og anvendelse af den midlertidige korridor gennem dalen, der fører til Isortoq-

floden, bør synliggøres for jægere ved hjælp af markører eller pæle, der er sat ud forud for den 

officielle åbning af ruten og baseret på det kort, som NKA har frem-lagt i bilag 1.  

3. Brug af den midlertidige vinterkorridor er vejrafhængig, hvilket betyder, at ruten kun bør 

bruges, hvis snedybden er egnet til snescootertrafik. Sporet bør ikke anvendes, hvis 

temperaturen overstiger 0°C og ruten skal placeres på områder med tilstrækkeligt sne-dække for 
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at undgå unødvendige skader på underliggende vegetation og jord. Korridoren må ikke 

overstige 10 meter i bredden på et givet sted langs ruten.  

4. Kommunen og planlægningsmyndighed er enig i at fremlægge en rapport til NKA og 

styregruppen om (1) antallet af jægere og snescootere, der benytter korridoren, (2) 

rejsehyppighed mellem 25. januar og 23. februar 2021. Kommunen er også enig i at finansiere 

efterfølgende overvågning af påvirkningen af ejendommens OUV og sikre, at der ikke sker 

ulovlig brug af korridoren i området efter den 23. februar 2021.  

5. Der må ikke efterlades eller deponeres affald i området af jægere, der benytter korridoren. dette 

omfatter brændstof- og udstyrslagre. Al fremtidig kommunal planlægning, der omfatter 

transport inden for UNESCO-områdets grænser, bør ske i dialog med NKA, Aasivissuit - 

Nipisat Management- og styregruppe og alle andre relevante interessenter med ansvar for at 

sikre beskyttelsen af områdets Outstanding Universal Value (OUV). Forslag bør fremsættes i 

god tid og med rimelig tid til revision og i overensstemmelse med retningslinjerne for 

arealanvendelse, der er nedfældet i national lovgivning (Inatsisartutlov nr. 5 af 12. juni 2019 om 

ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder) og 

beskrevet i kommunalt planlægningsmateriale, samt i overensstemmelse med 

verdensforvaltningsplanen for kulturarvsområdet.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

En bæredygtig vildtforvaltning indebærer, at det stigende antal moskusokser i området nord for 

Kangerlussuaq bør medføre stigende jagtkvoter på moskusokser. Modsat er det ikke bæredygtigt, 

hvis mange snescootere og ATV’ere får adgang til området nord for Kangerlussuaq og vil forstyrre 

rensdyrene og moskusokserne i området.  

 

Det er bæredygtigt, at alle departementer, kommune og interessenter inddrages i forhold til at finde 

en langsigtet løsning. Det var grundlaget for udarbejdelsen af forvaltningsplan for Kangerlussuaq i 

2010.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke større administrative konsekvenser for kommunen ved udarbejdelse af dispensation til 

motoriseret kørsel. Der vil være en række udfordringer med at opfylde Nunatta Katersugaasivia 

Allagaateqarfialu´s betingelser, men det er forventningen, at Departementet for Fiskeri, Fangst og 

Landbrug med deres jagtbetjente vil bistå Qeqqata Kommunia og dets park ranger m.m. i at få 

håndteret disse opgaver.  

 

Det kan dog have større økonomiske konsekvenser for de forskellige erhverv, hvis motoriseret 

kørsel nord for Kangerlussuaq bliver lige så intensiv som syd for Kangerlussuaq. Syd for 

Kangerlussuaq har jagtområde været fredet i en årrække som følge af for intensiv jagt og 

motoriseret kørsel. Det har negative konsekvenser for såvel fangererhvervet som turismen, bl.a. 

fordi området nord for Kangerlussuaq er hjemsted for landets største rensdyrbestand og 

rensdyrkælvningsområder.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens opfattelse, at det er vigtigt, at få givet midlertidige dispensationer til 

motoriseret kørsel til vinterjagten. Samtidig bør arbejdet med at finde langsigtede løsninger for 

vinterjagten for 2022 og fremover opstartes i samarbejde med Selvstyret. 
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Det er administrationens vurdering, at der bør gives dispensation til motoriseret kørsel i jagtområde 

5 for erhvervsfangere og i den kystnære del af jagtområde 3 for fritidsfangere samt dispensation til 

motoriseret kørsel af kørselskorridorerne over såvel Pingu-højlandet som via Aasivissuit. 

 

Det er administrationens vurdering, at erhvervsfangere der får kvoter i jagtområde 5 vil uddeling af 

kvoterne samtidig skal have udleveret kortmateriale over kørselskorridorer og instrueres i at 

overholde disse. Samtidig er det vigtigt, at jagtbetjentene og park rangeren har opdaterede 

oplysninger om, hvem der har kvoter i jagtområde 5 i hvilke delperioder.   

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til Borgmesterens godkendelse,  

 

-at der i perioden 25. januar til 23. februar 2021 gives dispensation til erhvervsfangere med kvoter i 

jagtområde 5 til motoriseret kørsel i jagtområde 5 og de to kørselskorridorer dertil i henhold til bilag 

7 og 8 

 

-at der i perioden 25. januar til 23. februar 2021 gives dispensation til fritidsfangere med kvoter i 

jagtområde 3 til motoriseret kørsel i den skitserede del af jagtområde 3 i henhold til bilag 9 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmester beslutter den 29. januar 2021 på vegne af Kommunalbestyrelsen at godkende 

indstillingerne. 

 

Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.  

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qeqqata 

Kommunia. 

2. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs høringsskrivelse om fangstperioder og –

kvoter for rensdyr og moskusokser – vinter 2021 – af 6. november 2020:  

Fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser - Vinter 2021 - Høring - 

Naalakkersuisut 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar af 9. december 2020  

4. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs meddelelse om fangstperioder og –kvoter 

for rensdyr og moskusokser – vinter 2021 – af 21. december 2020: 

Vinterjagt 2021 - Fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser - Naalakkersuisut 

5. Borgmesterens brev til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu af 14. januar 2021 

6. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialus brev til borgmesteren af 20. januar 2021 

7. Nyt jagtområde 5 

8. Forslag til kørselskorridorer for erhvervsfangere til jagtområde 5 

9. Nyt jagtområde som del af jagtområde 3 for fritidsfangere  

 

https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2020/vinterjagt_2021
https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2020/vinterjagt_2021
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/12/2112_Rensdyr_moskus


Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

44 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 6.5 Borgmesterbeslutning - Dispensation til kørsel i det åbne land i forbindelse med 

vinterjagten 2021 (02.02.2021) 

Journalnr. 00.49 

Baggrund 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i skrivelse af 21. december 2020 meddelt, at der 

i forbindelse med vinterjagten omkring Kangerlussuaq bliver flere ændringer i forhold til tidligere 

vinterjagter.  

 

En del af ændringerne betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at Qeqqata Kommunia giver 

dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land, hvis jagten skal være mulig for erhvervsfangerne 

i et nyt jagtområde 5 nord for Kangerlussuaq og mulig for fritidsfangere i den kystnære del af 

jagtområde 3 syd for Kangerlussuaq fjorden.  

 

Regelgrundlag  

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede 

befordringsmidler. 

 

Qeqqata Kommunias vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i 

Qeqqata Kommunia. 
 

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar 2018 om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere 

afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 1. oktober 2020 om vurdering af aktiviteters virkning på 

kulturarven i kulturhistoriske områder 

 

Faktiske forhold 

Ved opstarten af vinterjagten d. 25. januar 2021 har det vist, at fjordisen i Kangerlussuaq fjorden 

ikke er tyk nok til at færdes på. Departementet for Fiskeri. Fangst og Landbrug har på den baggrund 

d. 27. januar 2021 udsendt følgende meddelelse: 

1. Det er ikke tilladt for alle personer med tilladelse til moskusoksejagt i Kangerlussuaq at gå 

på isen eller køre over fjordisen med motorkøretøjer til Jagtområderne 3 og 4 da isen er for 

tynd og farligt. Meddelelse om ændring vil ske så snart isen vurderes som sikker for færdsel 

for moskusoksefangere. Ændringen gælder både for erhvervsfangere og fritidsfangere. 

2. Jagtområde 2 åbnes op for både erhvervsfangere og fritidsfangere med licens til 

moskusoksejagt i Jagtområde 3 og 4 indtil fjordisen bliver sikker. 

3. Personer med licens til moskusoksefangst i Jagtområde 5 er henvist til Jagtområde 2 indtil 

snedækket kommer i orden, og ophobning af sand på sne ikke forstyrrer trafikken. 

4. Eventuelle ubrugte moskusokselicenser for dem som har licenser til Jagtområde 3, 4 samt 5, 

som nu er henvist til Jagtområde 2, kan benytte disse i nævnte områder når is-situationen i 

fjorden bliver sikker og sneforholdene bliver bedre for færdsel. 

5. Antal kvoter samt udstedte licenser er uændret i jagtområde 1-5, og den øvre grænse for 

jagtområderne er ikke ændret, jf. bilag 4 kortbilag. 
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6. Kørselsbestemmelser udstedt af Qeqqata kommunea overholdes, inkl. i UNESCO området 

ved Aasivissuit og Nipisat. 

Qeqqata Kommunia kørselsbestemmelser giver dog ikke mulighed for, at fritidsfangerne kan køre i 

jagtområde 2. Der er behov for dispensation for at muliggøre dette.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke større administrative konsekvenser for kommunen ved udarbejdelse af dispensation til 

motoriseret kørsel. Der vil være en række udfordringer med at opfylde Nunatta Katersugaasivia 

Allagaateqarfialus betingelser, men det er forventningen, at Departementet for Fiskeri, Fangst og 

Landbrug med deres jagtbetjente vil bistå Qeqqata Kommunia og dets park ranger m.m. i at få 

håndteret disse opgaver.  

 

Det kan dog have større økonomiske konsekvenser for de forskellige erhverv, hvis motoriseret 

kørsel nord for Kangerlussuaq bliver lige så intensiv som syd for Kangerlussuaq. Syd for 

Kangerlussuaq har jagtområde været fredet i en årrække som følge af for intensiv jagt og 

motoriseret kørsel. Det har negative konsekvenser for såvel fangererhvervet som turismen, bl.a. 

fordi området nord for Kangerlussuaq er hjemsted for landets største rensdyrbestand og 

rensdyrkælvningsområder.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens opfattelse, at det er vigtigt, at få givet midlertidige dispensationer til 

motoriseret kørsel til vinterjagten. Samtidig bør arbejdet med at finde langsigtede løsninger for 

vinterjagten for 2022 og fremover opstartes i samarbejde med Selvstyret. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstillede til Borgmesterens godkendelse,  

 

-at der gives dispensation for motoriseret kørsel i jagtområde 2 åbnes for fritidsfangere med licens 

til moskusoksejagt i Jagtområde 3 indtil fjordisen bliver sikker i vinterjagten 2021 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmester beslutter den 2. februar 2021 på vegne af Kommunalbestyrelsen at godkende 

indstillingen. 

 

Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag  

1. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qeqqata 

Kommunia. 

2. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs høringsskrivelse om fangstperioder og –

kvoter for rensdyr og moskusokser – vinter 2021 – af 6. november 2020:  
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Fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser - Vinter 2021 - Høring - 

Naalakkersuisut 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar af 9. december 2020  

4. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs meddelelse om fangstperioder og –kvoter 

for rensdyr og moskusokser – vinter 2021 – af 21. december 2020: 

Vinterjagt 2021 - Fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser - Naalakkersuisut  

5. Borgmesterens brev til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu af 14. januar 2021 

6. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialus brev til borgmesteren af 20. januar 2021 

7. Nyt jagtområde 5 

8. Forslag til kørselskorridorer for erhvervsfangere til jagtområde 5 

9. Nyt jagtområde som del af jagtområde 3 for fritidsfangere  

10. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs meddelelse om Ændring af vilkårene for 

moskusoksejagt i Jagtområde 3, 4 og 5 ved Kangerlussuaq  

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/01/2701_Moskusjagt  

 

 

 

  

https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2020/vinterjagt_2021
https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2020/vinterjagt_2021
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/12/2112_Rensdyr_moskus
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/01/2701_Moskusjagt
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Punkt 6.6 Borgmesterbeslutning - Anlægssæson 2021 for vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq 

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500143 

 

Baggrund 

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 28. maj 2020 at bemyndige borgmesteren 

og formand for udvalget for teknisk til at træffe beslutninger vedr. vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq.  

 

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 26. november 2020, at Qeqqata Kommunia 

i første omgang anlægger ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt på stikvejen mellem 

Tasersuaq og Aasivissuit samt at der prioriteres færdiggørelsen af ATV-sporet på 

Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq strækningen i 2021, mens ATV-sporet for 

Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og Tasersuaq-Aasivissuit afventer miljøgodkendelser fra Selvstyret. 

 

Departementet for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø sendte i december 2020 høring om tilladelse 

til Arctic Circle Carrier kørsel gennem vandspærrezonen. Arctic Circle Carrier ønsker fra 2022 at 

køre på ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq og videre offroad på terrænet 

for det forventede ATV-spor mellem Kangerluarsuk Tulleq og Sisimiut med 3 specialbyggede 

islandske biler.  

 

Grønlands Selvstyre har engageret det engelske konsulenthus Oxford Global Projects til at 

undersøge den samfundsøkonomiske rentabilitet ved anlæggelse af vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq. Oxford Global Projects forventer at aflevere deres rapport ultimo februar 2021.  

 

Qeqqata Kommunia har kontrakt med MT Højgaard om ATV sporet mellem Kangerlussuaq og 

Kangerluarsuk Tulleq for 2021, men begge parter er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at 

justere kontrakten. 

 

Regelgrundlag  

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget 

for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne. 

 

Faktiske forhold 

Ved licitationen d. 27. maj 2020 kom der kun et bud på de 21 km grusvej. Det var efter medgået tid 

og fra MT Højgaard. ATV-sporet var oprindeligt opdelt i to etaper, men alle 3 bydende bød på det 

samlede ATV-spor. 2 efter medgået tid og 2 efter fastpris. MT Højgaard var billigst efter medgået 

tid, og det blev vurderet, at medgået tid var det økonomisk mest fordelagtige for kommunen. På 

baggrund af VVM-godkendelsen d. 11. juni blev der indgået kontrakt med MT Højgaard om vejen 

(A) d. 12. juni 2020 og ATV-sporet (B+C+D) d. 29. juni 2020. 

 

MT Højgaard anlagde med 2 gravemaskiner på 20 arbejdsdage fra d. 27. august frem til 18. 

september 2020 et knap 15 km langt vejforberedende spor svarende til et ATV-spor. MT Højgaard 

kørte herefter gravemaskinerne retur til Kangerlussuaq, hvor de overvintrer med henblik på at 

opstarte på ATV-sporet i forsommeren 2021. Qeqqata Kommunia er bundet op på kontrakten med 

MT Højgaard for anlæggelse af ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq i 



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

48 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

2021. Qeqqata Kommunia kan dermed først i 2022 lave aftaler med andre virksomheder på ATV-

sporet. 

 

MT Højgaard og Qeqqata Kommunias administration har siden slutningen af november drøftet 

mulighederne for at gennemføre den samlede ATV-spor mellem Kellyville og Kangerluarsuk 

Tulleq. Parterne har været enige om nødvendigheden at supplere de 2 gravemaskiner med 1 

bæltekøretøj til både transport af forsyninger (camp, brændstof, amcorør m.m.) og udlægning af 

grus i vådområder. Et bæltekøretøj med grab så det kan udlægge grus selv har en vis leveringstid, 

hvor MT Højgaard ønsker afklaring i januar. Derudover har det været drøftet om at opstarte med 

både ved stadet ved afslutning af 2020-sæsonen ved Kangerlussuaq og ved Kangerluarsuk Tulleq.  

 

Parterne har dog fundet frem til en bedre løsning med udelukkende at opstarte ved stadet ved 

afslutning af 2020-sæsonen men til gengæld sætte to arbejdshold i gang, så der både arbejdes dag 

og nat. Det betyder, at maskinparken bestående af 2 gravemaskiner og 1 dumpebæltekøretøj kan 

bruges fuldt ud, og der ikke behøver betaling af hverken anstilling eller overvintring for 

maskinparken. Tilsvarende forventes det, at der kan nøjes med en arbejdsleder fra entreprenøren og 

en site manager fra bygherren. 

 

Det forventes, at det vil være muligt at arbejde med to hold fra opstart medio juni til ultimo august. 

Fra ultimo august til ultimo september forventes kun et arbejdshold.  

 

MT Højgaard har meddelt, at de i anlægssæson 2021 forventer 11 arbejdsdage på 14 dage, da der er 

behov for at mandskab kommer tilbage til Kangerlussuaq hver anden uge for at få 3 dages pause. 

Med en anlægssæson fra ca. 10. juni til 30. september giver det anlægssæson på 16 uger og 112 

dage ca. 88 arbejdsdage. Hvis der kan køres i toholdsskift i hele perioden vil det svare til 176 

arbejdsdage.  

Hvis et nathold kun kan arbejde frem til 26. august vil natholdet have en anlægssæson på 11 uger og 

77 dage eller ca. 60 arbejdsdage. Samlet giver det mulighed for 148 arbejdsdage.  

 

I 2020 var der en fremdrift på 0,71 km ATV-spor pr arbejdsdag med 10 gravemaskintimer 

gennemsnitligt pr dag. I 2020 blev der dog ikke passeret vanskelige elve og nedlagt underløb 

ligesom der heller blev påkørt grus ved vådområder. Det er derfor vurderet, at en fremdrift på ca. 

0,6 km pr arbejdsdag kan forventes, når der både skal nedlægges underløb og køres grus på 

vådområder. Ved en gennemsnitlig fremdrift på 0,6 km pr arbejdsdag pr arbejdshold er der brug for 

176 arbejdsholddage for at færdiggøre ATV-sporet. Såfremt ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og 

Kangerluarsuk Tulleq skal forsøges færdiggjort i 2021, så er der behov for at sætte to arbejdshold i 

gang i 2021.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes 

baserer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning og fører dermed til 

større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Qeqqata kommunalbestyrelse afsatte ved omplaceringen i november 2020 13,9 mio.kr. til 

anlæggelse af ATV spor mellem Kangerlussuaq og Pingu og 15,5 mio.kr. til anlæggelse af ATV 

spor mellem Sisimiut og Pingu. I alt 29,4 mio.kr. Der blev i 2020 brugt omkring 2,7 mio.kr. på 

anlæggelse af de 15 km ATV-spor.  
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MT Højgaard har oplyst en yderligere anstilling i 2021 på 2,5 mio.kr. udover ikke-faktureret 

anstilling i 2020 på 330 t.kr., overvintring fra 2020 på 358 t.kr. og kørsel mellem camp og 

Kellyville på 357 t.kr. samt målepæle på 422 t.kr. Disse faste betalinger på 4,1 mio.kr. forventes 

dog forhandles en anelse ned i de afsluttende forhandlinger.  

 

Den samlede takst pr hold pr dag vil være på 87.561 kr., hvis der arbejdes 11,5 time som var 

maksimum i 2020.    

Ved 0,6 km pr dag og dermed 176 arbejdsholdsdage giver det en maksimalt samlet pris på 19,6 

mio.kr.  

Ved 0,7 km pr dag og dermed 151 arbejdsholdsdage giver det en maksimalt samlet pris på 17,4 

mio.kr.  

Ved 0,5 km pr dag og dermed 216 arbejdsholdsdage giver det en maksimalt samlet pris på 22,7 

mio.kr. 

Ved 0,4 km pr dag og dermed 265 arbejdsopholdsdage giver det en maksimalt samlet pris på 27,3 

mio. kr. 

Ved 0,4 og 0,5 km pr dag vil det ikke kunne håndteres i anlægssæson 2021. 

 

Hertil skal lægges udgifter til site manager/tilsyn, hvilket beløber sig til omkring 10.000 kr. pr dag. 

Det vil ved 0,6 km pr dag beløbe sig til knap 1 mio.kr. Opgaven bør udbydes i marts, når det er 

blevet afklaret med Selvstyret om tilsyn på ATV-sporet kan kombineres med forundersøgelser og 

projektering af grusvejen. 

 

Det bør give en maksimal pris for anlægssæson 2021 på 20,6 mio.kr. Hertil kommer forbrug på 2,7 

mio.kr. forbrug i 2020. Herefter vil der minimum være 6,1 mio.kr. til at anlægge ATV-spor mellem 

Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq i 2022.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at anlæggelse af egentlig grusvej vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq både er et afgørende udviklingstiltag for Qeqqata Kommunia og et vanskeligt 

håndterbart projekt. Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil være den første vej mellem to 

bosteder i Grønland. Samtidig er tilgængeligheden til at undersøge jordforhold og grusforekomster 

m.m. vanskelige og dyre pga. de manglende veje i området. Det giver også en større usikkerhed i 

anlægsoverslagene end ved andre kommunale anlægsopgaver.  

 

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indgå en kontrakt med MT 

Højgaard om anlæggelse af ATV spor fra Kangerlussuaq af mod Kangerluarsuk Tulleq med 2 

gravemaskiner, 1 bæltekøretøj og 2 arbejdshold. Det er administrationens vurdering, at kontrakten 

bør udformes, så den ophører ved udgangen af september, så kommunen maksimalt kan betale 20,5 

mio.kr. i anlægssæson 2021.   

 

Det er administrationens forventning, at Arctic Circle Carrier i februar 2021 får dispensation til 

methanol baseret kørsel gennem vandspærrezonen ved Sisimiut fra 2022 af samt at andre metanol- 

eller eldrevne køretøjer får samme muligheder, hvis de ansøger herom. Det er administrationens 

forventning, at Oxford Global Projects rapport vil vise, at vejen er samfundsøkonomisk rentabel, 

hvilket bør igangsætte forundersøgelser og projektering af vejen i sommeren 2021. Der bør derfor 

fokuseres på at nå en høj fremdrift i projektet, så ATV-sporet forhåbentlig når frem til 

Kangerluarsuk Tulleq i 2021, så Arctic Circle Carrier kan benytte i 2022 og opgradering til vej kan 

forundersøges og projekteres i sommeren 2021.  



Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2021, den 25. februar 2021 

 

 

50 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Det er administrationens vurdering, at en hurtig fremdrift af ATV-sporet i 2021 kan betyde 

nedprioritering af anlæggelse af underløb i 2021. Såfremt det måtte blive tilfældet, kan dette 

gennemføres i 2022, hvor det forventes at ATV-sporet kan anlægges mellem Sisimiut og 

Kangerlusarsuk Tulleq med udgangspunkt fra Sisimiut. Administrationen undersøger muligheden 

for at få kørt underløb/amcorør ud med kommunens pistemaskine for at undgå at bæltekøretøj skal 

bruges hertil. Eventuel manglende færdiggørelse i anlægssæson 2021 af ATV-sporet mellem 

Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq vil kunne gennemføres som et samlet udbud for 

anlægssæson 2022 sammen med anlæggelse af ATV-spor gennem vandspærrezonen.  

 

Indstilling 

Det indstilles til formanden for udvalg for teknik og borgmesterens godkendelse,  

 

-at der indgås kontrakt med MT Højgaard om opstart med 2 gravemaskiner, 1 bæltekøretøj og 2 

arbejdshold fra Kangerlussuaq af 

 

-at kontrakten opstartes efter ankomst af første skib i Kangerlussuaq og udløber ved udgangen af 

september 2021 

 

Formandsbeslutning 

Formand beslutter den 2. februar 2021 på vegne af Udvalg for Teknik at godkende indstillingerne.  

 

Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Formandsbeslutning 

Formand beslutter den 2. februar 2021 på vegne af Udvalg for Teknik at godkende indstillingerne.  

 

Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmester beslutter den 2. februar 2021 på vegne af Kommunalbestyrelsen, 

 

-at godkende indstillingerne 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling  

Sagenforelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde 07/2020 d. 26. november 2020, pkt. 3.3 
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Punkt 6.7 Borgmesterbeslutning - Meddelelse om udtrædelse fra Kommunalbestyrelsen – 

Paulus Christensen 

Journal. nr. 01.01.03 

 

Baggrund 

Paulus Christensen har den 28. januar 2021 pr. mail meddelt sin udtrædelse fra 

kommunalbestyrelsen. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer § 54, (valglov) heraf fremgår: 

 
Punkt. Stk.1 Hvis et medlem i løbet af valgperioden anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør 

kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge. 

 

Faktiske forhold 

Paulus Christensen blev medlem af kommunalbestyrelsen den 1. november 2020. 

 

Kommunalbestyrelsen afgør hvorvidt anmodning om udtræden kan tages til følge i henhold til 

valglovens § 54, stk. 1 og stk. 4. 

 

I følge suppleantlisten er Carl Christian Olsen suppleant for Inuit Ataqatigiit. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at meddelelsen om udtrædelsen fra kommunalbestyrelsen bør 

godkendes på baggrund af § 54 stk. 1 og stk. 4 i valgloven. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

1. at Paulus Christense udtræder af kommunalbestyrelsen pr. 29. januar 2021 for resten af 

indeværende valgperiode 2017 - 2021 

 

2. at første suppleant Carl Christian Olsen tiltræder som kommunalbestyrelsesmedlem pr. 1. 

februar 2021 for resten af indeværende valgperiode. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren beslutter den 29. januar 2021 på vegne af kommunalbestyrelsen, 

 

1. at Paulus Christesen udtræder fra kommunalbestyrelsen pr. 29. januar 2021 for resten af 

indeværende valgperiode 2017 - 2021  

 

2. at første suppleant for Inuit Ataqatigiit Carl Christian Olsen tiltræder som 

kommunalbestyrelsesmedlem pr. 1. februar 2021 for resten af indeværende valgperiode. 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
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Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Paulus Christensens mail pr. 28. januar 2021 

2. Suppleantliste  
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Punkt 6.8 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg  

 

Journalnr. 01.01.03 

 

Baggrund 

I anledning af at Paulus Christensen har trukket sig som medlem af kommunalbestyrelsen den 29. 

januar 2021 anmodes koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, om at indstille 

medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Regelgrundlag  

Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§ 

38.  Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er 

indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den 

samme gruppe.” 

 

Faktiske forhold 

Der skal udpeges ny medlem i: 

1. Udvalg for Velfærd 

2. Udvalg for Uddannelse 

3. Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 

4. Arctic Circle Business 

 

Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

1. Økonomiudvalget 

2. Udvalg for Teknik 

 

Indstilling 

Koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq anmodes om at komme indstilling til 

kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af  

 

Der skal udpeges ny medlem i: 

1. Udvalg for Velfærd 

2. Udvalg for Uddannelse 

3. Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 

4. Arctic Circle Business 

 

Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

1. Økonomiudvalget 

2. Udvalg for Teknik 

 

Borgmesterbeslutning 

Efter høring af Inuit Ataqatigiit beslutter borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen, 

 

-at Carl Christian Olsen overtager Paulus Christensens medlemskaber den 1. februar 2021 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
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Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

 

 

Bilag 

3. Udvalgsfortegnelse 
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Punkt 7.1 Formandsberetninger 

 

Indstilling  

Forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering 

 

Afgørelse 

  

Bilag 

Formandsberetninger  
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Punkt 8.1 Eventuelt 

 

 

 


