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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt.  

 

Punkt 3.1 blev fjernet, og behandles ved den næste udvalgsmøde.  

Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen 
 
Sisimiut 

 

Der er pt. 3 ledige stillinger i OTM administrationen. Stillingen som bygningsinspektør, har 

kontraktforhandling med ansøger. Der har ikke været nogle ansøgere for driftsleder stillingen og 

chefstillingen havde ikke kvalificerede ansøgere. Der laves genopslag for begge stillinger. Der er 

opslået et stillingsopslag som formand for kommunens entreprenørplads, med drist til den 30.11.21.  

 

Rå vejen mellem Qiviarfik og Eqqaavimmut aqqut er nu klar, og der afventes projekt for byggeri i 

områdets byggefelter fra bygherre.  

 

2 nye kommunale bådoplægspladser, i Eqqaavimmut aqqut og Nikkorsuit er taget i brug.  

 

Lige nu arbejdes der på at lave hørringssvar til Hunde & Katte lov. Dertil udarbejdes der 

hørringssvar for slædehundelov.  

 

Maniitsoq 
Der er foretaget rummelighed/oprydning i dumpen. Den lejede maskine er returneret til Sermersooq 

Kommune, og vi er blevet orienteret om, at den allerede er kommet til Paamiut. 

 

Den nye kloak Ivissuit er færdigt. Vi har fået oplyst, at 2 huse allerede er tilsluttet og de har fået 

arealtildeling til kloak stikledning, hvor 6 huse allerede er tilsluttet. 

Hovedkloakken for enden af Ivissuit Jenseralaap aqqutaa er også færdigt og der er allerede meddelt 4 

arealtildelinger og 2 er allerede tilsluttet. 

 

Opfyldningen af kirkegården i Maniitsoq med sand er færdigt. Man har ellers forlænget arealet, som vi har 

fået rettet, så benyttelsen sker efter projekteringen. 

 

Materialer til forbedring af veje i Kangaamiut er kommet og der er foretaget sprængning. Nu er man nået til 

svinget ved dalen. 

 

Der er bestilt en kran til havnen i Napasoq, når den er kommet, kommer der arbejdere fra en virksomhed i 

Sisimiut for at installere kranen. 

 

På grund af, at sand og stenmaterialer til udbedring af veje i Atammik er forsinket, har man ellers været i 

tvivl om status af sagen, nu har man lovet, at materialet kan komme.  Vi har også ændret på oplagspladsen 

mange gange, nu skal det oplagres på en område mod kirkegården. Derudover har vi også bestilt redskaber til 

knusning af sten. 

 

Større anlægsopgaver såsom opførelse af 12 personaleboliger i Ungusivik pågår, selvom det er forsinket. 

Alle bygninger er udvendigt lukkede, der er foretaget fortætning af tagpap. Der er foretaget opfyldning til 

kloakledning, hvor man har benyttet sprængsten fra kirkegården. Sagen om familiecenteret pågår langsomt, 
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og der fremkommer nye forsinkelser, f.eks. virksomheden vi har skrevet til, er først i gang med 

anlægsopgaverne. Den nye Familiecenter er forsinket med 4 - 5 måneder. Sagen om broen i Annertusoq, som 

har kørt i 3 år, nu har Permagreen lovet, at den kan åbnes i næste uge. Vi har fået oplyst omkring denne, da 

mødet var slut i dag. 

 

Skiliften i Annertusoq er blevet forkortet, fordi i sidste vinter gik i stykker på grund af sne og ikke kunne 

blive benyttet. Nu er den blevet planlagt med afskærmning mod sne med det formål, at der kan komme 

snevold ved skiliften i snevejr. 
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Punkt 3.2 Tillægsbevilling håndskovling af sne for 

ældre og tilsyn med turisthytter. 
Journal nr. 06.03.01, Drift. 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har på møde 05/2019 besluttet at hjemtage drift af skicenteret. I 

den forbindelse blev 1 normering flyttet fra håndskovling af sne for ældre og 

handicappede til skicenterdrift og 1 normering flyttet fra turisthytter + miljøtilsyn ligeledes til 

skicenterdrift. Samtidig blev det besluttet at snerydning for ældre og handicappede skal 

sikres. 

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for driftsområdet herunder snerydning og miljøtilsyn. Udvalg for Velfærd 

er ansvarlig for ældre- og handicapområdet. 

 

Faktiske forhold 

Efter flytning af 2 personalenormeringer fra teknisk driftsområdet til skicenterdrift, er der ikke 

længere personale normeret til hverken håndskovling af sne, tilsyn med turisthytter eller 

miljøtilsyn. 

Da Kommunalbestyrelsen har besluttet at snerydning for ældre og handicappede skal 

sikres, er der fortsat blevet udført håndskovling, hvilket i vintersæson 2020-21 er opgjort til 

2625 mandtimer, svarende til 1,3 normering og 341.000 kr. 

 

Der er fra Velfærdsområdet visiteret 78 personer til håndskovling for sne. Liste over adresser 

hvor der håndskovles og mandetimeforbrug hertil er ikke vedlagt som bilag, da det er 

personfølsomme oplysninger. Der er kun opgjort udført håndskovling inden for normal 

arbejdstid, men Området for Velfærd har nogle få handicappede der også har behov for 

snerydning uden for normal arbejdstid.  

 

På tilsyn med turisthytter er brugt ca. 600 timer samlet for Entreprenørplads og Skicenters 

personale, og på miljøtilsyn ca. 50 timer svarende til ca. 0,3 normering og kr. 85.000  

 

I alt har der i år været et lønforbrug på ca. kr. 426.000 svarende til ca. 1,6 

personalenormering til aktiviteter, hvorfra de 2 personalenormeringer var fjernet.  

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Det er kommunens opgave at sikre snerydning for ældre og handicappede samt holde 

miljøtilsyn. 

Det er ikke en lovpligtig kommunal ydelse at drive turisthytter. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

At sikre snerydning for ældre og handicappede fortsat udføres fordrer gennormering af 

ca. 1,3 mand svarende til en tillægsbevilling på kr. 341.000 pr/år. Det svarer til de i år 
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afholdte lønudgifter, som der søges tillægsbevilling for. Til forsat at kunne sikre snerydning 

for ældre og handicappede, er det nødvendigt at denne gennormering og derved 

tillægsbevilling på kr. 341.000 også indplaceres i budget 2022 og hvert af overslagsårene 

fremover. 

Behov for håndskovling uden for normalt arbejdstid er for under 10 handicappede, og vil 

beløbe sig til ca. kr. 35.000 inkl. overtidstillæg og søn- og helligdagsbetaling. 

 

Til miljøtilsyn er kun brugt ca. 50 timer svarende til en lønudgift på kr. 7.000, hvilket er så lille 

et beløb, at det kan afholdes inden for rammen af Teknisk Drift fremover. 

  

Der har været en ikke-normeret lønudgift med tilsyn af turisthytter på kr. 78.000 i år, som 

der søges tillægsbevilling for.  

Hvis tilsyn med turisthytter skal fortsætte med personale fra Entreprenørpladsen / 

Skicenteret de kommende år, skal der også gives tillægsbevilling år 2022 og fremover på 

kr. 78.000 hertil. 

 

Administrationens vurdering 

Der kunne udskrives faktura for håndskovling af sne som anført i KB 05/2019, men det vil 

blot betyde OTM sender fakturaer for snerydning til Velfærdsområdet, som derefter skal 

søge tillægsbevilling. Dette vurderes at være meget administrativt arbejdskrævende, og 

vil ikke fjerne kommunens udgift til håndskovling, kun flytte den. 

 

Snemængden den forløbne vintersæson anses for nogenlunde normal, og timeforbruget 

til håndskovling derfor som typisk. Som andet snerydningsarbejde kan omfanget variere 

stærkt fra år til år afhængig af sneforholdene. 

 

Da normeringen til tilsyn med turisthytter er flyttet, sker der ikke tilsyn af turisthytter fra 

Entreprenørpladsens / Skicenterets personale, såfremt der ikke tillægsbevilges kr. 78.000 

hertil fremover. 

 

For at begrænse snerydningsomfanget er det for max 78 steder primært inden for normal 

arbejdstid. For at begrænse snerydningsomfanget uden for normal arbejdstid og på søn- 

og helligdage, er det for max 10 steder blandt de 78 visiterede. 

Hvis der visiteres flere end 78 steder til snerydning, skal der også søges tillægsbevilling, 

alternativt skal området for Velfærd reducere i antal personer der visiteres, så dette ikke 

overstiger 78 steder. 

 

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling 

Teknik- og miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg og efterfølgende til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen, at give tillægsbevilling for det skete overforbrug i år, og 

fastsatte serviceniveauet for de kommende år ved: 

 

at   der gives tillægsbevilling år 2021 til Entreprenørplads og Skicenter for de 

udførte personaleomkostninger til håndskovling af sne og tilsyn med 

turisthytter på kr. 419.000. 

1) at der gives tillægsbevilling på kr. 341.000 i årene 2022 og fremover til 

håndskovling af sne for 78 ældre- og handicappede inden for normal 

arbejdstid. 
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2) at der gives tillægsbevilling på kr. 35.000 i årene 2022 og fremover til 

håndskovling af sne for højst 10 handicappede uden for normal arbejdstid.  

3) at der gives tillægsbevilling på kr. 78.000 i årene 2022 og fremover til tilsyn med 

turisthytter. 

 

Afgørelse: 

Alle 4 ovenstående tillægsbevillinger er godkendt 

 

Bilag 1: XL-ark med kontonoder for tillægsbevilling. 
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Punkt 6.1 Orientering om Formandsbeslutning: Takster 

2022, Teknik og Forsyning 
 

Journal nr. 72.00.05 

Baggrund 

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2022 skal de kommunale takster for året 

fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik 

gælder det takster under Området for Teknik og Miljø. 

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

faktiske forhold. 

 

Regelgrundlag 

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret. 

 

Faktiske forhold 

Gældende takster for 2021 er angivet i Bilag 1 med sort. 

Takster for areal og byggesagsbehandling, har ikke været ændret siden 2011, hvor der 

siden da har været flere overenskomstforhandlinger og lønningerne er steget.  

Der har været klager fra Grønlands Erhverv, at Qeqqata Kommunias takster for metalskrot 

er højere end andre kommuners.  

Priser på entreprenørydelser, som reparationer af natrenovations anstalt, forbrændings 

anlægget og indkøbe af bitumen til asfalt er steget væsentligt de seneste år.    

 

Bæredygtige konsekvenser 

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter 

udlignes med de indtægter fra afgifter som det for hver enkelt borger eller virksomhed 

koster. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

affaldshåndtering i Sisimiut, da affaldsplanens målsætning er en udgiftsneutralt 

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

der opereres fra afdelingerne 562040300, 562040700, 562040800, 563030300, 563030700 og 

563030800. 

Politisk godkendt affaldsplan for Qeqqata Kommunia har en målsætning med 

”forureneren betaler princippet”, hvor hele affaldshåndteringen således skal drives 

udgiftsneutralt. 

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

målsætningerne om tilpasning af udgifter i forhold til indtægter nås.  

For taksten for aflevering af natronovationsposer direkte ved natrenovationsanstalten er 

der behov for at åbne muligheden for at tilkøbe sig denne ydelse. Her ses også på de 

igangsatte aktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af vej mellem Kangerlussuaq og 

Sisimiut, hvor der i denne forbindelse er fastsat regler for bortskaffelse af latrin fra de hytter 

eller andet erhverv langs vejen. Her er det påkrævet at der er en fast takst og procedurer 

for bortskaffelse af natrenovationsposer. 
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Jernskrot og wire taksten er justeret så den harmoniserer med taksten i andre kommuner.   

 

Administrationens vurdering 

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til 

ændringer i takstbladet for konti under OTM. 

På bilag 1 er administrationens forslag til takstbladet for 2022. De ændringer skrevet med 

rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurder, har behov for 

ændringer. 

På affaldsområdet er der for dag og nat - renovationstømninger samt de øvrige 

affaldstakster skal stige 10 %. Der har hidtil ikke været direkte økonomisk sammenhæng 

mellem det affald som indsamles hos borgerne via den kommunale affaldsordning og 

betaling for håndtering og afbrænding ved forbrændingsanlægget. 

Forbrændingsanlægget har gennem årene haft et overforbrug, idet det budgetmæssigt 

har været afhængig af indkomster fra affaldsgebyrer og fjernvarmesalg. Dagrenovation 

har hidtil ikke afholdt/været bogført forbrændingsafgift. 

 

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

betaling til entreprenøren som kommunen har indgået kontrakt med. Stigningen skal 

således også sikre at udgifterne til den efterfølgende håndtering, transport fra bygder og 

afbrænding af brændbart affald kan dække udgifterne herfor.   

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

udliciteret. Bruger betaling for tømning og efterfølgende bortskaffelse af latrin er lavere 

end det kommunen betaler til entreprenøren for afhentning og efterfølgende 

bortskaffelse. 

De ændrede takster på dag og natrenovationsområdet samt gebyrer på 

forbrændingsanlægget ses på bilag 1 – takstforslag 2022. 

 

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

uden fører til en timeleje på kr.200/time. Hertil skal det tilføjes at dette kun kan lade sig 

gøre i Sisimiut.  

 

Bygge og arealsagsbehandling er i længere tid ikke blevet takst reguleret. Takster foreslås 

forhøjet med kr.100 pr. faktura hvilket også fremgår af Bilag 1. Dette skyldes at der de 

sidste par år har været en forhøjelse af løn til sagsbehandlere, samt der aldrig er 

medtaget lønudgifter til administration ind i taksten, når den skal regningsudskrive.  

 

Taksten for køb af diverse billetter ved skicenteret og busserne i Sisimiut, vil stige med 

maksimalt 10 %, men her gås der efter et enkelt tal af mønter når prisen fastsættes, på 

baggrund af ekspeditionstid skal være kort, uden mange byttepenge.  

Grunden til prisstigning for busbilletter i Sisimiut er udgift til køb af to nye busser.  

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

natrenovation. Bustakst i Kangerlussuaq og Maniitsoq ændres ikke da de køres via 

entreprenørkontrakt inkl. aftale om billet betaling der også gælder for 2022.  

 

For at holde driftsudgifterne udgiftsneutralt vurderes det at de foreslåede takster vil sikre at 

kommunen dækker udgifterne til driften af busdrift, skicenter, asfaltering, dag og 

natrenovation, samt øvrige aktiviteter.  
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Indstilling til formandsbeslutning: 

Administrationen indstiller til formandsbeslutning, på vegne Teknik- & Miljøudvalget, at det 

indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens at godkende forslag til takster for 

2021 på områderne Teknik konto 2 og Forsyning konto 6. 

 
- At takstændringer i Bilag 1 godkendes. 

 

- At sagen videresendes som orienteringssag til Udvalg for Teknik og Miljø 

næstkommende møde. 

 

Indstilling til Teknisk Udvalg: 

Administrationen indstiller til Teknik Udvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

at godkende den af Udvalgsformanden 13.10.2021 trufne beslutning: 

 
- At takstændringer i Bilag 1 godkendes. 

 

Afgørelse: 

Orienteringen er taget til efterretning.  

 

Bilag: 

1. Forslag til takster for 2022 
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Punkt 6.2 Orientering om Formandsbeslutning, 

Besvarelse revisionsberetning 38. 
Journal nr. 06.04. 

 

Baggrund 

Området for Teknik og Miljø har 7.10.2021 modtaget henvendelse fra Økonomiområdet 

med spørgsmål fra Revisionen i forbindelse med revisionsberetning 38 for regnskabsår 

2020. Besvarelsen skal tilbagesendes til Økonomiområdet inden 1.11.2021 godkendt i 

fagudvalg.  

Da næstkommende UT-møde er 8.11.2021, er det derfor nødvendigt med en 

formandsbeslutning.  

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for Teknisk drift, Forsyning, Plan og Anlægsområdet. 

 

Faktiske forhold 

Revisionens bemærkninger til det tekniske område er anført som uddrag af 

revisionsberetning 38 med sort tekst i bilag 1. 

Der skal dog gøres opmærksom på at salg af fast ejendom ikke administreres af OTM og 

ikke besluttes af TU.  

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Neutral. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I forbindelse med administration af budget skal revisionens retningslinjer og anbefalinger 

følges. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationens besvarelser er anført i bilag 1. 

 

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling til formandsbeslutning 

Teknik- og miljøområdet indstiller til formandsbeslutning og derefter til Økonomiudvalget 

og orientering for Udvalget for Teknik: 

 

at  de med rødt indskrevne svar i uddrag af besøgsnotat 38 for regnskabsåret 2020 anført 

som bilag 1 godkendes. 

 

at Udvalget for teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
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Indstilling til Teknisk Udvalg: 

Administrationen indstiller til Teknik Udvalget og Økonomiudvalget at godkende den af 

Udvalgsformanden 13.10.2021 trufne beslutning: 

 

at  de med rødt indskrevne svar i uddrag af besøgsnotat 38 for regnskabsåret 2020 anført 

som bilag 1 godkendes. 

 

 

Afgørelse: 

Orienteringen er taget til efterretning.  

 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1:  Uddrag af revisionsberetning 38 vedr. det tekniske område med besvarelser 

anført med rød skrift.  
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Punkt 6.3 Orientering om Formandsbeslutning: Ændring 

af regler for Brættet i Maniitsoq 
 

Journal nr. 72.00.05 

Baggrund 

Efter offentliggørelse af regler for Brættet i november 2020, har der været debat mellem 

fangere og lokalbefolkningen, især drøftede man, at der ikke er tydelige regler for plukke 

lokalet, man anser det også som meget nødvendigt, at der skal være tydelige regler. 

 

Regelgrundlag 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddel-virksomheder 

Udvalget for Teknik og Miljø tiltrådte regler for Brættet den 17.01.2005. 

 

Faktiske forhold 

Brættet i Maniitsoq er opført i 1997 og renoveret hhv. i 2006 og i 2014. 

Under samtale med nogle af brugere af plukke lokalet, er det tydeligt, at der er ønsker om 

tydelige regler for plukke lokalet. 

Fangerne er åbne for, at andre borgere kan plukke for dem, og når der er mange lomvier, 

synes plukke lokalet for lille, derfor ønskes en mere organiseret drift. 

Fangstperioder for fugle er forskellige, men for det mest attraktive, som er lomvier, er der 

mest restriktioner for, i det seneste år er fangstperioden fastsat til 1. november - 15. 

december, derfor er der travlhed i plukke lokalet i denne periode. 

Der er faste personer der plukker, som udnyttes godt af fangerne, fangerne betaler selv for 

personer der plukker for dem. 

Selvom der ikke er en plukke lokale i Sisimiut, plukker fangerne selv fugle de skal sælge i 

brættet, og man må kun plukke fugle der skal sælges i brættet. 

I Sisimiut har man en plukkemaskine, det har man ellers haft i Maniitsoq, men bruges ikke 

længere, da den er defekt, og man har ikke anskaffet en ny. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Man kan ikke undvære salg af grønlandske råvarer, og vi ved, at lokalbefolkningen 

benytter dette meget, derfor vil der altid være behov for at tilpasse organisering af 

brættet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen. 

 

Administrationens vurdering 

Det er bæredygtigt, at et bræt har en lokale separat hvor man kan plukke fjer fra fuglene, 

derfor er det på sin plads, at leverandørerne til brættet prioriteres til at kunne benytte 

lokaler hvor de kan plukke fjer fra deres fugle.  
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Indstilling til formandsbeslutning: 

Administrationen indstiller til formandsbeslutning, at godkende ændring af regler: 

 

- At plukke lokalet kun benyttes til plukning af fugle der skal sælges i brættet. 

 

At sagen videresendes om orienteringssag til Udvalg for Teknik og Miljø næstkommende 

møde. 

 

 

Indstilling til Teknisk Udvalg: 

Administrationen indstiller til Teknik Udvalget at godkende den af Udvalgsformanden 

13.10.2021 trufne beslutning: 

 

at  plukke lokalet kun benyttes til plukning af fugle der skal sælges i brættet. 

 

 

Afgørelse: 

Orienteringen er taget til efterretning.  

 

Dertil skal administrationen i Maniitsoq undersøge muligheder for anskaffelse af plukke-

maskine og om indkøbet kan dækkes fra driftsbudgettet.  

 

 

Bilag: 

1. Regler for Brættet af 2005 godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø. 

2. Leverandøraftale. 
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Punkt 8 Eventuelt 
 

- Karl Lyberth foreslog om udvalgsmødet kan flyttes til om morgenen. Der blev besluttet at 

formanden skal høres og administrationen foreslår at der skal udarbejdes en sag om mødedatoer og 

tidspunkt for 2022.  

 

- Gideon Lyberth havde et forespørgsel angående byudviklingsplaner ved langrends løjpe området. 

Vejen til sprængstofdepotet og container oplægsplads i Maniitsoq spærrer noget af kørersporet for 

langrendsløjpen, hvilket ikke er tilfredsstillende for skiløbere. Der blev aftalt at administrationen i 

Maniitsoq og Planchefen, skal udarbejde et notat angående byudviklingsplaner for området.    

 

- Barnabas Larsen spurte ind til hvor længe vejarbejdet mod kirkegården i Kangaamiut vil vare, og 

svaret var at der skal arbejdes på vejen frem til sommer. Han spurgte også om sprængsten fra 

vejarbejdet hen imod minihallen, kunne bruges som opfyld til jolleoplagsplads ved Nukissiorfiit. 

Firmaet som laver udsprængninger ved minihallen startet på denne med henblik på at de kan benytte 

sprængningsmaterialerne ved en kløfte ved deres nuværende arbejder med kirkegårdsvejen som 

opfyld af kløften. Vi kan tage kontakt med dem om der er stenmaterialer nok til bådoplagspladsen.    

 


