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Mødet startet kl. 14:00 

 

Deltagere: 

 

- Juliane Henningsen 

- Ulrik Lyberth 

 

Siumut 

- Frederik Olsen 

- Jacob Olsen 

 

Atassut 

- Siverth K Heilmann (telefon) 

 

Inuit Ataqatigiit 

- Axel Lund Olsen  

 

Partii Naleraq 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

- Jens M. Lyberth 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Ud over dagsordenspunkterne ønskes der af udvalget følgende redegørelser fra 

administrationen som tages op under punktet Eventuelt: 

 Fanger og fisker seminar i Sisimiut 

 Status for brætpriser 

 Brand på Lossepladsen 

 Procedure for flytning af hundepladser efter man har fået en godkendelse 

 Sidste års bevilget midler til pontonbro forbedringer og fangerskure i bygderne 

 Takster for 2020 

 Banksætningsplads 

 Natrenovation i bygderne - Affaldsplan 

 6.5 mio. kr. til anvendelse for forbedring af brættet 

 Forbedring af netværkssituationen i Sisimiut 

 Forretningsorden 
 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

Juliane orienterer: 

- Administrationen beklager for den mindre udsættelse af mødet,og tages til 

efterretning. 

- Stilling som bygningsmyndighed sat op 

- Planchef har tiltrådt sin stilling  

- Driftsleder har opsagt sin stilling pr. 1. oktober 2020 og stilling sættes op 

- Grønlands Erhverv har kontaktet kommunen om afholdelse af skurmøde i byen, 

dertil ønskes der en bedre dialog mellem private og kommunen. 

- Vej fra Kangerlussuaq er under opførelse, som forventes afsluttet for i år d. 22. sept. 

2020. 

- Busdrift 2021-2028 er under licitation. 

 

Ulrik Orienterer  

 

- Licitation af personaleboliger i Maniitsoq udført og bedømmelse er ikke helt færdig. 

Der kan stadig laves besparelser under forhandlingerne. Udvalget ser frem til 

resultatet og bemærker at man ikke ønsker yderligere forsinkelse i projektet. Hvis der 

sker en formandsbeslutning orienteres de øvrige udvalgsmedlemmer. 

- Assistenstilling sat op 
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Punkt 3.1 Månedsrapport for juli 2020 Teknik Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og 

Sisimiut 2020 

 

J.nr. 06.01.02 

 

Dette er første månedsrapport udarbejdet ud fra nyt ERP-system. Som det også var tilfældet med det 

første kvartalsrapport for 2020 er systemet ikke helt på plads endnu, hvorfor der bl.a. ikke er anført 

budget for nogle af afdelingsnumrene. Totalbudgettet er dog afstemt. Forbrug er opgjort fra 1. juli 

2020 til 31. juli 2020 ud fra konteringer udført under udarbejdelse af denne rapport. 

 

Denne her gang laves en fælles rapport, da OTM Maniitsoq endnu ikke har fået adgang til 

rapportering. Derudover er der også planer om en ny rapporterings system for anlægsprojekterne, 

men det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår denne bliver implementeret. 

 

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

er forskudt i forhold til rapporteringerne, og retvisende tal fås generelt først i forbindelse med 

årsrapportering. 

 

Fælles gælder det for begge steder, at der kan forventes fejlkonteringer med behov for om 

konteringer henover året fra overgangsperioden til ERP, da et digitalt konverteringssystem havde 

indeholdt fejl, og store mængder fakturaer havde været hastebehandlet med hensyn til udbetaling. 

 
Udvalg for Teknik fælles drift Budget 2020 jul-20 Forbrug ialt I 

perioden 

Forholds-

mæssigt 

Forbrugs 

% 

Rest 

forbru

g % 

561010000 SIS Teknik og Miljø 

Stab 

6.431.000,00 383.408,22 606.978,39 9% 91% 

562040100 SIS Brædtet - 

Qimatulivik 

 -463.277,03 -1.091.962,57   

562040200 SIS 

Entreprenørplads 

 17.345,51 762.771,66   

562040300 SIS 

Forbrændingsanlæg 

1.446.000,00 726.378,62 3.179.013,48 220% -120% 

562040400 SIS Beredskab 

Brandvæsen 

5.750.850,00 703.982,62 1.419.761,95 25% 75% 

562040500 SIS Arealtildeling  -4.388.250,00 -259.434,00   

562040600 SIS Anlægsafdeling 91.519.000,00 5.048.500,84 10.220.907,70 11% 89% 

562040700 SIS Renovation -741.000,00 471.476,88 926.330,32 -125% 225% 

562040800 SIS Drift TEKNISK 23.601.000,00 1.561.351,25 7.477.743,46 32% 68% 

563010000 MAN Teknik og 

Miljø Stab 

3.300.000,00 585.391,36 1.183.639,11 36% 64% 

563030100 MAN Brædtet  -226.982,58 -337.713,50   

563030200 MAN 

Entreprenørplads 

 14.474,21 196.036,19   

563030300 MAN 

Forbrændingsanlæg 

2.324.000,00 144.348,33 338.913,30 15% 85% 
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563030400 MAN Beredskab 

Brandvæsen 

3.291.000,00 246.036,79 755.642,44 23% 77% 

563030600 MAN 

Anlægsafdeling 

57.278.000,00 2.751.014,59 5.432.897,97 9% 91% 

563030700 MAN Renovation 415.000,00 346.410,16 134.865,84 32% 68% 

563030800 MAN Drift 

TEKNISK 

13.200.000,00 1.237.821,25 7.316.122,39 55% 45% 

Hovedtotal 207.814.850,0

0 

9.159.431,02 38.262.514,13 18% 82% 

total uden anlæg 59.017.850,00  22.608.708,46 38% 62% 

Total uden anlæg Sisimiut 36.487.850,00  13.021.202,69 36% 64% 

Total uden anlæg Maniitsoq 22.530.000,00  9.587.505,77 43% 57% 

 

Teknikområdet: Sisimiut 

Budgettet overordnet stemmer, men der er dog enkelte afdelinger hvis budget endnu ikke er 

på plads. 

Dette er gældende for både Sisimiut og Maniitsoq. 

 

Teknikområdet: Sisimiut 

 

562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik  
Budget for brættet er ikke indplaceret i det nye system. Dog er der ikke noget som taler for hverken 

over eller underforbrug i forhold til tiltænkte budget og forbrug.  

Det ses dog på bilag 1, at brættet, som er benævnt ”torvesalgsboder” også har budget i afdelingen 

SIS Drift teknik, hvilket forklare ovenstående.  

 

562040200 SIS Entreprenørplads  

Afdelingen Entreprenørplads dækker over asfaltering, hundehold, kirkegård skicenter samt 

køretøjer. Med henvisning til bilag 1 kan det ses at der afdelingerne SIS Entreprenørplads og SIS 

Drift TEKNISK indeholder samme ”formålsnavne” med forskellige bugetter. 

Disse bør snarest tilrettes således budgetter under hver afdeling er samlet og ikke står under flere 

afdelinger. 

 

562040300 SIS Forbrændingsanlæg 

For forbrændingsanlægget forventes der en indtægt for affaldsafgifter og fjernvarmesalg med ca. 

6.45 mio. kr. Erfaringer fra tidligere år viser store udsving i forbrugsprocent. Det er forventelig at 

forbrændingen ikke når sit mål mht. salg af fjernvarme til Nukissiorfiit – hvilket de seneste par år 

har ligget ca. 75% af det budgetterede.  

Det er uvist om det nye økonomisystem indplacere indtægterne korrekt. 

 

562040500 SIS Arealtildeling 

Afdelingen SIS Arealtildeling er tidligere underkonto på drift konto 2. For afdelingen er gældende 

at indtægter fra gebyrer, containerleje og bådpladsleje, skal indplaceres under afdelingen. Forbrug 

afhænger af antallet af arealtildelinger, udlejede containerpladser og bådpladsleje. 

 

562040700 SIS Renovation 

Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker via denne 

konto samt indtægter fra borgere og virksomheder, tilmeldt den kommunale tømningsordning. Der 
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er pr. 31/12-2019 fornyet kontrakt med entreprenøren for tømning af dag og natrenovation, hvor der 

også er foretaget korrejektion af budgettet. Det forventes at der budgetmæssigt er balance mellem 

udgifter og indtægter. Dag og natrenovation regningsudskrives forskudt med betalingen for 

entreprisen for tømning af dagrenovation og natrenovation og kan derfor give et misvisende 

forbrug. 

 

562040800 SIS Drift TEKNISK 

Med henvisning til det beskrevne under 562040200 SIS Entreprenørplads er der flere sammenfald 

mellem de to afdelinger SIS Drift Teknik og SIS Entreprenørplads. Disse var tidligere i 

Winformatik samlet under konto 2 – TEKNIK.  

Særligt gældende for 1. kvartal er snerydning. Grundet mere nedbør i 1. kvartal end de seneste år 

tilbage er har udgifterne til senrydning og bortkørsels af sne læg været højere end budgetteret.  

Driftsledelsen forventer, med nuværende budget, at der vil komme et overforbrug når vintervej 

vedligeholdelsen genoptages i 4. kvartal.  

 

 

Teknikområdet: Maniitsoq 

 

Alle (de fleste) poster som er bogført i 2020 skal kigges igennem for at rette op på 

fejlkonteringerne. OTM er gået i gang med opgaven. De første 400 fakturaer er sendt til behandling, 

og resten følger med senere. 

   

563010000 MAN Teknik og Miljø Stab  

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

drift, varer for kontorartikler m.v.  

 

563030300 MAN Forbrændingsanlæg 

Der kan forventes en kontrol af fejlkonteringer.  

 

563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 

Administreres særskilt af beredskabet. 

 

563030700 MAN Renovation 

På grund af den kvartalsvise udskrivning af renovationsregninger udviser kt. 563030700 udgifter 

for 3 måneder, men har pt. formentlig ikke tilført indtægter. Det betyder, at forbruget umiddelbart 

kan se meget højt ud, men det er helt normalt for maj måned. 

 

563030800 MAN Drift TEKNISK 

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

drift, varer for kontorartikler og formentligt akutte renoveringssager der forventes en kontrol i 

fejlkonteringer.  
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Anlægsområdet: Sisimiut og Maniitsoq 

 
Udvalg for 

Teknik fælles 

anlæg 

Budget 2020 3. kvartal 

forbrug 

juli 2020 

forbrug 

Forbrug ialt I 

perioden 

Forho

lds-

mæssi

gt 

Forbr

ugs % 

Rest 

forbru

g % 

562040600 SIS 

Anlægsafdeling 

91.519.000,00 7.256.916,75 5.048.500,84 17.477.824,45 33% 81% 

010500 Qeqqata 

Kommunia 

Fælles 

41.500.000,00 661.669,35 337.418,50 1.151.230,69 5% 97% 

010570 

Maniitsoq 

 49.500,00 12.390,00 61.890,00   

010573 

Kangaamiut 

  1.050,00 1.050,00   

010580 Sisimiut 42.919.000,00 5.239.858,92 4.697.642,34 14.525.240,12 58% 66% 

010581 Itilleq  69.154,00  59.769,16   

010582 

Kangerlussuaq 

7.100.000,00 1.233.187,50  1.292.597,50 31% 82% 

010583 

Sarfannguaq / 

Sarfannguit 

 3.546,98  386.046,98   

563030600 MAN 

Anlægsafdeling 

57.278.000,00 8.127.921,66 2.751.014,59 13.560.819,63 41% 76% 

010500 Qeqqata 

Kommunia 

Fælles 

10.795.000,00    0% 100% 

010570 

Maniitsoq 

41.353.000,00 8.022.021,66 2.751.014,59 13.454.478,77 56% 67% 

010571 Atammik    -4.383,32   

010572 Napasoq    -3.786,72   

010573 

Kangaamiut 

5.130.000,00 105.900,00  114.510,90 4% 98% 

Hovedtotal 148.797.000,0

0 

15.384.838,41 7.799.515,43 31.038.644,08 36% 79% 

 

For hele anlægsområdet udgør forbruget 21% ud af et samlet budget på 148,797 mio. kr. 

  

I bilag2 for anlægsafdeling Sisimiut er beløb projekt 1 på 7,2 mio. kr. beløb til Maniitsoq, jft ØU 

beslutning fra møde 18.2.2020 om fordeling af bygningsrenoveringsmidler.  

I bilag2 for anlægsafdeling Sisimiut er beløb projekt 152 Nye kloakker på 6 mio. kr. ikke indtastet 

fordelt mellem projekt 153 og 154 for Sisimiut hhv. Maniitsoq som ellers besluttet af ØU på møde 

17.12.2019.  

Forbrug sum og % er derfor ikke helt retvisende fordelt mellem Sisimiut og Maniitsoq. 

 

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

andre er under projektering hos rådgiver. Fundament for daginstitution 4 på Akia er i gang og beton 

for 12 ældreboliger Nikkorsuit er i gang på etage1. Multihal Sarfannguit er der skrevet kontrakt på 

med lavest bydende entreprenør. Arbejder med nye kloakker omkring Aqissilik og Chr.28 Aqq 

fortsætter. Vej Siaqqinneq mellem Kaalikassaap og Eqqaavimmut er reguleret, asfalteret og vej lys 

opsat. Byggemodning B8.2 er under færdiggørelse og byggemodning C14 er der skrevet kontrakt 

om med lavestbydende entreprenører. Multihus Kangerlussuaq er lukket, indvendige arbejder er i 

gang og rejsegilde har været afholdt. 

 

Maniitsoq: 

Ungusivik: Ca. 70% af etape 1 er udført til dags dato 

Gangbro Annertusoq-Tunoqqusaq: Ca. 35 % af renovering udført til dags dato. 

Vej til ny bydel NordØst er ikke påbegyndt. 

Skilift til Sarfat ikke påbegyndt. 

Familiecenter i Maniitsoq: Byggeri er ikke påbegyndt, men opstart forventes primo oktober 2020. 

Renovering Skolen Kilaaseeraq. Bygherrerådgiver afventes. 

Renovering Skolen i Kangaamiut. Bygherrerådgiver afventes. 

Nye kloak Ivissuit. Etablering pågår. 

Kirkegård i Napasoq. Kantmaterialer i form af sten mangler, Masik er på opgaven. 

Forbedring af veje i Atammik er ikke påbegyndt 

Vej til sprængstofdepot ny erhvervsområde pågår. 

Planering af båd/containerplads ved erhvervsområdet pågår. 

 

Teknik- & Miljø området indstiller til Teknisk Udvalg: 

 at månedsrapport juli 2020 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes. 

 

Afgørelse 

Udvalg tager punkt til orientering da økonomirapport ikke er fuldendt pga. at ERP systemet stadig 

er under implementering i administrationen.  

 

Redegørelse for status på kulturhusudvidelse ønskes som et orienteringspunkt til næste møde. 

 

Trafikanalyse skal i kontoplan figurere særskilt med eget projekt nr. og kontostreng. 

 

Bilag 

1. Detaljeret Drift juli 2020 

2. Detaljeret Anlæg juli 2020 
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Punkt 4.1 Godkendelse af Forslag til Spildevandsplan 2021 - 2026  

Journal.nr.25.03.01  

 

Baggrund 

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

udarbejde spildevandsplaner. Bekendtgørelsen lægger op til at byer og bygder behandles i to separate 

spildevandsplaner. Nærværende sagsfremstilling vedrører forslag til Spildevandsplan 2021-2026 for 

lokaliteterne Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq i Qeqqata Kommunia. Kangerlussuaq er taget 

med i spildevandsplanen for byer, da håndteringen af spildevand i Kangerlussuaq kan sammenlignes 

med byerne Sisimiut og Maniitsoq. I Kangerlussuaq er anlagt kloak ligesom i byerne og mængden af 

spildevand er større end i de øvrige bygder. Spildevandplan for bygder behandles derimod i en anden 

sepearat spildevandsplan, som er under udarbejdelse af OTM. Forslaget til spildevandsplanen skal i 

8 ugers offentlig høring efter kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Regelgrundlag  

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

 Bekendtgørelsen pålægger alle kommuner at udarbejde spildevandplaner og sende forslag 

hertil i høring, jf. §4, bilag 6.  

 

Faktiske forhold 

Spildevandsplanen er udarbejdet af Rambøll og OTM, og er den første spildevandsplan i Qeqqata 

Kommunia. En foreløbig udgave af forslag til spildevandplanen har været til forhøring i 

Departementet for Forskning og Miljø, og bemærkningerne derfra er indarbejdet i dette forslag til 

spildevandsplanen. 

 

Planen omfatter en kortlægning af den eksisterende håndtering af spildevand samt en samlet plan for 

fremtidige tiltag for afledning og bortskaffelse af spildevand i de tre ovennævnte lokaliteter.  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 7 år frem fra 2027 - 2033.  

 

Spildevandsplanens består af fem separate plandokumenter (vedhæftet bilag 1-5); En overordnet plan 

som præsenterer og sammenfatter spildevandsområdet, og hvori bilagsoversigt samt økonomi- og 

tidsplan for prioriterede tiltag fremgår. Derudover er der 4 delplaner som hver især beskriver følgende 

områder; recipientforhold, kloaksystemet, kloakrenovering og natrenovation.   

 

Krav til spildevandsplanen indhold fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om 

bortskaffelse af latrin og spildevand § 4. I det følgende opsummeres spildevandsplanen indhold; 

- Spildevandsplan 2021-2026 (2027-2033): Sammenfatning af de 4 delplaner, baggrund og 

målsætninger, præsentation af lokaliteter, lov- og planlægningsgrundlag, oversigt over 

prioriterede tiltag med tidsplan samt økonomi, bilag med bl.a. oplandsskemaer og 

oversigtskort S-1, M-1 og K-1 over eksistende og fremtidige forhold vedr. kloakssystemet. 

- Delplan 1 - Recipientforhold: Beskrivelse af status samt fremtidig prognose for recipienter 

ved udløb i alle tre byer/bygd. Præsentation af målsætninger for vandkvaliteten ved 

recipienter, tiltag vedr. udløb, samt plan om miljøundersøgelse ved alle udløb i de tre byer, 

der skal danne grundlag for en vurdering af behovet for etablering af rensningsanlæg.  
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- Delplan 2 – Kloaksystemet: Statusbeskrivelse og data for nuværende kloaksystemer i de tre 

byer/bygd, samt handlingsplan for kloakering af områder som i dag ikke er kloakerede. 

- Delplan 3 – Kloakrenovering: Beskriver vedligeholdelse og inspektion af kloaksystemet 

samt plan for renovering.  

- Delplan 4 – Natrenovation: Statusbeskrivelse for natrenovationsområdet i de tre byer/bygd, 

samt handlingsplan for natrenovationsanlæg og tilslutning af natrenvationskunder til kloak. 

 

Spildevandsplanen omfatter desuden kortbilag med tegninger visende eksisterende og fremtidige 

kloakforhold på de tre lokaliteter Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq. På tegningerne er 

ejendomme som er tilknyttet natrenovationsordningen markeret røde, mens ejendomme med 

samletanksordning er markeret gule. På tegningerne er de nuværende kloakerede områder markeret 

orange, mens ikke-kloakerede områder er markeret blå – prioriteringen af disse områder samt 

estimerede anlægsomkostninger fremgår af tidsplanen i kapitel 15 (vedlagt i bilag 7). 

 

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 recipinter ved kloakudløb, med 

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

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

udbygning af kloaknettet i Maniitsoq og i Sismiut. 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 

kloakudbyggelsen forventes den kommunale natrenovationsordning udfaset.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Tidsplanen i kapitel 15 i den overordnede spildevandsplan præsenterer en tidplan for de i 

spildevandsplanen omtalte projekter samt tilhørende estimerede anlægs- og driftsomkostninger. 

Projekter markeret med grønne felter repræsenterer prioriterede projekter. Projekter som skal betales 

over anlægskontoen er prioriterede inden for spildevandsplanens planperiode på baggrund af 

nuværende bevillinger til anlæggelse af ny kloak i Sisimiut og Maniitsoq på i alt 6 mio. kr./år samt 

3,499 mio. kr./år til renovering af kloaksystemet, således der i alt er 9,499 mio. kr./år på anlægsbudget 

til projekter til forbedrende tiltag inden for spildevandsområdet.  Med de nuværende bevillinger på i 

alt 9,499 mio. kr./år på anlægsbudget vil alle prioriterede tiltag herunder kloakering af i dag ikke-

kloakerede områder i Maniitsoq være udført i 2030. For Sisimiut vil kloakering af i dag ikke-

kloakerede områder være udført i år 2033, som er det sidste år i spildevandsplanens 

perspektivperiode. Ønskes perspektivperioden forkortet, vil det kræve at bevillingen til nye kloakker 

øges. I Kangerlussuaq vil etablering af stikledninger til offentlig kloak fra ejendomme med 

samletanksløsning, blive dyrere end den nuværende betaling til tankordningen. Spildevandsplanen 

omfatter således ikke yderligere kloakudbygning i Kangerlussuaq.  

 

For projekterne markeret med orange felter i tidsplanen, er der på nuværende tidpunkt ingen bevilling 

og realisering af disse vil derfor kræve tillægsbevillinger. Her kan f.eks. nævnes etablering af 

rensningsanlæg. Spildevandplanen foreslår iværksættelse af miljøundersøgelser ved udløb i alle tre 

byer/bygd, for at få sammenligneligt data for recipienternes tilstande, til en vurdering af behovet for 

etablering af et eller flere rensningsanlæg. 
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Omkostninger til drift af kloaksystemet forventes at stige i takt med udbyggelse af kloaknettet i 

Maniitsoq og i Sisimiut. Forventede fremtidige drift omkostninger fremgår af skemaet med 

tidsplanen. I dag opkræver Qeqqata Kommunia ikke driftsbidrag fra ejendomme som er tilsluttet 

offentlig kloak. Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og 

spildevand har kommunen mulighed for i en vedtægt at fastsætte et spildevandgebyr.  

 

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.  

 

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., udgår 

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.  

 

I dag er der fortsat huststande i områder, hvor der er mulighed for tilslutning til offentlig kloak, som 

er tilknyttet natrenovations ordningen. Som incitament for at koble sig på kloaknettet, forslås i 

spildevandsplanen at taksterne for natrenovationsordningen hæves 10 procent pr. år indtil man har 

nået 100 % dækning af omkostningerne ved ordningen. For boligstøttehuse, har kommunen overtaget 

tilskudsordningen fra Selvstyret, hvormed borgere i tidligere BSU-huse har mulighed for at søge om 

op til 100.000 kr. til forbedringer/renoveringsprojekter. I spildevandsplanen foreslås, at kommunen 

fremover vil prioritere projekter vedr. tilslutning til offentlig kloak i forbindelse med 

tilskudsansøgninger. 

 

Administrationens vurdering 

I skemaet med tidsplanen, vedlagt bilag 6, er rækkefølgen for de områder der kloakeres først i Sisimiut 

valgt ud fra de områder, der giver flest boliger mulighed for kloaktilslutning pr. mio. kr ny kloak. I 

Maniitsoq skal ny kloakledning etableres før de resterende boliger kan kloakeres, så der starter 

kloakeringen fra udløbet og fortsætter opstrøms. Dette vurderes den mest hensigtsmæssige udnyttelse 

af anlægsmidlerne, men det er muligt politisk, at ændre rækkefølgen af områder der kloakeres i 

Sisimiut.  

 

Spildevandsplanen præsenterer mulighed for at at indføre et spildevandsgebyr. Om der skal indføres 

et gebyr, hvordan gebyret fastsættes pr. bolig/virksomhed samt hvad gebyrets størrelse skal være, 

skal der træffes særskilt afgørelse om senere. Efter den offentlige høringsperiode, skal 

spildevandsplanen med evt. indkomne bemærkninger og høringssvar igen foreligge 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.  
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Indstilling  

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

Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

- At forslag til Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes for udsendelse i offentlig høring i 8 

uger. 

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik vil ikke tage stilling til dette punktet før til næste UT møde da punktet er 

omfattende og kræver mere udvalgsarbejde. Udvalget ønsker ved næste UT møde en redegørelse fra 

sagsbehandler som kan fortælle mere om punktet til kommende møde. 

 

Bilag 

1. Forslag til Spildevandsplan 2021-2026 (2027-2033) Qeqqata Kommunia (overordnet plan)  

2. Delplan 1 – Recipientforhold GRL + DK 

3. Delplan 2 – Kloaksystemet GRL + DK 

4. Delplan 3 – Kloakrenovering GRL + DK 

5. Delplan 4 – Natrenovation GRL + DK 

6. Tidsplan: projekter og økonomi 

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

8. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand 
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Punkt 5.1  Høringssvar vedr. prioritering af satellitbilleder til ny topografisk kortlægning af 

Grønland 

Journal.nr.00.03  

 

Baggrund 

Landsplanafdelingen, Departementet for Finanser har d. 11. august 2020 anmodet om et høringssvar 

angående prioritering af interesseområder i forbindelse med de kommende udbud af satellitfoto i 

nykortlægningen af Grønland. Høringssvar er afgivet administrativt på grund af kort høringsfrist. 

 

Regelgrundlag  

 

- Samarbejdsaftale om projekt ”Nykortlægning af Grønland ”mellem Grønlands Selvstyre og 

Styrelsen for Dataforsyning of Effektivisering 

 

Faktiske forhold 

I 2014-2017 blev der i et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) 

og Selvstyret gennemført et pilotprojekt om ny topografisk satellitkortlægning af det åbne land. Som 

opfølgning på dette pilotprojekt er det besluttet, at Grønland får et nyt topografisk kort over det åbne 

land. Den nye kortlægning bygger videre på resultaterne fra pilotprojektet i et projekt til 62 millioner 

kr. finansieret af A.P. Møllerfonden, Forsvaret og SDFE. Projektet løber fra 2019 til 2022. 

 

Et vigtigt element i den nye kortlægning er anskaffelse af nye satellitbilleder (ortofoto). Det er 

desværre ikke muligt at dække hele den isfri del af Grønland med fint opløste satellitbilleder. I 

projektet skal områder er særlig interesser derfor prioriteres. I denne proces har SDFE udarbejdet et 

interessekort og et temakort hvor forslag til prioriterede områder fremgår.  

 

Landsplanafdelingen har anmodet om Qeqqata Kommunias udtalelser til interesse- og temakortet i 

forhold til prioritering af interesseområder for de kommende udbud af satellitfoto i nykortlægningen 

af Grønland. Høringssvar er udarbejdet af OTM Sisimiut på vegne af Qeqqata Kommunia. 

Høringssvaret er vedhæftet bilag 1 og 2.  

 

Administrationen vurderer, at der i interesse- og temakortet er mange områder repræsenteret som er 

væsentlige i forbindelse med forvaltningen af det åbne land i Qeqqata Kommunia, herunder 

bufferzoner omkring byer og bygder, UNESCO-området, Arctic Circle Trail vandrerute, Arctic Circle 

Road (vejtracé for kommende ATV-spor mellem Kangerlussuaq og Sisimiut), områder med 

forsyningsaktiviteter (vandkraft, telekommunikation og drikkevandsindvinding), områder af særlig 

rekreativ karakter, samt hytteområder. 

 

Vedrørende kortlægning hytteområder gør administrationen i høringssvaret desuden opmærksom på, 

at kommuneplantillæg nr. 56 vedr. etablering af hytter i kommunen er blevet endeligt vedtaget. 

Kommuneplantillæggets kortbilag skitserer eksisterende og nye hytteområder. Qeqqata Kommunia 

anmoder om, at hytteområderne, der i kommuneplantillægget er markeret som A, B og C-områder, 

prioriteres i arbejdet med den nye kortlægning. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Kortgrundlaget for det åbne land er i dag mangelfuldt og upræcist. De nye satellitbaserede kort, vil 

understøtte behandling af sager i det åbne land og dermed effektivisere og forbedre den kommunale 

forvaltning af det åbne land.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen ser positivt på arbejdet med den nye landkortlægning af Grønland, da de nye kort 

vil kunne anvendes i forbindelse kommunale planlægningsaktiviteter i det åbne land, samt lette 

behandlingen af sager vedrørende ansøgninger om etablering af hytter i det åbne land. 

 

Indstilling  

 

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

 

At høringssvaret vedr. ny topografisk kortlægning tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Udvalg for Teknik tager punktet til efterretning. 

 

Bilag 

1 Høringssvar DK 

2 Høringssvar GRL 

3 Høringsmateriale  

4 kortbilag  
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Punkt.6 Eventuelt 

 Fanger og fisker seminar 

o Pga. Corona situationen har der været tvivl omkring seminarets realisering 

hvor flere deltagere allerede var blevet inviteret. Deltagernes ønsker til 

overskrifter har været udgangspunkt for udarbejdelse af programmet.  

Diverse instanser indenfor fiskeri og fangstområdet er inviteret til at afholde 

en fremlæggelse eller deltagelse til seminaret. Program modtaget ved 

mødet og udleveret alle deltagere. Der frist for tilmelding på fredag d. 11 

september 2020. Udvalgsmedlemmerne ser frem til seminaret og er tilfreds 

med programmet.  

 Brætpriser status 

o Efter afholdelse af borgermøde har kommunen haft flere henvendelser til 

den ene af fangerforeningerne som ikke har svaret endnu. Den anden 

fangerforeningen har meldt tilbage. Udvalget overvejer at tage stilling til 

brætpriserne ud fra eksisterende oplysninger. Derfor ønsker udvalget en 

dialog med foreningerne. Udvalget vil invitere til et møde på onsdag d. 

16.9.20. Derfra arbejdes der videre med brætpriserne til et punkt til endelig 

godkendelse. Måske kunne en anden model komme på tale til den 

fremtidige brætprisforhandling, dette kunne evt. diskuteres under seminaret. 

 Lossepladsen i Sisimiut var der brand og det ønskes redegjort 

o Lørdag d. 29. august 2020 var lossepladsen i brand, der er ingen mennesker 

set ud fra videodokumentation. Plastbalje indeholdende lidt olie var også 

gået i brand. Den endelige grund til brandens oprindelse vides ikke, men 

den var ikke påsat af en person. En eksplosion var hørt. Der er brandvagt 

døgnet rundt nu. Brand blev slukket relativt hurtigt og smertefrit. 

 Flytning af hundepladser efter man har fået en godkendelse, hvordan foregår helt 

præcis? 

o Udvalget ønsker en redegørelse omkring hvordan hundepladser 

administreres og ønsker et orienteringspunkt til næsteudvalgsmøde.  

 Sidste års pontonforbedringer og depoter i bygderne 

o Maniitsoq og Sisimiut administrere kontoen særskilt med egne nøgletal og 

ønsker. Fundament til nye depoter i Sarfannguit er under opførelse og 

pontonbroer til Sisimiut er under transport og forventes at ankomme i løbet af 

foråret hvor fundamenterne støbes.  

 Takster for 2020 

o Punktet er videresendt til Kommunalbestyrelsen til diskussion. Her tages 

udgangspunkt i UT beslutning 06/20. Derefter tager udvalg indstilling. 

 Banksætningsplads 

o Havneråd anmodes om at forholde sig til en banksætningsplads til større 

både i Sisimiut. 

 Natrenovation 

o Der ønskes udarbejdet en redegørelse vedr. spildevand i bygder som tages 

op som et orienteringspunkt til næste møde 

 6.5 mio. kr. til anvendelse for forbedring af brættet 

o Administrationen skal undersøge hvor midlerne til forbedring af brættet i 

Sisimiut ud fra tidligere KB beslutninger og fra før nuværende KB.  

 Forbedring af netværkssituationen i Sisimiut 
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o Når netværk ikke fungerer ønskes en nemmere måde at få fat i 

dagsordenspunkter og bilag, det tages efterretning af administrationen  

 Forretningsorden 

o Der ønskes at man fremover tager forretningsorden alvorligt 

 

Mødet sluttet kl. 15:45 


