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QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

 

Mødet startet kl. 12:45 

 

Mødet afsluttet kl. 13:30 

 

 

Deltagere: 

 

Inuit Ataqatigiit 

Nivi H. Heilmann 

 

Siumut 

Gideon Lyberth  

Aqqalu Skifte, 13:00 anivoq 

Barnabas Larsen 

 

Atassut 

 

Partii Naleraq 

 

Karl Lyberth 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

Aqqaluk Skifte gik kl: 13:00 

 

Fraværende uden afbud: 
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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
 

  Godkendt 

Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen 
 

 

 

 

Sisimiut: 

Med hensyn til drift afdelingen – har man ansat en medarbejder. Man håber at 

arbejdsbyrden vil falde -  f.eks mht taxaer. Man er også ved at være færdige med 

asfaltering.  

Pontonbroer er ikke søsat i Kangerlussuaq i år – man vil tage dem drift til foråret – senere vil 

man genoverveje om pontonbroer i inderhavnen, skal gå til erhvervslivet, med baggrund 

af de gældende takster for pontonbroer. 

 

 

Maniitsoq: 

Mht driften har man tit problemer med forbrændingsanlægget – der er en del 

overforbrug. Mht personale – Anlægsmedarbejderen i Maniitsoq stopper i slutningen af 

november.  
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Punkt 3.1 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift  

Journalnr. XX.XX  

Baggrund 

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månelige økonomirapporter, blevet 

opmærksom på Området for Teknik og Miljø’s uoverenstemmelser på lønbudget samt 

manglende indtægtsbudget på billetsalg. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få 

balanceret driftsudgifterne med budgettet. 

Kommunen driver busdrift i Sisimiut efter hjemtagelse pr. 1 februar 2021, og har udliciteret 

busdrift i Kangerlussuaq. Driften og indtægterne af busdrift, anføres under 562040800 – Sis 

drift Teknisk, herunder: 

 

562040800-0402025003: Busser 

562040800-0402025020: Bybus 

562040800-1001075605: Mercedes        

 

I forbindelse med overtagelsen, var lønbudgettet ikke blevet indplaceret, hvilket medfører 

overforbrug for lønbudgettet.   

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia’s kasse- og regnskabsregulativ.  

Qeqqata Kommunia har ingen samfundspålagt forpligtelse til at drive busser.  

 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata kommuani har 2 bybusser, 1 skolebus og en udlejningsbus. 

Der er buskørsel fra kl 6:14 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne 

holde 20 minutters drift indtil kl 18, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om 

morgenen benyttes en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. 

bus i køreklar stand som reserve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der 

afventes reservedele eller mangler chauffører. 

Skolebus kører på skoledage kl 6:40-7:51. 

Når chauffør efter sidste busstop ved Brugsen kl 22:00 kører til entreprenørplads for 

parkering af bus og foretager billetafregning, betyder det at chaufføren skal aflønnes frem 

til kl 23:00 med aftentillæg. Nattillæg starter fra 23.00 dertil er der søndagstillæg.  

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Neutralt med retvisende regnskab og budget til busdrift.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det samlede budget på busdrift i Sisimiut for 2022 er 1.625.768 kr. Dertil er der ikke 

budgetterede indtægter fra billetsalg, på omkring 1.600.000 kr, hvor det samlede råderum 

til busdrift i Sisimiut er på 3.225.768 kr. Det samlede råderum skal fordeles på ny, således 

regnskabet kan afspejle de faktiske forhold.  
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Konto Tekst 
Tidligere 
budget  Nyt Budget Beløb 

562040800-
0402025003-
122010100-010580 SIS Drift Teknisk-busser-Timeløn  

                                                                
1.975.702,13  

562040800-
0402025003-
122010300-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-
merarbejde  

                                                                   
311.869,57  

562040800-
0402025003-
122081500-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-
Brændstof  

                                                                   
355.102,66  

562040800-
0402025003-
122099533-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-
Reservedele   

                                                                   
200.289,64  

562040800-
0402025003-
122190100-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-Skatter 
og afgifter   

                                                                      
32.804,00  

562040800-
0402025003-
122170100-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-Materiel 
udstyr og inventar   

                                                                   
100.000,00  

562040800-
0402025003-xx-
010580 

SIS Drift Teknisk-busser-
Repartationer og vedligehold   

                                                                   
250.000,00  

562040800-
0402025003-
121040100-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-
Indtægter ved 
takstopkrævninger   

-                                                             
1.600.000,00  

562040800-
0402025003-
122120500-010580 

SIS Drift Teknisk-busser-
Driftaftaler 

          
1.625.768,00   

Sum Busdrift Sisimiut 
                                                                
1.625.768,00  

 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, 

også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt. 

 

Indstilling  

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets 

godkendelse,  

 

At der omplaceres midler i henhold til bilag 1 og ovenstående tabel.  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt 

Bilag 

1.  omplaceringsark  
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Punkt 3.2 Økonomirapport pr september, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og 

Anlægsaktiviteter.  

Journalnr. 06.01.02 
  

Dette er månedsrapport pr 30.september 2022 udarbejdet ud fra tal fra Power-Bi som 

henter data fra ERP.  

Forbrug er opgjort med konteringer frem til 03-10-2022 under udarbejdelse af denne 

rapport. Det er ikke en decideret kvartalsrapport med skæringsdato 7.10, men de få 

dages bogføringer til 7.10. vil ikke ændre beløb væsentligt, så denne rapport svarer stort 

set til kvartalsrapport for 3. kvartal.   

 

Dette er første månedsrapport 2022 hvor overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler fra 

2021 er indarbejdet i ERP systemet.  

 

Hovedtal for Drift 
Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området udviser et forbrugsprocent på 69,34% og 

udgør 48.114.587,10 kr. for de første 9 måneder af året. Detaljerede opgørelser for forbrug 

fremgår i bilag 1 & 2. 

 
Drift 
Samlet 
inkl. 
Brandvæs
en 

Oprindeli
gt Budget 

2022 

Ompla-
ceringer 

2022 

Tillægs-
bevillinger 

2022 

Korrigere
t Budget 

2022 

Realisere
t beløb 

2022 

Relativ
t 

Forbru
gs Pct 
2022 

Forbru
gs Pct 
2022 

M: 
Periode 
Budget 
Afvigels
e 2022 

Restbudg
et 2022 

Brandvæsen        
9.008.541,0
0    

-                    
225.432,00  

                  
8.783.109,0
0  

           
7.419.388,4
5  112,63 % 84,47 % 

-          
832.056,70  

     
1.363.720,5
5  

Teknik 
Maniitsoq 

     
19.821.787,
00  

        
2.937.073,00  

-                    
403.816,00  

                
22.355.044,
00  

        
15.742.731,
39  93,90 % 70,42 % 

        
1.023.551,
61  

     
6.612.312,6
1  

Teknik 
Sisimiut 

     
29.426.381,
00  

        
2.521.808,00  

                  
6.307.012,00  

                
38.255.201,
00  

        
24.952.467,
26  86,97 % 65,23 % 

        
3.738.933,
49  

   
13.302.733,
74  

Total 

     
58.256.709,
00  

        
5.458.881,00  

                  
5.677.764,00  

                
69.393.354,
00  

        
48.114.587,
10  92,45 % 69,34 % 

        
3.930.428,
40  

   
21.278.766,
90  

 

  

 

Driftsafdeling for Sisimiut og Maniitsoq 

Ud fra budgettet bør forbrugsprocenten, for de første 9 måneder af året, ligge på 75%. 

Forbrugsprocenten for driftsområdet i Sisimiut er på 65,23%, hvilket er vurderes som 

tilfredsstillende. Forbrugsprocenten i Maniitsoq er på 70,42% og vurderes som 

tilfredsstillende. Forbruget er inden for budgettet.       
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Drift Sisimiut 
Oprindeli
gt Budget 

2022 

Ompla- 
ceringer 

2022 

Tillægs-
bevillinger 

2022 

Korrigere
t Budget 

2022 

Realisere
t beløb 

2022 

Relativ
t 

Forbru
gs Pct 
2022 

Forbru
gs Pct 
2022 

M: 
Periode 
Budget 
Afvigels
e 2022 

Restbudg
et 2022 

561010000 –  
Teknik og Miljø 
Stab 

       
6.992.343,0
0      

                  
6.992.343,0
0  

           
5.740.546,6
4  109,46 % 82,10 % 

-          
496.289,39  

     
1.251.796,3
6  

562040100 - 
Brædtet - 
Qimatulivik         

-               
15.064,01  -∞   

              
15.064,01  

           
15.064,01  

562040200 – 
 
Entreprenørplad
s         

                   
7.533,20  ∞   

-              
7.533,20  

-            
7.533,20  

562040300 - SIS 
Forbrændingsanl
æg 

       
1.486.010,0
0  

                             
-    

                  
1.900.000,00  

                  
3.386.010,0
0  

           
2.523.976,8
3  99,39 % 74,54 % 

              
15.530,67  

         
862.033,17  

562040500 - SIS 
Arealtildeling         

              
207.140,61  ∞   

-          
207.140,61  

-       
207.140,61  

562040700 - SIS 
Renovation 

-         
761.494,00      

-                    
761.494,00  

-         
1.058.875,6
3  185,40 % 139,05 % 

           
487.755,13  

         
297.381,63  

562040800 - SIS 
Drift TEKNISK 

     
21.709.522,
00  

        
2.521.808,0
0  

                  
4.107.012,00  

                
28.338.342,
00  

        
17.510.360,
76  82,39 % 61,79 % 

        
3.743.395,
74  

   
10.827.981,
24  

562040901 - Sis 
Huse 
administreret af 
Teknik     

                      
300.000,00  

                      
300.000,00  

                 
36.848,86  16,38 % 12,28 % 

           
188.151,14  

         
263.151,14  

Total 

     
29.426.381,
00  

        
2.521.808,0
0  

                  
6.307.012,00  

                
38.255.201,
00  

        
24.952.467,
26  86,97 % 65,23 % 

        
3.738.933,
49  

   
13.302.733,
74  

 

 

I forhold til forbrugsprocenter har driftsområder har følgende bemærkninger, for de 

områder med budgetafvigelser:   

 

Sisimiut:   

561010000 – Teknik & Miljø Stab 

Planchefens løn er ikke omplaceret endnu fra Økonomiudvalgets Stab-konto, dette giver 

en budgetafvigelse til en lønning.   

 

 

Maniitsoq 

Der er faldet meget sne i år i Maniitsoq. Det har stort set sneet i hele januar måned og 

derfor har det flere gange været nødvendigt at hyre ekstra mandskab og materiel for at 

holde vejene åbne.  

I dag ligger forbrugsprocenten er på 82,80 % ud af en bevilling på 2.693.516,00,- kr. 

Snerydningssæson er forbeholdt 1. og 4. kvartal. 
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Forbrændingsanlæggets forbrug ligger lidt over det budgetterede, hvor 

forbrugsprocenten ligger på ca. 77%.  

Drift, vedligeholdelses og reparationsudgifterne har været høje og forventes at stige i takt 

med anlæggets levetid. 

 

Derudover er reparationsudgifterne for det mest nedslidte køretøjer fortsat høje. 

 

Drift 
Maniitsoq 

Oprindeli
gt Budget 

2022 

Omplacerin
ger 2022 

Tillægs-
bevilling
er 2022 

Korrigere
t Budget 

2022 

Realisere
t beløb 

2022 

Relativ
t 

Forbru
gs Pct 
2022 

Forbru
gs Pct 
2022 

M: 
Periode 
Budget 
Afvigels
e 2022 

Restbudg
et 2022 

563010000 - 
MAN Teknik og 
Miljø Stab 

       
3.441.750,0
0    

-                      
50.356,00  

                  
3.391.394,0
0  

           
3.506.703,3
9  137,87 % 103,40 % 

-          
963.157,89  

-       
115.309,39  

563030100 - 
MAN Brædtet         

              
401.172,06  ∞   

-          
401.172,06  

-       
401.172,06  

563030200 - 
MAN 
Entreprenørplad
s         

                   
6.846,20  ∞   

-              
6.846,20  

-            
6.846,20  

563030300 - 
MAN 
Forbrændingsanl
æg 

       
2.388.302,0
0      

                  
2.388.302,0
0  

           
2.115.829,1
4  118,12 % 88,59 % 

-          
324.602,64  

         
272.472,86  

563030500 - 
MAN 
Arealtildeling         

-               
12.800,00  -∞   

              
12.800,00  

           
12.800,00  

563030700 - 
MAN Renovation 

           
426.490,00      

                      
426.490,00  

                 
57.650,26  18,02 % 13,52 % 

           
262.217,24  

         
368.839,74  

563030800 - 
MAN Drift 
TEKNISK 

     
13.565.245,
00  

        
2.937.073,00  

-                    
353.460,00  

                
16.148.858,
00  

           
9.667.330,3
4  79,82 % 59,86 % 

        
2.444.313,
16  

     
6.481.527,6
6  

Total      
19.821.787,
00  

        
2.937.073,00  

-                    
403.816,00  

                
22.355.044,
00  

        
15.742.731,
39  93,90 % 70,42 % 

        
1.023.551,
61  

     
6.612.312,6
1  

 

   

Anlægsaktiviteter 
 

Anlægsafdeling 

Oprindeli
gt 

Budget 
2022 

Omplacerin
ger 2022 

Tillægsbevillin
ger 2022 

Korrigeret 
Budget 

2022 

Realisere
t beløb 

2022 

Relativ
t 

Forbru
gs Pct 
2022 

Forbrug
s Pct 
2022 

Restbudg
et 2022 

562040600 - SIS 
Anlægsafdeling 

     
64.984.000,
00  

        
2.500.000,00  

                
88.869.120,00  

             
156.353.120,
00  

        
36.802.504,
71  31,38% 23,54 % 

   
119.550.615,
29  

563030600 - MAN 
Anlægsafdeling 

     
28.548.000,
00  

-      
2.500.000,00  

                
97.420.861,00  

             
123.468.861,
00  

           
9.457.759,9
9  10,21% 7,66 % 

   
114.011.101,
01  

Total 

     
93.532.000,
00  

                             
-    

             
186.289.981,00  

             
279.821.981,
00  

        
46.260.264,
70  22,04% 16,53 % 

   
233.561.716,
30  
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Af anlægsbudgettet er pr 03-10-2022 brugt 46.260.264,70 mio kr, hvilket svarer til en 

realiseringen af anlægsbudgettet på 16,53%. Overførsler fra 2021 af uforbrugte 

anlægsmidler er medtaget i oversigten som således er retvisende. 

 

I Sisimiut området var følgende større bygge- og anlægsarbejder i gang september 2022: 

Daginstitution 4 på Akia er færdig indvendig, adgangssti er asfalteret og legeplads er 

under færdiggørelse.  

Multihus Sarfannguit det sidste af betonfundament er støbt og nogle tømrermaterialer 

tilført byggeplads.  

Byggemodning Kommuneplantillæg 19 er udført med kloak gravitationsledning, 

vandledning. Teknikhus er opført og elledninger samt vejlys og kloakpumpebrønd under 

etablering. 

Byggemodning kommuneplantillæg 30 på Akia er i gang med kloakledning, vej er udført 

som råvej, udsprængning for vandledning er igang. 

Byggemodning kollegieområde er i gang med udsprængning af vejsider, Nukissiorfiit 

lægger fjernvarmerør. 

2 veje i nyt hundeområde er udført og færdige. 

2 ældreboliger Kangerlussuaq etape 1 er i gang med rejsning af hus, for de 2 næste 

ældreboliger etape 2 er  levering af fundaments materialer igang. 

Kloakering for Sisimiut Øst ved Jaakunnguaq Aqq. er i gang med opgravning og 

sprængning af rørgrav. 

Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er der udarbejdet dispositionsforslag for, 

forundersøgelser og jordbundsundersøgelser for 2022-sæson er udført. 

Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er betonarbejdet færdigt, bygning rejst og 

lukket. Der var rejsegilde 23.9. 

 

I Maniitsoq område er følgende større bygge- og anlægsarbejder i gang september 2022: 

Familiecenter er færdigt, afleveret og ibrugtaget. 

12 personaleboliger er under færdiggørelse, afleveringsforretning er afholdt, når de sidste 

mangler er afhjulpet indflytter beboere fra 1.11.2022.  

Byggemodning Ungusivik vejregulering og sidste kloakstrækning færdiggjort. 

Erhvervsområde projekteret og under udbud, bådpladsareal er udvidet. 

Udvidelse af Kirkegård i Maniitsoq er færdig og aflevering afholdt. 

Vej til kirkegård i Kangaamiut er færdig og aflevering afholdt. 

Skolerenovering Kangaamiut er der udarbejdet projektforslag for, nyt fyrrum etableret og 

nyt oliefyr under levering til stabil varmeforsyning af bygning til vinter. 

Skolebyggeudvalg for Kilaaseeraq Atuarfia har holdt 6 møder, godkendt byggeprogram 

og prioritering af renoveringsønsker for rådgiverudbud, se andet dagsordenspunkt til 

udvalget herom. 

3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, fundament er udført. 

Kloakering for vest Maniitsoq er i gang med rørgrav og 1. brønd etableret. 

 

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til 

bygningsrenovering, kloakrenovering, fritidsaktiviteter, miljøforbedringer samt arbejder 

med forbedring af fisker- og fangerforhold. 

 

Indstilling 

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg og økonomiudvalget: 
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 at månedsrapport pr 30. september 2022 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes. 

 

Afgørelse 

 

Indstilling er godkendt 

 

Bilag 

1. Driftsforbrug for Maniitsoq og Sisimiut efter afdelinger 

2. Anlægsforbrug efter projektnumre 
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Punkt 4.1 Orientering status pr september 2022 samt godkendelse for byggeprogram til 

renovering af Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq. 

 
Journalnr. B-33, Projekt 500032. 

 

Baggrund 

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af 

Kilaaseeraq Atuarfia i Maniitsoq. Ved seneste TU-møde 8.9.2022 og UU møde 5.9.2022 var 

som pkt 6.1 orientering om status pr august måned. 

Dette er en statusredegørelse pr september for styregruppen til dennes orientering, 

kommentering og godkendelse af byggeprogram for rådgiverudbud.  

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og 

skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud. 

 

Faktiske forhold 

Byggeudvalget holdt møde den 16.9 hvor foreløbig udgave af byggeprogram blev 

godkendt, se referat fra dette møde bilag 1, og byggeprogram bilag 2. Næste møde 

forventes afholdt når indkomne rådgivertilbud skal bedømmes. 

 

Der er indgået aftale med entreprenør om indkapsling/forsegling af skimmelsvamp i 

rørkasse ved facade i 3-etagers fløj mod syd, udbedring er udbudt for udførelse over 

bygningsrenoveringspulje 2023. 

 

Der er ved at blive indhentet tilbud på udbedring af utæthed i tag, udgift hertil afholdes 

over bygningsrenoveringspulje projekt 500001 iår. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på 

skolen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Udgift til forsegling af skimmelsvamp bag rørkasser ved påtapning af plastic kr 110.000 

afholdes blandt bygningsrenoveringsarbejder iår, projekt 500001.  

 

Administrationens vurdering 

Større projekteringsarbejder bør udbydes landsdækkende for at give det bredeste konkurrence grundlag. Når 

byggeprogram er godkendt af styregruppe udsendes det med udbudsbetingelser til rådgivende arkitekt- og 

ingeniørfirmaer for at de kan fremsende tilbud på tilstandsregistrering, indeklimaundersøgelse og projektering af 

skolerenoveringen. 
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Teknik- og miljøforvaltningens samt undervisningsforvaltningens indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse: 

 

at  Status pr september drøftes, kommenteres og tages til efterretning. 

at  Byggeprogram foreløbig udgave af 16.9.2022 godkendes og projekteringsarbejdet iht 

dette udbydes til rådgivere. 

 

Afgørelse: 

 

Byggeprogram er afvist fra Karl Lyberth,  

Byggeprogram godkender Nivi. H. Efraimsen, Barnabas Larsen, Gideon Lyberth 
 

 

 

Bilag: 

Bilag 1:  Byggeudvalgsmøde nr 6 referat.  

Bilag 2:  Byggeprogram, foreløbig udgave 16.9.2022 

Bilag 3:  Prioritering af renoveringer.  
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Pkt.  6.1 Orientering - Licitationsresultat vedrørende forsyning af fjernvarme til 

kommunekontoret i Sisimiut. 

Journal nr. Projekt 500001+5000203 

Baggrund 

For at kunne forbedre brugen af forbrændingsanlægget i Sisimiut og med hensyn til at 

kunne bruge dette optimalt i fremtiden efter udbygningen af anlægget, så er planen og 

formålet at alle kommunale byggerier (bygninger) skal forsynes med fjernvarme. 

I denne kommende opgave, så er planen for den første fase at der etableres fjernvarme til 

kommunekontoret og andre bygninger som tidligere blev forsynet at kommunens 

varmeanlæg, henholdsvis de tidligere kollegiebygninger og Gertrud Rask Minde som ikke 

har direkte tilknytning til os, som ejes af Selvstyret. 

Når der er etableret fjernvarmeledning til kommunekontoret, så kan den næste fase være, 

at der etableres fjernvarmeledning til Minngortuunnguup Atuarfia og Idrætshallen, dette 

kan ske ved at forlænge forsyningsledningen fra kommunekontoret. 

 

Regelgrundlag 

Licitationslov, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12.7.2010 med ændring 26.11.2020. 

Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsbudget. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Konsekvensen af forsyning af fjernvarme, som er produceret af forbrændingsanlægget 

ved brug af affald, vil medføre at der produceres varme, der vil medføre at vores behov 

af importeret brændstof formindskes, udfasning af brugen af varme produceret fra 

vandkraft og elektrokedel, da den slukkes engang imellem på baggrund af hvor højt 

vandstanden er i Tasersuaq og man kan allerede på nuværende tidspunkt se, at el-

forsyningen fra vandkraftværket i Tasersuaq ikke længere kan dække byens behov af el, 

eftersom byen udvikler sig. 

Når fjernvarmeforsyningen til kommunekontoret er etableret, så vil det medføre, at der 

også nemmere kan etableres fjernvarme til Minngortuunnguup Atuarfia og Idrætshallen, 

ved at forlænge forsyningsledningen fra kommunekontoret 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er afsat midler til etablering af fjernvarmeforsyning til kommunekontoret i Sisimiut under 

konto 5000203 + 500001 lydende på kr. 3.270.000. Derudover har man endnu ikke fordelt 

kr. 2 mio. i 2022 som ligger under 500001, og man vil gerne hente kr. 1.100.000 ud af disse 

midler. 

 

Projekt 

nr. 

Titel, sted Bevillings ramme, 

kr. 

Anlægsudgift, 

kr. 

500203 Fjernvarmeledning - Sisimiut    1.750.000  

500001 UT har afsat midler til 

Renoveringspuljen i 01.22 (skal flyttes 

til 5000281)  

1.500.000  

500001 Midler som endnu ikke er afsat fra 

Renoveringspuljen  

1.100.000  
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 A-overslag – tilbudspris  4.334.092 

  4.350.000 4.334.092 

  

Licitation 

Under offentlig licitation som blev afholdt torsdag den 09.06.2022, blev der modtaget 2 

tilbud, den billigste tilbud under offentlig licitation vedrørende pos 13 er på 3.474.092, inklusiv 

budget på 10 % af beløbet på kr. 340.000,- der skal dække uforudsete udgifter, samlet alt i 

alt på 3.814.092,-, og ifølge overslag A 4. lydende på kr. 334.092, bilag 1. Overslaget 

vedrørende pos 16 og 17 skal vi selv står for afholdelsen, derved skal “andre” ikke have 

udgifter. 

Se bilag 2, overslag B, dvs., den tilbud vi har modtaget er billigere end oversalg B, og det 

pris vi har modtaget kan siges til at være passende. Entreprenørens vedståelsesfrist er indtil 

den 07.07.2022. 

 

Administrationens vurdering 

Prisen til etablering af fjernvarmeforsyning ligger i gennemsnit på lidt over kr. 14.100,-, da i 

denne sag også findes andre forundersøgelser der vedrører etablering af 

forsyningsledninger til andre byggerier 

 

I startet af år 2022 og på baggrund af krigen i den østlige Europa (I Ukraine), så har der 

været prisstigninger på materialerne og man regner med at disse også vil ramme denne 

her opgave, og hvis opgaven udsættes vil denne medføre at opgaven også bliver dyrere 

endnu. Se bilag 3 

 

Vi indstiller at man godkender den kommende fjernvarmeforsyning af kommunekontoret, 

med mulighed til at etablere forsyningsledning til Minngortuunnguup atuarfia og 

Idrætshallen og da det vil medføre, at midlerne kan bruges bæredygtigt samt vil vi have 

mulighed til at stoppe vores "forbrug" af midler til andre lande. 

 

Indstilling 

Det indstilles at formanden i Udvalget for Teknik samt borgmesteren godkender: 

 

At afsatte midler til projekter under 500203 og 500001, skal bruges som ramme. 

At opgaven angående etablering af fjernvarmeforsyning, gives til entreprenøren med den 

billigste tilbud. 

 

Formandsbeslutning 

Formand besluttede den 24.6. 2022 på vegne af Udvalg for Teknik: 

 

At godkende indstillingen. 

 

Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
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Nivi H. Efraimsen 

Udvalg for Teknik formand 

24.06.2022. 

 

 

Bilag 

1. Overslag A til etablering af fjernvarmeforsyning til kommunekontoret i Sisimiut 

2. Overslag B til etablering af fjernvarmeforsyning til kommunekontoret i Sisimiut 

3. Varsling angående mulige prisændringer 
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8.  Eventuelt 

 
Utømte skraldespande i Maniitsoq – misvedligeholdt. Ulrik tager det til efterretning.  

 

Hvordan ser busruten ud i Maniitsoq? Karl Lyberth 

Busserne i Maniitsoq kører delvist under sygdomme. Der er ny licitation næste år.  

 

Nukaaraq- Ulrik vil svare på spørgsmålet omkring privatisering af rengøring/vask i Kangaamiiut. 

Juliane vil også spørge H.C vedrørende dag og nat renovation i Napasoq. 

 
Aqqaluk 

Vedrørende rygning (Maniitsoq) 

 

 

 


