
Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 01/2021, den 4. februar 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen. 

Punkt 3.1 Vej til kirkegård i Kangaamiut 

Punkt 4.1 Forslag til mødedatoer for 2021 i Udvalget for Teknik 

Punkt.4.2 Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2021 - 2026 

Punkt 4.3 Fiskernes oplagsplads 

Punkt 4.4  Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2021 

Punkt 6.1 Dispensation til kørsel i det åbne land i forbindelse med vinterjagten 2021 

Punkt 6.2 Afgørelse om tildeling af kvoter for moskus vinterjagt 2021 syd og nord for 

Kangerlussuaq. 

Punkt 6.3 2021 Kommunale kvoter for hvid- og narhvaler 

Punkt. 8.0 Eventuelt 

  



Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 01/2021, den 4.februar 2021 

 

 

 

2 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Mødet startet kl. 14:00 

 

Deltagere: 

 

Siumut 

Frederik Olsen (telefon) 

Gideon Lyberth (Videotelefon) 

 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann (telefon) 

 

Inuit Ataqatigiit 

 

Parti Naleraq  
Jens M. Lyberth (telefon) 
 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

Axel Lund Olsen 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
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Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

- HANS Ulrik 

o Januar blev brugt en del på ERP system hvor opdatering af regnskab og 

budget blev foretaget da der var en del misvisende tal inden for driften hvor 

en del omposteringer og budget opdatering samt rettelse af fejl foretaget i 

forbindelse med løn il for timelønnet primært. Generelt oprydning.  

o Anlægsbudget mangler opdateret således man også kan se nye projekter 

for 2021. i forhold til forrige år er der sket en del besparelser og tilpasninger 

som ønskes formidlet således administrationen kan påbegynde projekterne. 

o Renoveringspulje fordelinger er under udarbejdelse. Sidste års renovering for 

administration samt bygninger tilknyttet kommunen varmecentral har givet 

en besparelse på 42% ud af knap 1 mio. kr. i varmeudgifter fra forrig år. 

- Ulrik  

o Samme opgaver har været i Maniitsoq 

o Mens Niels er i byen er anlægsprojekter blevet diskuteret 

 Familiecenter er under opførelse 

 Alderdomshjemmet får opført rygerum 

o Meget kort orientering hvis der er spørgsmål må i gerne stille 

 Hvordan går det med skolen i Kangaamiut 

 Ulrik: Michael og Niels har udarbejdet et notat vedr. det videre 

forløb og fremlagt dette til Anna. 

 Hans Ulrik: Det udarbejdet notat vil blive sendt videre til alle 

udvalgsmedlemmer når den er klar.  
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Punkt. 3.1 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.  

Der mangler således en bevilling på 1.713.140 kr. for at kunne gennemføre etableringen af vejen til 

kirkegården i Kangaamiut. 
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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.  

 

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. 

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik godkender indstilling til videre behandling ØU og KB  

 

Bilag 

1. Projektforslag udarbejdet af Masanti A/S med plantegning.  

2. C-overslag, Vej til kirkegård i Kangaamiut.  
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Punkt. 4.1  Forslag til mødedatoer for 2021 i Udvalget for Teknik 

 

Journalnr. 

 

Baggrund 

Sekretariatets forslag til udvalgets mødedatoer for 2021. 

 

Efter seneste møde, har Økonomiudvalget og Kommunal bestyrelse godkendt egne mødedatoer, 

dermed fremsendes forslag til mødedatoer. 

 

Faktiske forhold 

 

Forslag fra sekretariatet for økonomi 

Møde 

nr.  

Udvalg for 

Teknik  

Økonomi 

udvalget 

Kommunal 

Bestyrelsen 

Udvalg for 

Velfærd 

Udvalg for 

uddannelse 

1 4. Februar 16. Februar  25. februar 9. februar 1. februar 

2 4. Marts 16. Marts  8. Marts 8. Marts 

  20. April 29. april 13. april 6. april  

3 6. Maj 18. Maj 27. maj 11. maj 10.maj 

4 3. Juni 15. juni  8. juni 7. juni 

5 5. August 17. august 26. august 10. august 2. august 

6 2. 

September 

21. 

september 

30 september 14. september 6. september 

7 7. oktober 19. oktober 28. oktober 12. oktober 11. oktober 

8 4. november 16. 

november 

25. november 9. november 8. november 

9 2. december 14. december  7. december 6. december 

 

Administrationens vurdering 

 

Nyt Forslag til beslutning til mødedatoer ser således ud: 

Møde 

nr.  

Udvalg for 

Teknik  

indstilling 

Økonomi 

Udvalget 

Besluttet 

Kommunal 

Bestyrelsen 

Besluttet 

Udvalg for 

velfærd besluttet 

nov. 2020 

Udvalg for 

uddannelse 

besluttet nov. 

2020 

1 4. Februar 16. Februar  25. februar 9. februar 1. februar 

2 4. Marts 16. Marts  8. Marts 8. Marts 

  20. April 29. april 13. april 6. april  

3 6. Maj 18. Maj 27. maj 11. maj 10.maj 

4 3. Juni 15. juni  8. juni 7. juni 

5 5. August 17. august 26. august 10. august 2. august 

6 9. 

September 

21. 

september 

30 september 14. september 6. september 

7 7. oktober 19. oktober 28. oktober 12. oktober 11. oktober 

8 4. november 16. 

november 

25. november 9. november 8. november 

9 2. december 14. december  7. december 6. december 
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Indstilling 

 

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalg for Tekniks godkendelse.  

 

At indstillingen godkendes  

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik godkender indstilling  

 

Bilag 

 

1 Forslag med mødedato for Udvalg for Teknik og miljø 2021 

2 Godkendt fra Udvalg for uddannelse mødedato til 2021 

3 Godkendt fra Udvalg for Velfærd mødedato til 2021 
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Punkt 4.2  Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2021 - 2026 

Journalnr. 

  

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). 

1. Nukissiorfiit 

2. Departementet for Boliger og Infrastruktur 

3. 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 

indenfor 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 til 
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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. 

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik godkender indstilling til videre behandling ØU og KB  

 

 

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 

 

 

 



Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 01/2021, den 4.februar 2021 

 

 

 

12 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt.4.3  Fiskernes oplagsplads 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Administrationen har i oktober skrevet en fremlysning med anmodning om, at der har været oplagt 

flere genstande, udstyr og containere uden tilladelse i Aalisartut Aqqutaa, som skulle fjernes. 

Derefter afholdte man møde med fiskerne og fangerne fra Maniitsoq, hvor politikerne Ruth 

Heilmann og Siverth K. Heilmann deltog. Under mødet udtrykte fiskerne og fangerne, at 

kommunen først skal finde en oplagsplads, før fisk- og fangerudstyret bliver fjernet. Se bilag 1 

Referat af mødet. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 17, af 17 november 2010 om planlægning og arealanvendelse, 

Lokalplanområde 700-B4 

Bygningsreglement BR06 

 

Faktiske forhold 

I de senere år har fiskerne og fangerne benyttet området omkring garnværkstedet som oplagsplads 

til deres udstyr o. lign. Efter der er blevet etableret fiskehoteller, er især oplag af fangerudstyr blevet 

markant. Ejerne ønsker at placerer deres udstyr tæt ved kajen, og der mangler derfor oplagspladser 

til dertil. 

Containere, karre, gamle motorer, reb, fangerudstyr m.m. er på nuværende tidpunkt placeret i 

området omkring garnværkstedet, hvor der er ikke er givet arealtildeling.   

 

I forbindelse med anmodning om fjernelse af containere, foreslår administrationen, at man kan 

placerer containerne i vejsiden ved Eqalugalik. Dog vil fiskerne og fangerne ikke benytte denne 

plads, da den ligger for langt væk fra havnen. 

 

Kommunen har næsten ingen andre oplagspladser at tilbyde i nærheden af havnen, da arealerne ved 

havnen allerede har en arealtildeling. Som mulig oplagsplads til containere blev arealet ved 

garnværkstedet nævnt samt Talunnguit. Der blev yderligere nævnt, at man kunne opfører en 

overdækket oplagsplads ved den sanerede bygning i Talunnguit. 

 

Under mødet med fiskerne, fremkom de med et forslag om muligheden for at benytte 

fiskefabrikkens gamle bygninger som oplagsplads. På den baggrund har administrationen rettet 

henvendelse til Royal Greenland. Dog oplyste Royal Greenland, at de allerede har planer vedr. 

arealet ved de gamle bygninger, hvorfor man bl.a. også har fået fiskerne til at fjerne deres udstyr.     

 

Der er mulighed for at give en arealtildeling til ejere der allerede har placeret deres containere, men 

iht. afstandskravene i bygningsreglementet må nogle ejere af større containere fjerne dem, da krav 

om mindsteafstanden til bebyggelse ikke overholdes. Såfremt denne løsning vælges; opnår man dog 

ikke at ophobningen af fangerudstyr mindskes, da manglen på oplagspladser ikke forbedres ved et 

færre antal af containere. 

Fiskerforeningen MAPP oplyser endvidere, at 48 medlemmer har behov for bygninger til oplagring 

af deres udstyr. 
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Under mødet med fiskerne og fangerne vedr. manglen på oplagspladser, blev det besluttet, at der 

skal iværksættes en arbejdsgruppe, dog blev det ikke besluttet, hvem der skal være medlemmer. Se 

bilag 1 Referat af mødet. 

 

Nuværende tilbud fra kommunen til fiskere og fangere i Maniitsoq er følgende: 

- Agn-plads 

- Salgsbræt 

- Jolleværksted 

- Dok 

- Pontonbroer 

- Skure 

- Kran 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Fiskerne og fangerne kan ikke undvære tilbuddene til deres indhandling af grønlandske råvarer. Det 

vurderes at det vil være bæredygtigt med ryddelige og organiserede oplagspladser, også mht. at 

byen samlet set skal være ryddelig. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil ikke være kommunale økonomiske konsekvenser, i forb. med at give containerejerne en 

arealtildeling. Hvis der skal anlægges bygninger til oplagring, i de tidligere nævnte arealer, 

medfører det kommunale udgifter, hvor størrelsen og placeringen af bygningerne, skal undersøges 

ved beslutningen. 

Såfremt der opføres en bygning, som kan benyttes til at oplagre udstyr; kan der evt. årligt opkræves 

et lejegebyr fra fiskerne og fangerne, bl.a. ligesom man årligt betaler for leje af skurene ved brættet.  

Såfremt der skal opføres en bygning, må der laves en tillægsbevilling, da der ikke er afsat midler til 

det. 

 

Administrationens vurdering 

Ophobningen af fangerudstyret gør, at det bliver nedslidt, det ser ikke godt ud og er ikke 

hensigtsmæssigt. Administrationen ønsker, at der findes en løsning, da det har været en 

problemstilling i flere år, og det endelige mål er, at byen skal være ryddelig. 

 

Såfremt der ikke gives en tillægsbevilling til opførelse af en bygning vurderes det, at oplagspladsen 

forværres, da containere tættest på bebyggelse må fjernes. 

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø, at der skal etableres 

en arbejdsgruppe med udpegede medlemmer med det formål, at arbejdsgruppen finder en løsning, 

som kan være tilfredsstillende for alle. 

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik godkender indstilling samt ønsker Gedion Lyberth (Bekræftet), Siverth K 

Heilmann (Skal bekræftes), Ulrik Lyberth (Bekræftet), Iver Lyberth (Bekræftet), MUAPP 

Repræsentant (skal bekræftes), MAPP Repræsentant (skal bekræftes) i arbejdsgruppen 

 

Bilag: Referat af mødet. 
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Punkt 4.4 Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2021 

Journalnr. 25.03.00 projekt nr. 500152. 

 

Baggrund 

Der er på projekt nr. 500152 ”Nye kloakker, fælles” blevet afsat 6.000.000 kr. i budget 2021 til anlæg 

af nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut fælles. 

Spildevandsplan med prioritering af kloakeringsarbejder for Maniitsoq og Sisimiut er under offentlig 

høring indtil 11. januar 2021 før politisk godkendelse, og kan derfor ikke nå at blive vedtaget før 

sommerens kloakeringsarbejder skal udbydes. 

Fordeling af puljebeløb til nye kloakker for år 2021 blev behandlet på UT-møde 01 21 pkt 4. 

 

Regelgrundlag  

Det lovmæssige grundlag for bortskaffelse af spildevand er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10. af 12. 

juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. 

Udbygning af kloaknettet er i overensstemmelse med kommunens planstrategi under Miljø ”Vi vil 

fortsætte udbygningen af kloaknettet i byerne og sikre, at borgernes boliger tilsluttes.” 

 

Faktiske forhold i Maniitsoq 

I Maniitsoq er der i 2020 påbegyndt ny hovedkloak til Ivissuit, da der har været et stort behov for en 

ny hovedkloak. 1. etape er udført og 2. etape forventes påbegyndt til foråret.  

Næste forventede projekt er kloakering i midterste byområde iht. spildevandsplanen hvis det bliver 

godkendt. Iht. spildevandsplanen, er projektet opdelt i 12 etaper og forventes at strække sig frem til 

2030, hvorefter hele Maniitsoq er kloakeret. I 2021 gennemføres projektering af kloakering af 

nordvest området samt udførelse af Etape 1, forlængelse af hovedkloak fra natreno anstalt op til 

Qaqqaralak med pumpebrønd.   

 

Faktiske forhold i Sisimiut 

Der er flere boligområder i Sisimiut der mangler at blive kloakeret, for en del områder vil det dog 

være nødvendigt med sprængning af fjeld og etablering af pumpebrønde.  

Meterpriser fra Kaaliikassaap Aqq. kloakering som beregningsgrundlag (med sprængning for 

ledning under vej) og meterpriser fra Aqissilik kloakering som beregningsgrundlag (jord dækket 

ledning på fjeld) vil priserne for 47m hovedledning med 3 brønde ved Guutaap Aqq. være ca. 

329.000 kr. (bilag 3) og 110m hovedledning med 8 brønde ved Nasiffimmut være ca. 1.450.000 kr. 

(bilag 4). Ved Kaaleeqqap Aqq. og Berthelsenip Aqq. vil 145m hovedledning med 8 brønde være 

på 1.026.000 kr. (bilag 5).  

Pga. lavliggende terræn mod Spejdersøen er der behov for anlæggelse af en pumpebrønd ved 

Paamaap Kuua og skole 2 området. Det kræver der for rådgivning, som vi har udbudt d. 18. januar 

2021 og den lavest bydende firma har tilbudt 295.000 kr. Når projektering er færdig kan Etape 4 

(Paamaap Kuua-Piitarsuup Aqq.-Kunuuteralaap Aqq.) og Etape 9 (skole 2-Jaakunnguup Aqq.) 

udbydes samlet iht. spildevandsplan.  

Samlet anlægspris for de 3 kloakforlængelser og rådgivning i Sisimiut år 2021:  i alt ca. 3.1 mil. kr.  

 

Guutaap Aqq. er et boligområde med ældre huse, hvor 2 bygninger har natrenovation og 1 bygning 

har slamtank. Hovedkloakledningen vil blive dækket til med jord, der hvor der er mulighed for det. 

Nasiffimmut har 1 erhvervsbygning (Allorfik) med slamtank, 3 bygninger med natrenovation og 2 

slamtank bygninger. Uigulukutsut (kædehusene) har kloakledning under bygningerne, der er i strid 

med kommunens ”Bestemmelser for detailplaner”: ”Hvor ikke særlige forhold taler for andet, må 
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arealet over ledningsanlæg ikke bebygges eller befæstes” (Bestemmelser for detailplaner 

(odeum.com)). Samtidig er rensning af rørene under bygning vanskelig og evt. materialeskade fare, 

hvis en tilstopning skulle forårsage oversvømmelse i kælderen. Efter anlæggelse af hovedkloak vil 

kædehusenes tilslutning kunne lovliggøres. Den nye hovedkloakledning vil ligge både på og under 

terræn – ved vej/parkering skal der sprænges i fjeld for at kunne nedgrave ledning og brønd.  

Kaaleeqqap Aqq. og Berthelsenip Aqq. er et boligområde, hvor 1 bygning har natrenovation og 4 

huse har slamtank. Kloakering af de to små områder vil overvejende kræve sprængning ved en vej.  

Kloakering ved Paamaap Kuua og Nalunnguarfiup Atuarfia område vil blive projekteret som 

nedgravet/nedsprængt hovedledning.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved anlæg af en hovedkloak vil boligejerne få mulighed for at gå bort fra septiktankløsningen, 

alternativt natrenovationsordningen, for det sorte spildevands vedkommende. Anlæg af en kloak 

giver tillige mulighed for at eliminere udledning af gråt spildevand til terræn.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Maniitsoq: 

Projektforlag med tilhørende C-overslag er modtaget fra Masanti d. 7.1.2021. Den forventede 

endelige pris for den nye hovedkloak i nordvest Maniitsoq for alle etaper er estimeret til 20.430.000 

kr. Bemærkninger til projektforslag indarbejdes af Masanti og ny pris estimering laves.  

 

Sisimiut: 

Forlængelse af hovedkloak Saalimiip Aqq. og Siimuup Aqq. samt Mukkup Aqq. blev startet i 2020 

og afluttes i 2021.  

 

Ved fordeling af puljen år 2021 til nye kloakker som vist herunder, kan der i Manitsoq færdiggøres 

etape 2 af kloak etablering op til Ivissuit og for Sisimiut udføres kloakudbygning ved Guutaap 

Aqq., Nasiffimmut og Kaaleeqqap/Berthelsenip Aqq. samt projektering af kloakering ved Paamaap 

Kuua og skole 2 område.  

 

Budget år 2021, Nye kloakker, 1000 kr. 

Afdeling Sted  Projekt nr. Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

562040600 010500 500152 Nye kloakker fælles   6.000 -6.000 0 

562040600 010580 500153 Nye kloakker Sisimiut 0 3.100 3.100 

563040600 010570 500154 Nye kloakker Maniitsoq 0 2.900 2.900 

   I alt 6.000 0 6.000 

 

Administrationens vurdering 

I Sisimiut vil Guutaap Aqq. kloakforlængelse give mulighed for 3 boligers tilslutning, Nasiffimmut 

kloakforlængelse give mulighed for 5 boligers og 1 erhvervsbygning tilslutning og Kaaleeqqap 

Aqq. og Berthelsenip Aqq. kloakforlængelse give mulighed for 4 boligers tilslutning. Samtidig vil 

udledning af gråt spildevand i den centrale del af byen blive mindsket, især Mukkup Aqq. 

vedkommende. Når Paamaap Kuua og Nalunnguarfiup Atuarfia området bliver kloakeret efter 

projektering vil 44 huse kunne blive tilsluttet.  

 

Projektering af kloakering i Maniitsoq, midlertidig giver grundlag for kloakering af hele Maniitsoq 

bliver færdig 2030 jf. spildevandsplanen. 

http://qeqqata.odeum.com/dk/aktuelt/generelle_bestemmelser/bestemmelser_for_detailplaner/
http://qeqqata.odeum.com/dk/aktuelt/generelle_bestemmelser/bestemmelser_for_detailplaner/
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Disse kloakeringsarbejder er iht. forslag til spildevandsplan, og er dem der giver mest nytte for 

kloakeringsudgiften.  

 

Indstilling  

Det indstilles til Udvalget for Teknik og til Økonomiudvalget: 

  

At den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles 3.1 mio. kr. til Sisimiut by og 2.9 mio. 

kr. til Maniitsoq by, som opstillet i tabel herover. 

 

At der i Maniitsoq udføres projektering af kloakering iht. spildevandsplanen. 

  

At der i Sisimiut udføres forlængelse af kloakker ved Guutaap Aqq., Nasiffimmut og 

Kaaleeqqap Aqq. & Berthelsenip Aqq. 2021 samt projektering af Paamaap Kuua og 

Nalunnguarfiup Atuarfia området. 

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik godkender indstilling til videre behandling i ØU  

 

Bilag 

1. Kortbilag med ledningsføring nordvest, Maniitsoq.  

2. Kortbilag med ledningsføring Ivissuit, Maniitsoq. 

3. Kortbilag kloakledning Guutaap Aqq., Sisimiut.  

4. Kortbilag kloakledning Nasiffimmut, Sisimiut. 

5. Kortbilag kloakledning Kaaleeqqap Aqq. & Berthelsenip Aqq.Sisimiut.   
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Punkt 6.1 Dispensation til kørsel i det åbne land i forbindelse med vinterjagten 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 

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. 
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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 

Bormester beslutter på vegne af Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingerne. 

 

Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næstkommende møde. 

 

 

 

 

Malik Berthelsen 

Borgmester 

21. januar 2020 

 

Behandling i Udvalg for Teknik: 

Udvalget tager beslutning til efterretning 

 

 

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 
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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 
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Punkt. 6.2 Afgørelse om tildeling af kvoter for moskus vinterjagt 2021 syd og nord for 

Kangerlussuaq.  

Journalnr 

. 

Baggrund 

Meddelelse til alle instanser fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 21. december 

2020 om jagtperiode og kvoter for vinterjagt 2021 af rensdyr og moskusokser.  

 

Der er for moskusvinterjagt 75 dyr for jagtområde 1 i forvaltningsområdet Maniitsoq i Qeqqata 

Kommunia. 

 

Regelgrundlag 

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

 

Faktiske forhold 

Til moskusvinterjagten er følgende kvoter tildelt: 

 

Jagtområde 1 = 75 

Jagtområde 2 = 225 

Jagtområde 3 = 30 

Jagtområde 3-4 = 720 

Jagtområde 5 = 150 

 

Der blev afholdt møde med foreninger i Sisimiut og Maniitsoq den 8. januar 2021 for at høre deres 

meninger om kvotetildeling og jagtperioder for moskusvinterjagt 2021 i Qeqqata Kommunia. 

Under mødet blev det klart, at dem fra forvaltningsområdet Sisimiut og forvaltningsområdet 

Maniitsoq havde forskellige forslag om hvordan tildelingen af kvoten skulle foregår. 

Erhvervsfangerne foreningen og fritidsfangerforeningen deltog i mødet og fremkom med deres 

meninger. 

 

Fangerne fra Sisimiut foreslår, at alle ansøgere fra Qeqqata Kommunia skulle have lige mange 

kvote. 

 

Fangerne fra Maniitsoq foreslår, at de skal have flere kvoter, deres begrundelse er, at de har flere 

udgifter. 

 

Da der blev spurgt omkring, hvordan man laver fordeling i jagtområde 1 for erhvervsfangere og 

fritidsfangere, har der ikke været ændringsforslag om, hvordan den skal fordeles i %. 

 

På grund af, at fordelingen fra APNN for i år er anderledes i forhold til tidligere år, har man haft en 

telefonmøde med APNN den 19.01.2021 med høring om, hvordan tildelingen af kvoten for alle dem 

der skal tage på fangst er bedst, og de blev anmodet om at fremkomme med et forslag. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har lagt mærke til, at det er sværere at tildele kvoten, da kvote tildelingen for 

2021 fra APNN er anderledes i forhold til tidligere år, derfor har man haft behov for flere møder for 

at finde en løsning med det formål, at tildelingen kan være tilfredsstillende for alle der skal på 
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fangst. Administrationen har aftalt, at der laves to indstillinger, som formanden for Udvalg for 

Teknik kan beslutte. 

 

Indstilling  

1. Det indstilles, at der for alle fangere i Qeqqata Kommunia gives ens kvote på 15 dyr. At 

resten tildeles ved lodtrækning. At kvoten i jagtområde 1 tildeles til erhvervsfangere og 

fritidsfangere med fordelingsnøgle 75/25%. 

 

-eller 

 

2. Det indstilles, at alle fangere i Qeqqata Kommunia tildeles ens med 15 dyr, og resten tildeles 

til forvaltningsområdet Maniitsoq, ved lodtrækning hvis det er nødvendigt. At kvoten i 

jagtområde 1 tildeles til erhvervsfangere og fritidsfangere med fordelingsnøgle 75/25%. 

 

Afgørelse 

For at give fangere fra Qeqqata Kommunia ens muligheder under tildeling af kvoter til vinterjagt 

2021 af moskusokser, har formanden godkendt indstilling nr. 1 

 

 

Bilag 

1. Meddelelse til alle instanser fra Departementet for Fangst af 21. december 2020 om 

jagtperioder og kvoter til vinterjagt 2021 af rensdyr- og moskusoksejagt. 
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Punkt. 6.3 2021 Kommunale kvoter for hvid- og narhvaler.  

 

Journalnr. 72.01.01.01 

Baggrund 

Pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 22.12.2020 om tildeling af 

kvoter for hvid- og narhvaler for 2021. 

 

Det blev meddelt, at der er afgivet en kvote på 52 hvidhvaler samt 6 narhvaler til Qeqqata 

Kommunia. 

 

Første fangstperiode omfatter fra og med 1. januar til og med 30. juni. 

 

Anden fangstperioden omfatter fra og med 1. juli til og med 31. december, hvor eventuelle 

resterende kvoter fra første periode fritstilles til zone 3 til 5 af både fritids- og erhvervsfangere fra 

Savissivik i Nordgrønland til Narsarmijit i Sydgrønland. De gældende grænser opretholdes i anden 

periode, mens kvoten åbnes. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. 

 

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal efter samråd med de enkelte bygdebestyrelser, de lokale fisker- og 

fangerforeninger, samt fritidsfangerforeninger fastsætte betingelser om fordeling af kommunens og 

forvaltningsområdernes kvoter på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og fritidsfangere, før disse 

fordeles. 

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke udstede fælles licens til en fælles fangst bestående af 

erhvervsfangere og fritidsfangere. 

  Stk. 3. Op til 10 procent af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler kan tildeles 

fritidsfangere i Vestgrønland. 

 

Faktiske forhold 

Siden 2016 har Selvstyret tildelt fælles kvoter til Qeqqata Kommunia uden at fordele dem mellem 

de to forvaltningsområder. Således blev 6 narhvaler og 50 hvidhvaler fordelt i kommunen fra 2016 

til 2020. 

Narhvalskvoten for Qeqqata Kommunia i 2021 er igen på 6 fangstdyr. 

Hvidhvalskvoten er øget med 2, så kvoten er på 52 dyr.  

Ved fordeling af kvoter for hvidhvaler i kommunens forvaltningsområde, blev fordelingsmetoden 

60/40 anvendt siden 2016. 60 procent af kvoterne til forvaltningsområdet Sisimiut, og 40 procent til 

forvaltningsområdet Maniitsoq. 

Ved fordeling af kvoter for narhvaler, blev fordelingsmetoden 50/50 anvendt. 

 

På følgende ses en oversigt over tildelte og fanget kvoter i de 2 forvaltningsområder i løbet af de 

sidste 10 år. 

Forvaltningsområdet Sisimiut: 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvoter 26 26 26 30 30  30 30 30 30 30 30 

Fanget 20 6 2 27 9 6 17 12 15 13 10 
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10 hvidhvaler der er fanget i forvaltningsområdet Sisimiut i 2020 der ikke er fanget er blevet 

overført til 2020, dvs. at den faktiske kvote for 2020 på 30 er endnu ikke fanget.   

 

Forvaltningsområdet Maniitsoq: 

: 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvoter 10 10 10 12 12 12 20 20 20 20 20 

Fanget 5 1 3 14 13 9 12 10 10* 9 10 

1 kvote er fanget af fritidsfangerne i 2018. 

 

10 hvidhvaler der er fanget i forvaltningsområdet Maniitsoq i 2020 er ufangede der er blevet 

overført til 2020, det vil sige, at den faktiske kvote for 2020 på 20 er endnu ikke fanget.   

 

I 2012 blev der i Qeqqata Kommunia fanget 1 narhval i forvaltningsområdet Maniitsoq. 2 

narhvaler blev fanget i forvaltningsområdet i Maniitsoq i 2017. 

I 2019 blev der i forvaltningsområdet Maniitsoq fanget 1 narhval. I 2020 blev der også fanget 2. 

 

I 2018 og 2019 blev der i forvaltningsområdet Sisimiut fanget 2 narhvaler. i 2020 blev 1 fanget. 

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

 

Administrationen har foretaget høring hos fisker- og fangerforeninger, bygdebestyrelser og 

fritidsfangerforeninger i Qeqqata Kommunia. 

 

Der er modtaget følgende høringssvar: 

 

I telefonnotatet af 29.12.2020 om udtalelse fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut står der 

følgende 

“Der er ført telefonsamtale med formanden for fisker- og fangereningen i Kangaamiut Jens Meeraq 

Lyberth den 29.12.2020. 

Jens M. Lyberth oplyser, at foreningen kom med følgende forslag for tildeling af kvoter for hvid- og 

narhvaler for 2021: 

Hvidhvaler: At kvoten på 52 skal fordeles til de 2 forvaltningsområder, således kvoten skal være på 

26 dyr for hver forvaltningsområde. 

At narhvalskvoten deles, således kvoten skal være på 3 dyr for hver forvaltningsområdet. 

At foreningen ikke har noget imod, såfremt man får tildelt 10 procent”. 

 

Af høringssvaret fra bygdebestyrelsen for Kangaamiut står der skrevet: 

“At man ikke har noget imod, såfremt fritidsfangerne får tildelt 10 procent”. 

 

I telefonnotatet af 29.12.2020 om udtalelse fra fisker- og fangerforeninen i Kangaamiut står der 

følgende: 

“Der er pr. telefonisk foretaget høring hos erhvervsfiskere og fangere i forvaltningsområdet 

Sisimiut om man evt. har ændringsforslag af forrige års fordeling af kvoter i forvaltningsområderne 

Sisimiut og Maniitsoq.  

Foreningerne i Sisimiut og Sarfannguit har ikke noget imod tildeling med fordelingsmetoden 

60/40 for hvidhvaler og at man deler kvoten for narhvaler” 
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Fisker og fangerforeningen i Maniitsoq skriver i deres udtalelse af 30.12.2020: “Vi har ikke noget 

bemærkning til fordeling af hvalerne" 

 

 

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

Siden 2016 er fordelingsmetoden 60/40 blevet anvendt til fordeling af kvoter for hvidhvaler i 

Qeqqata Kommunia. 60 procent af kvoterne til forvaltningsområdet Sisimiut, og 40 procent til 

forvaltningsområdet Maniitsoq. 

Ved fordeling af kvoter for narhvaler, blev fordelingsmetoden 50/50 anvendt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ikke relevant 

 

Administrationens vurdering 

Hvidhvaler: 

På baggrund af de tidligere fordelte kvoter mellem de to forvaltningsområder, og på baggrund af 

befolkningstallet i de to forvaltningsområder vurderer og foreslår administrationen, at kvoten på 

hvidhvaler på 50 i 2021 fordeles til forvaltningsområderne med fordelingsmetoden 60/40 Således at 

forvaltningsområdet Sisimiut får tildelt 31 hvidhvaler, og 21 hvidhvaler til forvaltningsområdet 

Maniitsoq. Administrationen vurderer, at flertallet er tilfredse over denne fordelingsmetode. 

Med hensyn til at fritidsfangerne med jagtbevis kan tildeles op til 10 procent af kvoterne vurderer 

og foreslår administrationen, at der er muligheder for at tildele dem 10 procent af kvoterne for 

hvidhvaler. At fritidsfangerne med jagtbevis i forvaltningsområdet Sisimiut på denne baggrund kan 

tildeles 3 hvidhvaler, og at fritidsfangerne med jagtbevis i forvaltningsområdet Maniitsoq ligeså kan 

tildeles 2 hvidhvaler. 

I det tidligere år er kvoten for fritidsfangerne med bevis ikke blevet opbrugt. Der er kun enkelte 

fangst der er blevet meddelt af fritidsfangerne med bevis. 

 

Narhvaler: 

Narhvalskvoten bliver aldrig opbrugt. På denne baggrund vurderer administrationen, at kvoterne 

fordeles med 50/50 mellem de to forvaltningsområder. Således at begge forvaltningsområder for 

tildelt 3 kvoter. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at formanden for Udvalg for Teknik godkender: 

Indstilling: 

Vedr. hvidhvaler: 

Det indstilles, at kvoten på 52 hvidhvaler fordeles til de to forvaltningsområder på baggrund af 

fordelingsmetoden 60/40 procent. 

Således at forvaltningsområdet Sisimiut får tildelt 31 kvoter for hvidhvaler. Hvoraf 28 tildeles 

erhvervsfangere med jagtbevis, og 3 til fritidsfangere med jagtbevis. 

At forvaltningsområdet Maniitsoq får tildelt 21 kvoter. Hvoraf 19 tildeles erhvervsfangere med 

jagtbevis, og 2 til fritidsfangere med jagtbevis. 

Narhvaler: 



Referat for Udvalg for Tekniks ordinære møde 01/2021, den 4.februar 2021 

 

 

 

27 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

At de 6 kvoter på narhvaler fordeles mellem de to forvaltningsområder således, at der tildeles 3 

kvoter til erhvervsfangere med jagtbevis i forvaltningsområdet Sisimiut, og 3 kvoter til 

erhvervsfangere med jagtbevis i forvaltningsområdet Maniitsoq. 

 

 

Formandens beslutning 

Formanden for Udvalg for Teknik besluttede den 30. december 2020 på vegne af Udvalget, 

 

- At godkende indstillingen 

 

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

 

 

Frederik Olsen 

Formand 

30. december 2020 

 

Behandling i Udvalg for Teknik: 

Udvalget tager beslutning til efterretning 

 

 

Bilag 

1. Pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 22.12.2020 om 

tildeling af kvoter for hvid- og narhvaler for 2021. 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og 

narhvaler. 

3. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 29.12.2020 

4. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut af 28.12.2020 

5. Telefonnotat om høringssvar fra SAPP, SAAPP og fritids- og fangerforeningen i 

Sarfannguit af 28.12.2020, 

6. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq af 30.12.2020, 
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Punkt.8 Eventuelt 

Anna spørge: Hvad er planerne for forbedring af fangere og fiskere i Kangerlussuaq specielt i 

moskus vinterfangstperiode? Men også hele året. I dag foretager de private egne initiativer med 

plads til at klargøre udstyr osv. 

 

Mødet sluttet kl. 15:15 


