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Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen. 

Punkt 03 Kvartalsrapport for september vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut. 

Punkt 04 Kvartalsrapport 3. kvartal vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq. 

Punkt 05 Naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut. 

Punkt 06  Byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq. 

Punkt 07 Finansiering af fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S. 

Punkt 08 Løbende 10 års plan for moskusokser i Qeqqata Kommunia. 

Punkt 09 Fiskeri og Fangst seminar. 

Punkt 10 Beslutning om fordeling af moskuskvote og moskusjagt i efteråret 2019 for 

forvaltningsområdet Sisimiut i Qeqqata Kommunia. 

Punkt 11 Fordeling af overført sildepiskekvote til Qeqqata Kommunia, kvoten er overført 

fra harpunfangst til fællesfangst. 

Punkt 12 Eventuelt 
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Mødet startet kl. 14.08 

 

Deltagere: 

 

 

 

Siumut 

 

FrederikOlsen  

Jakob Olsen  

 

Atassut 

 

Anna Karen Hoffmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

 

Axel Lund Olsen  

 

 

Fraværende med afbud: 

 

Siverth K. Heilmann  

 

Fraværende uden afbud: 

 

Henrikl Fleischer 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

Orienteringssager fremlagt.  

Der var orientering fra Området for Teknik i Sisimiut, hvor Christina lavede en fremlæggelse om 

affaldssamling.  Og Iver Lyberth fra Maniitsoq lavede en fremlæggelse vedr. status for sager.  
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Punkt 03 Kvartalsrapport for september vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut. 

 
Journalnr. 06.01.02 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne skal ligge på 75 % hvis forbruget er jævnt fordelt hen over året.  

 

Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut 

 
Teknikområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 4.785 0 -1.208 3.577 1.955.743 1.621 54,7

21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 5.704 0 730 6.434 5.227.334 1.207 81,2

22 LEVENDE RESSOURCER 384 0 -41 343 246.342 97 71,8

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH. 2.209 0 -15 2.194 1.330.625 863 60,6

24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME -2.263 0 275 -1.988 -2.132.848 145 107,3

25 BRANDVÆSEN 5.092 0 0 5.092 5.433.486 -341 106,7

27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 10.155 0 259 10.414 8.017.540 2.396 77,0

2 TEKNIKOMRÅDET 26.066 0 0 26.066 20.078.222 5.988 77,0

Forbrug

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 77,0 % ud af et samlet budget på 26.066 

mio. kr. 

 

Konto 20 

 
Veje, broer, trapper, anlæg m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

20-01 VEJE, BROER, TRAPPER 2.877 0 -933 1.944 1.119.072 825 57,6

20-02 ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN. 511 0 0 511 279.514 231 54,7

20-05 KIRKEGÅRDE 286 0 -75 211 138.731 72 65,7

20-10 DRIFT AF KLOAK 1.111 0 -200 911 418.427 493 45,9

20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 4.785 0 -1.208 3.577 1.955.743 1.621 54,7

Forbrug

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 54,7% ud af en bevilling på 3,5 mio. kr. 

For kt. 20-01 anvendes midlerne særligt i sommer halvåret, hvilket pågår pt. Konto 20-01 anvendes 

primært til veje og andet trafik, hvor der til asfaltering i år er afsat ca. 600t. Det lave forbrug på kt. 

20-05 Kirkegårde forklares med antallet af begravelser ikke kan forudses.  

Konto 20-10 drift af kloak. Kontoen er særligt anvendt til rensning og optøning i vinterhalvåret. I 

sommer halvåret anvendes kontoen til mindre reparationer som udføres pt.  

 

Konto 21 

 
Renholdelse inkl. snerydning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

21-01 SNERYDNING 4.543 0 880 5.423 4.445.384 978 82,0

21-02 RENHOLDELSE 1.161 0 -150 1.011 781.950 229 77,3

21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 5.704 0 730 6.434 5.227.334 1.207 81,2

Forbrug

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 81,2 % ud af en bevilling på 6,4 mio. kr. 

For 21-01 snerydning er der til betaling for snerydning og bortkørsel til fremmed entreprenører 

anvendt forholdsmæssig mange midler. Især kraftige kortvarige snefald, samt intensiv bortkørsel 

har givet et overforbrug. Administrationen har vurderet at kontoen for snerydning vil få 

overforbrug, hvor der i september er omplaceret midler til kontoen. Snerydningen er udbudt med 

afholdelse af licitation den 16. oktober – og med virkning umiddelbart efter der er foretaget en 

bedømmelse og truffet en afgørelse. 
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For konto 20-02 renholdelse anvendes midlerne hele året, dog med større intensitet i sommer 

halvåret. 

 

Konto 22 

 
Levende Ressourcer Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

22-02 HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR 384 0 -41 343 246.342 97 71,8

22 LEVENDE RESSOURCER 384 0 -41 343 246.342 97 71,8

Forbrug

For levende ressourcer udgør forbruget 71,8 % ud af en bevilling på 343 tusind kr. 

For kt. 22 er de seneste års arbejde med vaccine og oplysninger til hundeejere medført et mindre 

tidsforbrug for hundeinspektøren og dermed også et mindre forbrug af midler under kt. 22 

 

Konto 23 

 
Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

23-01 SERVICEHUSE 620 0 0 620 346.232 274 55,8

23-02 FÆLLESVÆRKSTEDER 460 0 10 470 219.207 251 46,6

23-03 INDKVARTERING 10 0 -40 -30 -2.222 -28 7,4

23-22 TORVESALGSBODER 1.119 0 15 1.134 767.409 367 67,7

23 FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH. 2.209 0 -15 2.194 1.330.625 863 60,6

Forbrug

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 60,6 % ud af en bevilling på 2,2 mio. kr. 

For Brættet er salg af vare afgørende for et retvisende forbrug. Primo oktober 2019 er omsætningen 

fra salg på 76,7% af det budgetterede og det vurderes at det budgetterede salg overholdes. 

 

Konto 24 

 
Udlejning af erhvervsejendomme Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

24-00 FORSKELLIGE LEJEMÅL -1.554 0 116 -1.438 -1.463.543 26 101,8

24-01 VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT -411 0 -59 -470 -680.619 211 144,8

24-02 B-733 GL.NUKA SISIMIUT -298 0 218 -80 11.313 -91 -14,1

24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJEND. -2.263 0 275 -1.988 -2.132.848 145 107,3

Forbrug

For forskellige udlejning af erhvervsejendomme udgør forbruget 107,3 % ud af en bevilling på  

-1.9 mio. kr. 

 

Konto 25 

 
Brandvæsen Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

25-01-10 SISIMIUT 3.426 0 0 3.426 4.577.369 -1.151 133,6

25-01-30 KANGERLUSSUAQ 1.361 0 0 1.361 610.594 750 44,9

25-01-40 SARFANNGUIT 152 0 0 152 155.682 -4 102,4

25-01-50 ITILLEQ 153 0 0 153 89.842 63 58,7

25 BRANDVÆSEN 5.092 0 0 5.092 5.433.486 -341 106,7

Forbrug

For brandvæsen udgør forbruget 106,7% ud af en bevilling på 5 mio. kr. 

 

 

Konto 27 
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Øvrige tekniske virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

27-01 KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED 838 0 594 1.432 814.196 618 56,9

27-21 BUSSER 3.370 0 0 3.370 2.229.110 1.141 66,1

27-22 RUSTVOGN 26 0 40 66 33.658 32 51,0

27-23 SNESCOOTER OG ATV 0 0 35 35 23.281 12 0,0

27-26 FORMANDSLØNNINGER 1.141 0 0 1.141 716.697 424 62,8

27-27 ASFALTANLÆG 1.895 0 -385 1.510 2.273.090 -763 150,5

27-30 SKICENTRET 2.300 0 0 2.300 1.464.443 836 63,7

27-31 SOMMERLEJR 277 0 0 277 324.040 -47 117,0

27-32 FODBOLDBANEN 258 0 0 258 221.531 36 85,9

27-99 BYGNINGSMYNDIGHED 50 0 -25 25 -82.507 108 -330,0

27 ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER 10.155 0 259 10.414 8.017.540 2.396 77,0

Forbrug

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 77,0 % ud af en bevilling på 10.414 mio. kr. 

For 27-01 anvendes særligt til varekøb som benyttes i forbindelse med Sannavik. Der indkøbes 

løbende materiel i løbet af året. 

For 27-21 busdriften, som er udliciteret, faktureres ikke altid rettidig og kontoen viser et 

tilsyneladende underforbrug. Dog er kontoen retvisende idet betaling til entreprenøren og 

kommunens budget stemmer overens. 

For konto 27-22 har manglende bevilling til timeløn forårsaget en mindre omplacering til kontoen 

for timeløn. 

For konto 27-23 er manglende bevilling, trods forbrug til snescooter årsag til en omplacering til 

kontoen. 

For konto 27-26 formandslønninger, er at kontoen anvendes til formanden i Sisimiut, formanden i 

Sarfannguit og formanden i Itilleq. Formanden i Sarfannguit er ansat pr. 1. marts, hvilket overordnet 

giver et laver forbrug på kontoen. Formandsstillingen i Itilleq er opslået med forventet ansættelse 

pr. 1 november/december 2019. 

For konto 27 asfaltering er asfaltsæsonen startet pr. 1. juli og det er ikke alt der er bogført i forhold 

til det faktiske forbrug. Hertil er indtægter fra anlæg projekter og eksterne asfalteringer ikke 

bogført, hvilket medføre et overforbrug. Det vurderes at budgettet for asfalteringen overholdes. Dog 

er det usikkert hvorvidt de afsatte 2. mio. kr. til ekstern salg overholdes. 

For konto 27-32 er fodboldbanens forbrug minimalt. Dels er banen ny og er ikke så 

vedligeholdelsespåkrævet pt. Til august sendes 2 mand på vedligeholdelseskursus, samt at der 

foretages diverse justeringer på kontoen.  

For konto 27-99 bygningsmyndighed er merforbruget flere indtægter for gebyr vedr. 

byggetilladelser, arealansøgninger og tvangsbøder. 
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Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut 

 
Forsyningsvirksomheder vedr. Sisimiut Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

66 RENOVATION M.V. -286 0 54 -232 -284.066 52 122,4

68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.289 273 -54 1.508 1.585.919 -78 105,2

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.003 273 0 1.276 1.301.853 -26 102,0

Forbrug

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 102,0 % ud af et samlet budget på 1.276 

mio.kr. 

 

Konto 66 

 
Renovation m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

66-02 DAGRENOVATION -1.679 0 -530 -2.209 -1.032.523 -1.176 46,7

66-03 NATRENOVATION 825 0 0 825 270.084 555 32,7

66-05 LOSSEPLADSER 57 0 650 707 515.724 191 72,9

66-99 MILJØMYNDIGHED 511 0 -66 445 -37.351 482 -8,4

66 RENOVATION M.V. -286 0 54 -232 -284.066 52 122,4

Forbrug

For renovation m.v. udgør forbruget 122,4 % ud af en bevilling på -232 tusind kr. 

Konto 66-02 Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker 

via denne konto. Konto 66-02 indeholder ligeledes borgernes betaling for tømningerne. 

Dagrenovation regningsudskrives til borger forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af 

dagrenovation og kan derfor give et misvisende forbrug. 

Konto 66-03. Natrenovation er udliciteret til privat entreprenør og entreprisebetaling og indtægt fra 

borgernes betaling for tømningerne er samme princip som ved dagrenovation. 

Konto 66-05 – Lossepladser. Det budgetterede beløb på lossepladsen er relativt lavt sammenholdt 

med indtægter fra gebyr for modtagelse af affaldsdeponier på samme konto – hvilket kan indikere et 

ujævnt forbrug.  

 

Konto 66-99 – Miljømyndighed, henhører aftalen med BJ Entreprise om modtagelse af Jernskrot. 

Forbruget Afhænger af modtagende mængder af jernskrot, hvilket variere hvorved betaling til 

entreprenøren også variere.  

 

 

Konto 68 

 
Øvrige forsyningsvirksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

68-01 KOMMUNALE HAVNEANLÆG 151 0 -40 111 27.237 84 24,5

68-03 SKORSTENSFEJNING -159 273 0 114 0 114 0,0

68-05 FORBRÆNDINGSANLÆG 1.241 0 -14 1.227 1.538.729 -312 125,4

68-09 TAPHUSE OG ANDEN VANDFORSYNING 56 0 0 56 12.026 44 21,5

68-10 TAPHUSE 0 0 0 0 7.928 -8 0,0

68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH. 1.289 273 -54 1.508 1.585.919 -78 105,2

Forbrug

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 105,2% ud af en bevilling på 1.5 mio. kr. 

For konto 68-01 – kommunale havneanlæg er udgifterne ofte til havnekranen. Der har ikke været 

behov for reparation af denne i løbet af året. 

For Konto 68-03 Skorstensfejning. Skorstens fejning har været udliciteret på ny og budgettet er 

tilpasset den nye kontrakt med en tillægsbevilling på 273t. kr. 

For konto 68-05 er salg af fjernvarme under ca. 30 % under det budgetterede. For salg af fjernvarme 

i september er disse indtægter endnu ikke opgjort og bogført. Indtægter fra firmaers afleverede 
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affald er på nuværende tidspunkt ca. 10% over det budgetterede. Dette skyldes en bedre 

administration af de afleverede fraktioner og fakturering heraf. Generelt er der merforbrug for 

driften af affaldshåndteringen, grundet reparationer af køreende materiel og reparationer af selve 

forbrændingsanlægget.  

For det kørende materiel, gummigeder og bil, har der været overforbrug til diverse reparationer og 

drift heraf. Generelt er det kørende materiel på forbrændingen nedslidt, hvilket medfører mange 

udgifter til reparationer og vedligeholdelse. 

For konti vedr. taphuse, faktureres kommunen for forbruget, hvilket variere. 

 

Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut 

 
Anlægsområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER 15.000 -2.997 8.230 20.233 3.827.360 16.406 18,9

71 ANLÆG VEDR. ADMINISTRATIONEN 0 582 0 582 2.962.988 -2.381 509,1

72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE 28.484 34.973 3.800 67.257 9.590.136 57.667 14,3

73 ANLÆG VEDR. ARB.MARK.-OG EHVERVSRÅD 0 0 0 0 214.018 -214 0,0

74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET 0 500 0 500 19.758 480 4,0

75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR 11.500 35.713 0 47.213 5.877.225 41.336 12,4

76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED 500 1.770 0 2.270 867.904 1.402 38,2

77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING 0 11.188 7.000 18.188 592.900 17.595 3,3

7 ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT 55.484 81.729 19.030 156.243 23.952.287 132.291 15,3

Forbrug

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 15,3% ud af et samlet budget på 156.243 

mio. kr.  

 

I tabel for kontoområde 7 vedr. Sisimiut er kun medtaget sager i Sisimiut-området, dvs. der er ikke 

medtaget sager med stedbetegnelse 00 eller 90 for fælles-sager. 

 

For de enkelte anlægskonto er herunder anført stade pr primo oktober for de enkelte sager: 
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Konto 70 

 
Anlæg vedr. eksterne områder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

70-49-11 12 ÆLDREBOLIGER, Qiviarfik 0 343 0 343 0 343 0,0

70-49-12 ÆLDREVENLIG BOLIGER 15.000 0 0 15.000 887.681 14.112 5,9

70-55-10 16 HANDICAPBOLIGER 0 1.450 0 1.450 71.741 1.378 4,9

70-62-34 3 2100 BYGGESÆT KANGERL. 0 0 0 0 6.110 -6 0,0

70-62-35 3 STK BYGGESÆT KANGERL. 0 -4.790 8.230 3.440 2.719.670 720 79,1

70-62-40 1 BYGGESÆT I SARFANNGUIT 0 0 0 0 142.158 -142 0,0

70 EKSTERNE OMRÅDER 15.000 -2.997 8.230 20.233 3.827.360 16.406 18,9

Forbrug

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 18,9% ud af en bevilling på 20,233 mio. kr.  

 

70-49-

11 

ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIARFIK, Nikkorsuit, blok 1. B-2064. 

Byggeri er færdigt og ibrugtaget, udlejet via Ini. Anlægsregnskab er udarbejdet. 

70-49-

12 

ÆLDREVENLIG BOLIGER, 12 nye Qiviarfik, blok 2. 

Licitation afholdt, Kontrakter skrevet med entreprenører, Udsprængningsarbejde for 

fundament er i gang og byggeplads er etableret. 

70-55-

10 

16 HANDIGAPBOLIGER, Deichmann Aqq. B-2071. 

Byggeri er færdigt og ibrugtaget, udlejet via Ini. 1-års gennemgang pågår. 

70-62-

34 

3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT-HUSE, leveret 2017, B-2088, B-2089 og B-2090. 

Byggerierne er færdige, ibrugtaget og udlejet via Ini. Mangelafhjælpning udført, 

Anlægsregnskab kan udarbejdes 

70-62-

35 

 

3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ, leveret 2018, B-2101, B-2102 og B-2103 

2 byggesæt er færdige, ibrugtaget og udlejet via Ini. Det 3. byggesæt er under 

færdiggørelse. 

70-62-

40 

1 BYGGESÆT I SARFANNGUIT, B-2084 

Byggeriet er færdigt, ibrugtaget og udlejet via Ini. Anlægsregnskab er udarbejdet. 

 

Konto 71 

 
Anlæg vedr. ADMINISTRATION Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

71-02-10 RENOVERING ADM.BYGNINGER 0 0 0 0 761.081 -761 0,0

71-02-11 AKUTTE OPG.VEDR.BYGNINGER.REP. 0 0 0 0 3.313 -3 0,0

71-02-12 B-1295 TEKNIK & MILJØ 0 0 0 0 859.441 -859 -1,0

71-04-40 UDV. AF KOM.KONT.SARFANNGUIT 0 582 0 582 1.339.152 -757 230,1

71 ANLÆG VEDR.ADMINISTRATION 0 582 0 582 2.962.987 -2.381 509,1

Forbrug

For anlæg vedr. Administrations område udgør forbruget 509,1% ud af en bevilling på 582 tusind 

kr. Det tilsyneladende store overforbrug skyldes bevillinger på bygningsrenoveringsarbejder er 

anført samlet på en fælleskonto med puljebeløbet og ikke fordelt ud på disse underkonti for 

administrationsbygninger i Sisimiut. 
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71-02-

10 

RENOVERING ADMINISTRATIONSBYGNING 

Udvendigt arbejde afsluttet, indvendigt arbejde er i gang. 

71-02-

11 

AKUTTE OPGAVER VEDR. ADM. BYGNINGER 

Renoveringsarbejderne er afsluttede. 

71-02-

12 

b-1295 TEKNIK & MILJØ 

Renoveringsarbejderne er afsluttede. 

71-04-

40 

UDVIDELSE AF KOMMUNEKONTORET I SARFANNGUIT 

Fyrrum er flyttet til kælder og nyt møderum er indrettet. De udvidede kontorlokaler er 

taget ibrug. Afsluttende arbejder pågår.  

 

Konto 72 

 
Anlæg vedr. tekniske område Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

72-01-10 ASFALTERING SISIMIUT 2.500 342 -342 2.500 606.830 1.893 24,3

72-01-12 FORTORV PÅ BROEN TIL AKIA SISIMIUT 0 -45 0 -45 1.222.500 -1.268 -2.716,7

72-02-11 AKUTTE OPGAVER HASTESAGER 0 0 0 0 311.261 -311 0,0

72-02-16 LØBENDE UDSKIFT.VVS & EL-ISTALLATIONER 0 0 0 0 28.080 -28 0,0

72-05-10 LEGEPLADSER SISIMIUT 0 163 0 163 0 163 0,0

72-06-10 BYFORSKØNNELSE SISIMIUT 0 0 0 0 121.776 -122 0,0

72-16-10 SKICENTERUDSTYR SISIMIUT 0 8.470 0 8.470 419.197 8.051 4,9

72-19-10 FORTORV PÅ BROEN TIL AKIA SISIMIUT 0 2.250 735 2.985 2.113.219 872 70,8

72-41-12 KLOAKRENOVERING SISIMIUT 2015-19 2.484 1.272 0 3.756 330.675 3.425 8,8

72-42-10 NYE KLOAKKER SISIMIUT 0 2.200 3.800 6.000 2.834.369 3.166 47,2

72-69-10 ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA 1.500 1.518 0 3.018 934.094 2.084 31,0

72-95-10 VEJ TIL SOLBAKKEN 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0,0

72-95-30 VEJ MELLEM KANGERL.OG AASIVISSUIT 22.000 0 0 22.000 0 22.000 0,0

72-97-10 VVM FOR VANDSPÆRREZONE 0 -2.504 0 -2.504 206.757 -2.711 -8,3

72-97-11 ATV SPOR MELLEM SISIMIUT & PINGU 0 9.916 0 9.916 0 9.916 0,0

72-97-30 ATV-SPOR MELLEM KANGERL.OG PINGU 0 4.998 0 4.998 367.870 4.630 7,4

72-99-12 NY HAVN 0 393 -393 0 93.508 -94 0,0

72 TEKNISKE OMRÅDE 28.484 34.973 3.800 67.257 9.590.136 57.667 14,3

Forbrug

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 14,3 % ud af en bevilling på 67.257 mio. kr.  

 

72-01-

10 

ASFALTERING SISIMIUT. 

Næsten alle arbejder fra asfalteringsprogram er afsluttede, Resterende små asfalteringer 

af huller og ledningsopgravninger er igang. 

72-01-

12 

FORTORV PÅ BROEN TIL AKIA I SISIMIUT dublet-konto 

Se konto 72-19-10 herunder. 

72-02-

11 

AKUTTE OPGAVER VEDR. TEKNISKE BYGNINGER REPARATION 

Renoveringsarbejder er igang. 

72-02-

16 

LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL-INSTALLATIONER DIV.BYGNINGER 

Renoveringsarbejderne er afsluttede 

72-05-

10 

LEGEPLADSER SISIMIUT 

Renovering af legeplads, sag er hos Driftsafdelingen 

72-06-

10 

BYFORSKØNNELSE SISIMIUT, 

Terrænbelysninger, Belysningsudstyr er under montering på vejlysmaster. 

72-16-

10 

SKICENTERUDSTYR SISIMIUT  

Udstyr er under indkøb, fundament for telthal i B8 erhvervsområde til pistemaskiner er 

under udførelse. 
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72-19-

10 

FORTORV PÅ BROEN TIL AKIA I SISIMIUT  

Fortov er monteret og tilslutningsramper asfalterede. Supplerende rækværk er under 

levering 

72-41-

12 

KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT 2015-19. 

Arbejdet med kloakrenovering ved Makkorsip Aqq forbi Rådhus er under afslutning, 

ledninger er udskiftet og lagt i ny trace uden om rådhus. Tildækning af rørgrav pågår.  

Kloakrenovering langs Muunguup Aqq er udført på den øverste strækning, resten 

udføres til næste sommer. 

72-42-

10 

NYE KLOAKKER 

Nye kloakker ved Aqissillik, Ukalilik og Saalimiip er i gang. Restarbejder udføres til 

sommer. 

72-69-

10 

ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA 

Jordmaterialer er tilkørt, hegn er under montering. P-plads er etableret klar til 

grudbefæstelse. 

72-95-

10 

VEJ TIL SOLBAKKEN  

Sagen er hos Planchef 

72-95-

30 

VEJ MELLEM KANGERLUSSUAQ OG AASIVISSUIT 

Udbudsmateriale er under udarbejdelse hos rådgiver 

72-97-

10 

ATV SPOR, VVM for vandspærrezone 

Sagen er hos Planchef 

72-97-

11 

ATV SPOR MELLEM SISIMIUT OG PINGU 

Sagen er hos Planchef 

72-97-

30 

ATV-SPOR mellem KANGERLUSSUAQ og PINGU 

Udbudsmateriale er under udarbejdelse hos rådgiver 

72-99-

12 

KOMMUNALE HAVN 

Reeferstik på kommunal havn er færdige. Sag er afsluttet, anlægsregnskab kan 

udarbejdes. 

 

Konto 73 

 
Anlæg vedr. arb.mark.-og Erhversrådet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

73-02-10 B-963 VÆRFTET SISIMIUT 0 0 0 0 174.211 -174 0,0

73-02-11 AKUTTE OPG.VEDR.BYGNINGER.REP. 0 0 0 0 39.807 -40 0,0

73 ARB.MARK.-OG ERHVERVSRÅDET 0 0 0 0 214.018 -214 0,0

Forbrug

For anlæg vedr. arb.mark.-og Erhvervsrådet beregnes forbruget i % ud af en bevilling på 0 kr. ikke 

korrekt i ovenstående tabel da der er negativt restbeløb. Bevillinger på bygningsrenoveringsarbejder 

er anført samlet på en fælleskonto med puljebeløbet. 

 

73-02-

10 

B-963 VÆRFTET SISIMIUT 

Renoveringsarbejderne er afsluttede 

73-02-

11 

AKUTTE OPGAVER VEDR. BYGNINGER  

Renoveringsarbejderne er afsluttede 
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Konto 74 

 
Anlæg vedr. Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

74-02-11 AKUTTE OPG.VEDR.BYGNINGER.REP. 0 0 0 0 19.758 -20 0,0

74-17-10 DEMENT AFD.(EKSKL.50% FRA SELVSTYRET)0 500 0 500 0 500 0,0

74 FAMILIEOMRÅDET 0 500 0 500 19.758 480 0,0

Forbrug

For anlæg vedr. familieområdet beregnes forbruget i % ikke korrekt i tabel ud af en bevilling på 

0,500 mio. kr, da der er negativ rest på den ene konto. 

 

74-02-

11 

AKUTTE OPGAVER VEDR. FAMILIEOMR. BYGNINGER 

Renoveringsarbejderne er afsluttede 

74-17-

10 

DEMENT AFDELING (EKSKL.50% MEDFINANS.FRA SELVSTYRET) 

Byggeprogram for opgaven er ikke afklaret 

 

Konto 75  

 
Anlæg vedr. undervisning & kultur Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

75-02-10 RENOVERING AF UDD.SISIMIUT 0 0 0 0 2.895.733 -2.896 0,0

75-02-11 AKUTTE VEDR.BYGNINGER REPARATION0 0 0 0 141.099 -141 0,0

75-06-10 PUMPTRACK CYKELBANE/RAMPE UDSTYR SISIMIUT0 0 0 0 334.412 -334 0,0

75-06-12 SPORTSUDSTYR SPEJDERSØEN 0 0 0 0 217.140 -217 0,0

75-06-30 KUNSTGRÆSBANE KANGERLUSSUAQ 0 0 0 0 500 -1 0,0

75-06-40 PLATFORM TERRASSE SARFANNGUIT 0 0 0 0 107.095 -107 0,0

75-07-10 KUNSTGRÆSBANE SISIMIUT 0 -224 0 -224 -160.000 -64 71,4

75-31-10 SVØMMEHAL SISIMIUT 0 -5.860 0 -5.860 1.200 -5.861 0,0

75-40-12 SKOLERENOVERING 0 445 0 445 146.743 298 33,0

75-40-13 SKOLERENOVERING NALUNNG. 0 840 0 840 98.531 741 11,7

75-40-40 SKOLERENOVERING SARFANNGUIT 0 -1 0 -1 0 -1 0,0

75-51-11 MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SISIMIUT 0 17.916 0 17.916 384.100 17.532 2,1

75-52-40 MULTIHAL SARFANNGUIT 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0,0

75-52-50 MULTIHALLER ITILLEQ 1.500 0 0 1.500 0 1.500 0,0

75-53-30 MULTIHUS KANGERLUSSUAQ 0 10.798 0 10.798 1.454.914 9.343 13,5

75-75-10 NY DAGINST.AKIA 10.000 1.299 0 11.299 255.759 11.043 2,3

75 UNDERVISNING & KULTUR 11.500 35.713 0 47.213 5.877.225 41.336 12,4

Forbrug

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 12,4% ud af en bevilling på 47.213 mio. kr.  

 

75-02-

10 

RENOVERING AF UDDANNELSESOMRÅDETS BYGNINGER.SISIMIUT 

Renoveringsarbejder er i gang indvendigt. 

75-02-

11 

AKUTTE OPGAVER, BYGNINGSRENOVERING, UDDANNELSESOMRÅDET, 

SISIMIUT 

Renoveringsarbejder er afsluttede. 

75-06-

10 

PUMPTRACK CYKELBANE/RAMPE UDSTYR SISIMIUT 

Cykelbane nord for Skole2 er færdig og ibrugtaget 

75-06-

12 

SPORTSUDSTYR ved SPEJDERSØEN, 

Forhindringsbane nord for tidl. Gule Kollegier er færdig og ibrugtaget. Beachwollyball 

bane og klatrevæg ved Spejdersøen er færdig og ibrugtaget. 

75-06-

30 

KUNSTGRÆSBANE PÅ EKS. BANE KANGERLUSSUAQ 

Materialer er bestilt men kan ikke leveres med årets sidste skib, vinteroplagres i 

Danmark for udlægning til sommer  
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75-06-

40 

PLATFORM TERRASSE VED FODBOLDBANEN SARFANNGUIT 

Platform er udført og ibrugtaget 

75-07-

10 

SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE 

Fodboldbanen er afsluttet og ibrugtaget, mangelafhjælpning udført. Anlægsregnskab kan 

udarbejdes. 

75-31-

10 

SVØMMEHAL SISIMIUT 

Totalentrepriselicitation afholdt. Tilbudssum dog langt over bevillingsrammen. 

75-40-

12 

MINNGORTUUNNGUUP ATUARFIA.  

Byggeriet og renoveringen er færdig og ibrugtaget incl skolegård. Anlægsregnskab er 

udarbejdet 

75-40-

13 

NALUNNGUARFIUP ATUARFIA.  

Skolerenovering er færdig i forhold til bevilling fra Selvstyret, anlægsregnskab kan 

udarbejdes. 

75-40-

40 

SKOLERENOVERING SARFANNGUIT 

Skolerenovering er færdig i forhold til bevilling fra Selvstyret, anlægsregnskab kan 

udarbejdes 

75-51-

11 

MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SISIMIUT 

Udbudsprojekt er under udarbejdelse hos rådgiver 

75-52-

40 

MULTIHAL SARFANNGUIT 

Projektforslag er under udarbejdelse hos rådgiver 

75-52-

50 

MULTIHALLER ITILLEQ 

Byggeprogram mangler for opgaven 

75-53-

30 

MULTIHUS, KANGERLUSSUAQ 

Licitation afholdt og kontrakt skrevet med entreprenør. Byggematerialer til fundament 

modtaget, lange limtræsmaterialer blev ikke medtaget af RAL på årets sidste skib til 

Kangerlussuaq, men forsøges leveret til bygden på anden vis for at byggeriet kan 

fortsætte hen over vinteren Byggefelt er udgravet og fundamentselementer er i gang med 

at blive samlet.. 

75-75-

10 

NY DAGINSTITUTION 4 AKIA. 

Udbudsprojekt er under udarbejdelse hos rådgiver. 

 

Konto 76 

 
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

76-09-10 FJERNVARMELEDNING SISIMIUT 0 1.770 0 1.770 0 1.770 0,0

76-25-10 FORBRÆNDINGSANLÆGSUDVID. 500 0 0 500 400.000 100 80,0

76-43-40 AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDERNE 0 0 0 0 467.904 -468 0,0

76 ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK. 500 1.770 0 2.270 867.904 1.402 38,2

Forbrug

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 38,2% ud af en bevilling på 2,270 mio. kr. 
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76-09-

10 

FJERNVARMELEDNING SISIMIUT 

Fjernvarmeledning mellem varmecentral Kussangasoq/forbrændingsanlæg og 

varmecentral Aqqartarfik er næsten færdig og ibrugtaget. Afsluttende terrænarbejder 

pågår. Sag styres af Nukissiorfiit, beløb er kommunens andel. 

76-25-

10 

FORBRÆNDINGSANLÆGSUDVIDELSE 

Kommunen har betalt etableringsandel til fælleskommunalt affaldsselskab, der skal 

forestå projektering og etablering af nyt fælleskommunalt forbrændingsanlæg. 

76-43-

40 

AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDERNE SARFANNGUIT 

Arbejdet er under gennemførsel af Driftsafdelingen. 

 

Konto 77 

 
Anlæg vedr. BYGGEMODNING Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

77-12-10 BYGGEMODNING ERHVSOMR. HELIPORT 0 2.962 0 2.962 0 2.962 0,0

77-15-10 AKIA C14/15 RÅVEJ 0 330 7.000 7.330 44.200 7.286 0,6

77-18-10 BYG.MODN.KOL.OMR.EQQAAVIM.-QIVIARFIK 0 2.480 0 2.480 0 2.480 0,0

77-19-10 VEJOMLÆGING VED HAVN SISIMIUT 0 1.417 0 1.417 442.917 974 31,3

77-98-10 BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKIA 0 3.999 0 3.999 105.783 3.893 2,6

77 BYGGEMODNING 0 11.188 7.000 18.188 592.900 17.595 3,3

Forbrug

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 3,3% ud af en bevilling på 18,188 mio. kr.  

 

77-12-

10 

BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDET HELIPORT SISIMIUT 

Byggemodning er under færdiggørelse, råvej er etableret, kabler nedlagt og 

vejlysmaster er opsat. Ledningstilkoblinger i kabelskabe pågår. Byggefelter er 

annonceret for ansøgning. 

77-15-

10 

AKIA C14/15 RÅVEJ 

Udarbejdelse af udbudsprojekt er i gang hos rådgiver, stærkt forsinket grundet 

kapacitetsproblemer hos rådgiver. 

77-18-

10 

BYGGEMODNING KOLLIGIEOMRÅDE EQQAAVIMMUT-QIVIARFIK 

SISIMIUT 

Byggemodning med kloak og etablering af sti er færdigudført og kan ibrugtages. 

Adgangsvej er under udførelse som råvej, til forbindelse mod Qiviarfik, overskydende 

sprængsten fra 12 ældreboliger benyttes hertil. 

77-19-

10 

VEJOMLÆGNING VED HAVN SISIMIUT 

Vejomlægning ved pakhus er under færdiggørelse med opsætning af vejlysmaster. 

Vejsving er omlagt og asfalteret, autoværn er monteret.  

77-98-

10 

BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKIA 

Dispositionsforslag er udarbejdet med C-overslag for de samlede udgifter til 

byggemodningen. Økonomiudvalget fandt prisen pr byggefelt for høj og ønsker at der 

ses på andre byggefelter. Nyt plangrundlag med nye byggefelter afventes for nyt 

byggemodningsprojekt. 
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Indstilling  

Teknikområdet Sisimiut indstiller til Udvalget for Teknik, at kvartalsrapporten for september 2019 

for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes. 

 

Afgørelse 

 

Godkendt af udvalget 

 

 

Bilag 

1. Balance pr. 30.09.2019. 
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Punkt 04 Kvartalsrapport 3. kvartal vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq. 

 
Journal nr. 06.01.02 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti.  

 

Konto 2 – Teknikområdet: Maniitsoq 

 
Teknikområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 3.468 0 195 3.663 3.053.367 610 83,4

21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 3.364 0 0 3.364 2.320.646 1.043 69,0

22 LEVENDE RESSOURCER 16 0 0 16 1.349 15 8,4

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH. 2.504 0 -40 2.464 1.809.090 655 73,4

25 BRANDVÆSEN 3.226 0 0 3.226 2.596.433 630 80,5

27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 3.291 0 -145 3.146 2.697.043 449 85,7

2 TEKNIKOMRÅDET 15.869 0 10 15.879 12.477.927 3.401 78,6

Forbrug

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 78,6% ud af et samlet budget på 15,9 mio. 

kr. 

 

Konto 20 

 
Veje, broer, trapper, anlæg m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

20-01 VEJE, BROER, TRAPPER 2.239 0 415 2.654 2.401.220 253 90,5

20-02 ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN. 717 0 -400 317 107.961 209 34,1

20-05 KIRKEGÅRDE 10 0 0 10 13.457 -3 0,0

20-10 DRIFT AF KLOAK 502 0 180 682 530.729 151 77,8

20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 3.468 0 195 3.663 3.053.367 610 83,4

Forbrug

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 83,4 % ud af en bevilling på 3,7 mio. kr. 

 

Konto 21 

 
Renholdelse inkl. snerydning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

21-01 SNERYDNING 2.571 0 0 2.571 1.909.497 662 74,3

21-02 RENHOLDELSE 793 0 0 793 411.148 382 51,8

21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 3.364 0 0 3.364 2.320.646 1.043 69,0

Forbrug

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 69,0 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr. 
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Konto 22 

 
Levende Ressourcer Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

22-02 HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR 16 0 0 16 1.349 15 8,4

22 LEVENDE RESSOURCER 16 0 0 16 1.349 15 8,4

Forbrug

For levende ressourcer udgør forbruget 8,4 % ud af en bevilling på 16 tusind kr. 

 

Konto 23 

 
Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

23-01 SERVICEHUSE 946 0 0 946 610.185 336 64,5

23-03 INDKVARTERING 60 0 0 60 18.100 42 30,2

23-20 FÆLLESVÆRKSTEDER 266 0 -40 226 124.921 101 55,3

23-21 KOMMUNALT VÆRKSTED 199 0 0 199 126.990 72 63,8

23-22 FÆLLESVÆRKSTEDER 1.033 0 0 1.033 928.893 104 89,9

20 FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH. 2.504 0 -40 2.464 1.809.090 655 73,4

Forbrug

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 73,4 % ud af en bevilling på 2,4 mio. kr. 

 

Konto 25 
Brandvæsen Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

25-01 BRANDVÆSEN 3.226 0 0 3.226 2.596.433 630 80,5

25 BRANDVÆSEN 3.226 0 0 3.226 2.596.433 630 80,5

Forbrug

For brandvæsen udgør forbruget 80,5 % ud af en bevilling på 3,2 mio. kr. 

 

Konto 27 

 
Øvrige tekniske virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

27-01 KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED 650 0 -70 580 733.269 -153 126,4

27-21 BUSSER 2.255 0 -75 2.180 1.626.788 553 74,6

27-30 SKICENTRET 165 0 0 165 136.102 29 82,5

27-32 FODBOLDBANEN 220 0 0 220 219.831 0 99,9

27-99 BYGNINGSMYNDIGHED 1 0 0 1 -18.947 20 -1.894,7

27 ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER 3.291 0 -145 3.146 2.697.043 449 85,7

Forbrug

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 85,7 % ud af en bevilling på 3,1 mio. kr. 
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Konto 6 – Forsyningsområdet: Maniitsoq 

 
Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

66 RENOVATION M.V. 36 0 40 76 -222.737 299 -293,1

68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 2.771 0 -50 2.721 1.802.072 919 66,2

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 2.807 0 -10 2.797 1.579.335 1.218 56,5

Forbrug

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 56,5 % ud af et samlet budget på 2,8 

mio. kr. 

 

Konto 66 

 
Renovation m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

66-02 DAGRENOVATION -99 0 -50 -149 -459.298 310 308,3

66-03 NATRENOVATION 409 0 10 419 147.677 271 35,2

66-04 RENOVATIONSANSTALTEN 445 0 0 445 332.843 112 74,8

66-05 LOSSEPLADSER -719 0 80 -639 -243.959 -395 38,2

66 RENOVATION M.V. 36 0 40 76 -222.737 299 -293,1

Forbrug

For renovation m.v. udgør forbruget -293,1 % ud af en bevilling på 76 tusind kr. 

 

Konto 68 

 
Øvrige forsyningsvirksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

68-01 KOMMUNALE HAVNEANLÆG 120 0 0 120 45.069 75 37,6

68-03 SKORSTENSFEJNING 61 0 200 261 129.680 131 49,7

68-05 FORBRÆNDINGSANLÆG 2.508 0 -250 2.258 1.606.889 651 71,2

68-09 TAPHUSE 82 0 0 82 20.433 62 24,9

68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH. 2.771 0 -50 2.721 1.802.072 919 66,2

Forbrug

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 70,5 % ud af en bevilling på 2,7 mio. kr. 

 

Konto 7 – Anlægsområdet: Maniitsoq 

 
Anlægsområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER 5.000 56 8.991 14.047 6.354.107 7.693 45,2

72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE 3.515 9.272 2.200 14.987 4.651.019 10.336 31,0

73 ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED 0 0 0 0 0 0

74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET 0 12.840 0 12.840 312.465 12.528 2,4

75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR 12.362 16.903 0 29.265 9.980.590 19.284 34,1

76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED 0 -103 0 -103 316.580 -420 -307,4

77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING 2.600 10.381 0 12.981 934.170 12.047 7,2

7 ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ 23.477 49.349 11.191 84.017 22.548.930 61.468 26,8

Forbrug

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 26,8 % ud af et samlet budget på 84 mio. 

kr. 
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Konto 70 

 
Anlæg vedr. eksterne områder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

70-02 RENOVERING AF BOLIGER 0 0 6.246 6.246 4.622.166 1.624 74,0

70-50 ÆLDREVENLIGE BOLIGER 0 0 0 0 65.766 -66

70-55 16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ 0 1.549 0 1.549 348.584 1.200 22,5

70-62 BYGGESÆT 0 -1.493 2.745 1.252 1.317.591 -66 105,2

70-70 PERSONALEBOLIGER MANIITSOQ 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0,0

70 EKSTERNE OMRÅDER 5.000 56 8.991 14.047 6.354.107 7.693 45,2

Forbrug

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 45,2 % ud af en bevilling på 14 mio. kr. 

 

Konto 72 

 
Anlæg vedr. tekniske område Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

72-00 ASFALTERING 1500 0 0 1.500 1.615.265 -115 107,7

72-36 VEJE 0 1913 0 1.913 0 1.913 0,0

72-41 KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE 1.015 1.617 0 2.632 449.818 2.182 17,1

72-42 NYE KLOAKKER 0 729 2.200 2.929 2.585.936 343 88,3

72-67 UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD 0 435 0 435 0 435 0,0

72-68 VEJ TIL KIRKEGÅRD, KANGAAMIUT 1.000 1.642 0 2.642 0 2.642 0,0

72-70 KIRKEGÅRD I NPASOQ 0 936 0 936 0 936 0,0

72-97 ATV SPOR 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0,0

72 TEKNISKE OMRÅDE 3.515 9.272 14.987 4.651.019 10.336 31,0

Forbrug

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 31% ud af en bevilling på 15 mio. kr. 

 

Konto 74 

 
Anlæg vedr. Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

74-12 NYT ALDERDOMSHJEM 0 0 0 0 0 0 0,0

74-17 DEMENTAFD. 0 500 0 500 0 500 0,0

74-20 FAMILIECENTER 0 12.340 0 12.340 312.465 12.028 2,5

74 FAMILIEOMRÅDET 0 12.340 0 12.340 312.465 12.528 2,5

Forbrug

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 2,5% ud af en bevilling på 12,3 mio. kr. 
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Konto 75 

 
Anlæg vedr. undervisning & kultur Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

75-00 INDR. AF GL. ALDERDOMS. TIL KOLL. 0 0 0 0 0 0 0,0

75-06 UDENDØRS BØRNE-, UNG. FACILI. 0 0 0 0 722.562 -723 0,0

75-07 KUNSTGRÆSBANE MANIITSOQ 0 12.276 0 12.276 8.994.335 3.282 73,3

75-13 SKILIFT MANIITSOQ 0 1.756 0 1.756 120.797 1.635 6,9

75-38 KANGAAMIUT SKOLE RENOVERING 10.362 1.979 0 12.341 7.576 12.333 0,1

75-41 KILAASEERAQ RENOVERING 2.000 500 0 2.500 0 2.500 0,0

75-51 KULTURHUS 0 392 0 392 1.710 390 0,4

75-71 DAGINSITUTION 0 0 0 0 133.609 -134 0,0

75 UNDERVISNING & KULTUR 12.362 16.903 0 29.265 9.980.590 19.028 34,1

Forbrug

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 34,1 % ud af en bevilling på 29,3 mio. kr. 

 

Konto 76 

 
Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

76-05 TILSAGN OM MILJØSTØTTE 0 0 0 0 0 0 0

76-12 OPRYDNING AF SKROT 0 150 0 150 46.851 103 31,2

76-43 AFFALDSTRANSPORT BYGDER 0 -253 0 -253 269.729 -523 -106,6

76 FORSYNINGSVIRKSOMHED 0 -103 0 -103 316.580 -420 -307,4

Forbrug

For anlæg vedr. forsyningsvirksomhed udgør forbruget -307,4% ud af en bevilling på -103 tusind. 

kr. 

 

Konto 77 

 
Anlæg vedr. byggemodning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Rest Forbrug

Kt. Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

77-00 BYGGEMODNING UNGUSIVIK 2.600 4.990 2.600 10.190 50.195 10.140 0,5

77-30 BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE 0 5.391 -2.600 2.791 883.975 1.907 31,7

77 BYGGEMODNING 2.600 10.381 0 12.981 934.170 12.047 7,2

Forbrug

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 7,2 % ud af en bevilling på 13 mio. kr. 

 

 

Indstilling  

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at kvartalsrapporten for 

september. 2019 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning. 

 

Afgørelse  

 

Taget til efterretning  

 

Bilag 

 

Balance pr. 30.09.2019 
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Punkt 05  Naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut 

Journal nr. XX.XX.XX 

 

Baggrund 

I perioden 8. juli til 29. august 2019 var der naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut. 

Naturbranden betød, at store ressourcer måtte indsættes i bekæmpelsen heraf, herunder anmodning 

om hjælp først internt fra Maniitsoq beredskab, herefter beredskabet i Qeqertalik og Avannaata 

kommuner samt til sidst fra den danske beredskabsstyrelse. Der er behov for tillægsbevilling til 

beredskabet som følge af indsatsen ift. naturbranden.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger. 

I henhold til §16 stk. 4 fremgår det, at ”Ved brandslukning i naturen uden for by- og bygdezoner 

betales indsatsen af kommunen, medmindre andre kan gøres ansvarlige”. 

 

Faktiske forhold 

Kommunerne har siden 1. juli 2010 haft ansvaret for redningsberedskabet i det åbne land. Denne 

opgave har frem til midten af 2010’erne været af begrænset opgave, men særligt i 2017 fik 

daværende Qasuitsup Kommunia og Qeqqata Kommunia udfordringer med flere naturbrande. 

Somrene i 2017 og 2019 har været meget tørre.  

 

Naturbranden øst for Kangerluarsuk Tulleq startede med at en rygeovn løb løbsk, hvorefter ilden 

hurtigt bredte sig østover og ind i landet. Det gjorde det svært for beredskabet at komme til ilden, 

ligesom der ikke var direkte fare for personer og bygninger i den retning. Beredskabet fokuserede 

på dette tidspunkt primært på at hindre spredning mod nord til hytteområdet, sekundært på at slukke 

branden. 

 

Naturbranden var afgrænset mod syd af sø og efterhånden mod øst af Nerumaq-elven. Naturbranden 

bevægede ilden sig herefter først nordover, hvor den dog blev afgrænset af tør fjeld, hvorfor 

udbredelsen skete langsomt mod vest mod hytteområdet ved Kangerluarsuk Tulleq. Efterhånden 

som branden nærmede sig hytteområdet blev beredskabet fra først Maniitsoq, så Qeqertalik og 

Avannaata kommuner tilkaldt for til sidst via den nationale beredskabskommission at få bistand til 

den danske beredskabsstyrelse.  

 

Redegørelse om og evaluering af naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq viser, at naturbranden i 

flere omgange fortsatte med at ulme i tørvelaget og blussede op med overfladebrande efterfølgende. 

Beredskabet har ikke tidligere været ude for dette i så stort et omfang. Det har givet udfordringer 

med udstyr, særligt med manglende jordspyd/moserør, men også med tilstrækkelig slange- og 

pumpekapacitet. Undervejs er der blevet produceret nye jordspyd/moserør og fremskaffet slange- 

og pumpekapacitet fra såvel andre byers beredskaber som fra erhvervslivet i Sisimiut.  

 

Samtidig har røgudviklingen ved branden været udfordrende, både for beredskabet i forhold til 

slukning af naturbranden og for vandrere langs Arctic Circle Trail i den nærtliggende Nerumaq-dal. 

Vinden i fjordene skifter i løbet af døgnet med temperaturer, hvilket sammen med lokalvind 

omkring fjeldpartier har gjort brandbekæmpelsen udfordrende, når beredskabet skiftevis har haft 

røg imod og væk fra sig. De skiftende vindretninger som følge af fjordvinde har også givet skiftevis 

røg og klart vejr i Nerumaq-dalen som har forvirret vandrere, der trods advarsler er fortsat med at 

vandre gennem Nerumaq-dalen.  
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Naturbranden foregik i en ferieperiode og i en lang periode, hvilket trak store veksler på 

beredskabet i Sisimiut. Efterhånden som naturbranden udviklede sig til hytteområde og 

røgudvikling ift. vandrerute blev kriseberedskabet aktiveret. Der blev således holdt daglige møder, 

så en samlet indsats ift. medier, støtte fra nationale enheder og den operative indsats kunne 

koordineres.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Klimaforandringerne medfører længere og varmere somre, og selvom klimaforandringerne også 

medfører generelt mere nedbør vil de naturlige årlige svingninger i nedbør give tørre somre, hvor 

faren for naturbrande er betydeligt større end tidligere.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Naturbranden betyder, at der er behov for tillægsbevilling på X mio.kr., heraf Y kr. til lønninger og 

1,3 mio.kr. kr. til køb af fremmede tjenesteydelser, herunder 438 tusinde kr. til helikopterbistand.  

 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

25-01-10-01-

10 

Lønninger, Sisimiut 1.194.000 +657.000 1.851.000 

25-01-10-12-

10 

Naturbrand, eksterne 

tjenesteydelser 

0 1.200.000 1.200.000 

 I alt 1.194.000 1.857.000 3.051.000 

 

Qeqqata Kommunia havde for to år siden også betydelige udgifter til slukning af naturbrande, 

hvilket klart overgår de midler, som kommunen er blevet kompenseret ved via 

bloktilskudsaftalerne.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at klimaforandringerne med længere og varmere somre 

medfører stigende udfordringer med naturbrande i de tørre somre. For to år siden var der flere 

naturbrande i både Qeqqata Kommunia og Qeqertalik Kommunia. Naturbrandene synes at opstå 

ved ubetænksom brug af naturen. 

 

Det er administrationens vurdering, at naturbrande giver vanskelige dilemmaer for kommunen som 

følge af at ”Behovet for at slukke en naturbrand skal vurderes i forhold til, om der er risiko for 

mennesker, dyr og værdier”, jf. afsnit 10.1 i Selvstyrets ”Redegørelse om det kommunale 

beredskab” af 22. november 2018.  

 

Det er administrationens vurdering, at naturbranden viste, at befolkningens, Air Greenlands og 

Arktisk Kommandos hjælp med information, foto- og billeddokumentation er meget vigtig støtte for 

beredskabet. Modsat bygningsbrande viser naturbrandene også behov for samarbejde mellem 

beredskaberne om såvel mandskab som udstyr, der med fordel kan udvikles i fremtiden. På 

nationalt plan er der behov for at erfaringsudveksle med de øvrige arktiske lande og i 

Rigsfællesskabet om bekæmpelse af naturbrande.   

 

Det er administrationens vurdering, at naturbranden har givet væsentlige erfaringer med: 

 bekæmpelse af naturbrande i tørvelaget, herunder anvendelse af jordspyd/moserør 
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 koordinering internt i beredskabet i Qeqqtaa Kommunia og med eksterne parter som 

beredskaber i andre kommuner, den nationale beredskabskommission og 

beredskabsstyrelsen m.fl.  

 oprettelse af kommandocenter og krisestab 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

at tage redegørelse til orientering 

 

at godkende tillægsbevilling på X mio.kr. til naturbranden i 2019 

 

at anmode Selvstyret og de kommunale parter at opjustere samarbejdet om naturbrande og 

revurdere størrelsen af det kommunale bloktilskud i forbindelse med den kommunale overtagelse af 

ansvaret for beredskabet i det åbne land 

 

Afgørelse 

 

Rapporten tages som orientering 

Udvalget for Teknik indstiller, at der skal gives tillægsbevilling på kr. 1.857.000, og opfordre til, at 

der også gives tillægsbevilling på kr. 96.000 til lønninger i Maniitsoq.  

 

 

Bilag 

1. Notat om Naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut 

2. Selvstyrets ”Redegørelse om det kommunale beredskab” af 22. november 2018 
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Punkt 06  Byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq. 

Journal nr. 17.02 
 

Baggrund 

Den 17.06.2019 blev der afholdt licitation over etape 1 af byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq. 

Licitationen blev noget dyrere end budgettet. Efterfølgende er der afholdt forhandlinger med 

bydende. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartut lov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 

 

Faktiske forhold 

Byggemodningen er en delt opgave, hvor kommunen betaler for vej, kloak og gadelys, Nukissiorfiit 

betaler for el, vand og fjernvarme, og Tele betaler for teleinstallationer. 

 

Oprindeligt blev der afsat 5,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til kommunens andel af byggemodningen 

af Ungusivik. Der blev i samarbejde med Nukissiorfiit udarbejdet et projekt for byggemodningen, 

som resulterede i et B-overslag på 10,6 mio. kr. På baggrund af B-overslaget besluttede UTRM på 

møde d. 12.02.2019 at afsætte 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til Ungusivik fra puljen til 

byggemodning. Dvs. der er budget på 10,7 mio. kr. til kommunens andel af byggemodningen. 

 

Licitationen d. 17.06.2019 resulterede i et A-overslag på i alt 23,4 mio. kr., hvoraf kommunens 

andel udgør 14,7 mio. kr. 

Forhandlinger med de bydende har efterfølgende medført at samlet pris for byggemodningen er 

blevet billigere, men besparelserne er stort set kun hentet på Nukissiorfiit`s andel. Det har ikke 

været muligt at hente større besparelser på kommunens andel uden at skulle forringe-, eller dele 

byggemodningen i flere etaper. 

Kommunens andel for byggemodningen (etape 1) udgør 14,4 mio. kr. 

 

Entreprenørerne er blevet bedt om at vedstå deres tilbud til og med den 4.11.2019. 

Alle bydende har imidlertid i deres bud taget forbehold for, at de først kan påbegynde arbejdet i 

2020.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, hvis der byggemodnes i takt med byudviklingen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Samlet pris for byggemodningen for etape 1 lyder på kr. 21 mio. inklusiv projekteringen. Heraf 

udgør el, vand og fjernvarme, som skal betales af Nukissiorfiit, kr. 6,6 mio. Den kommunale andel 

udgør kr. 14,4 mio.  

Etape 1 af byggemodningen i delområdet vil give mulighed for at opføre i alt 3350 m² nyt 

boligbyggeri fordelt på 14 byggefelter.  

 

Etape 2 af byggemodningen forventes, at være billigere at etablere, da sprængningsdelen er langt 

mindre end det er i etape 1, og at sprængsten fra etape 1 også benyttes i etape 2.  

Kommunens andel på etape 2 forventes til at ligge på ca. kr. 4,5 mio. (Tallet er kun fra et B-

overslag, mere præcise tal vil foreligge når der er afholdt licitation).  

Etape 2 af byggemodningen i delområdet vil give mulighed for at opføre i alt 3000 m² nyt 

boligbyggeri fordelt på 13 byggefelter.  
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Forventet kommunale andel for hele området udgør kr. 18,9 mio., hvor det forventes at området vil 

give mulighed for at opføre i alt 6350 m² fordelt på 27 byggefelter. Dette vil betyde en 

byggemodningsafgift på kr. 2980 pr./m². Dvs. et byggefelt på 110 m² vil koste kr. 327.800,-   

 

Administrationens vurdering 

For etape 1 er det ikke lykkedes at få prisen ned på kommunens andel, og derfor kan det overvejes 

at annullere licitationen og udbyde arbejdet på ny. Dette vil ikke medføre forsinkelse, da 

entreprenørerne alligevel først kan starte til næste år.  

Det skal dog pointeres, at der formentlig ikke kan opnås besparelse ved at om licitere opgaven, da 

det kun er få entreprenører i byen der kan udføre arbejdet.  

Desuden er anlæggelse af familiecenter i Maniitsoq udskudt på grund for høje priser med henblik på 

senere udbud, ligesom flere store anlægssager må forventes i de kommende år med 

personaleboliger, skolerenovering, nyt fritidshjem og vej til ny bydel. Så det vil være 

hensigtsmæssigt at få igangsat byggemodningen nu, så anlægstaksten bliver fornuftig. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse, 

 

at licitation med efterfølgende besparelser i henhold til A-overslaget accepteres 

 

at der gives tillægsbevilling på 3,7 mio.kr. i budgetår 2021 

 

 

Afgørelse 

 

Udvalget videresender indstillingerne til godkendelse til Økonomiudvalget samt 

Kommunalbestyrelsen 

 

Bilag 

1. A-overslag for etape 1 

2. B-overslag for etape 2 

3.1 SA for etape 1  

3.2 Oversigtsplan for området 
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Punkt 07 Finansiering af fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S 

Journalnr.  

 
Baggrund 

Tidligere har udvalget for Teknik den 22.10.2018 og efterfølgende kommunalbestyrelsen i Qeqqata 

Kommunia vedtaget at tilsluttet sig det fælleskommunale affaldsselskab. Indtil videre har 

kommunerne samlet indskudt 2 mio. kr. som selskabskapital i ESANI. Indskuddet er ligeligt fordelt 

mellem kommunerne, der hver har indskudt 400.000 kr. Selvstyret har bevilget 6 mio. kr. til 

detailprojektering af forbrændings -og spildolieanlæg.  

 

I nærværende sagsfremstilling gives der en status over selskabets aktiviteter i første halvår af 2019 

og der redegøres for de fremadrettede aktiviteter og nødvendige næste skridt, i processen mod en 

mulig driftsstart i sommeren 2020, herunder godkendelse af finansieringsmodel. 

 

Der arbejdes med en meget stram tidshorisont, hvor det forventes at der etableres affaldshotel 

(opbevaringshal for affald) i Nuuk i sommeren 2020 og kort tid efter i Sisimiut. Således pågår 

detailprojektering af de kommende forbrændingsanlæg, samt de indledende tiltag omkring 

myndighedsbehandling og VVM redegørelser. 

 

Forbrændingsanlæg i Nuuk med tilknyttede opbevaringsfaciliteter forventes anlagt på Fyrø, dog 

under forudsætning af at den gældende lokalplan kan ændres til at indeholde disse anlægstyper. 

 

I Sisimiut har Kommunalbestyrelsen pr. 27. august 2019 behandlet fremtidige placeringsmuligheder 

for det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut, og har peget på kommuneplantillæg 800-E4, som ligger 

lige syd for eksisterende forbrændingsanlæg, og vil sikre justering af kommuneplantillægget til 

ESANI A/S’s behov.  

     
Gode transportløsninger er en vigtig forudsætning for, at den fælles kommunale affaldsstrategi 

kommer til at virke. I dag transporteres affald med RAL, men skærpede krav omkring pakning og 

levering indikerer, at der skal tænkes anderledes. Således har ESANI opnået en transport 

dispensation, således at alle typer affald nu (resten af 2019) kan sendes med andre skibe end RAL. 

Forsøgsvis testes affaldsafhentning fra Tasiilaq distrikt, Paamiut, Uummannaq og Upernavik, med 

alternative skibe i år. Erfaringerne fra disse tests vil blive evalueret senere på året.  

 

En hurtig driftsstart af faciliteterne er nødvendig, da Kommunerne allerede i dag er presset til det 

yderste i forhold til deres affaldshåndtering. Der opereres med at det første affaldshotel forventes 

klar til at modtage affald i sommeren 2020. Ligeledes forventes det første 

spildolieforbrændingsanlæg, at skulle stå klar ultimo 2020 (Qaqortoq), samt igangsætning af 

anlægsarbejde til forbrændingsanlægget i Sisimiut til april 2020 og i Nuuk ca. 1 år senere. Såfremt 

nuværende tidsplan og momentum skal opretholdes, er det dog nødvendigt med tilsagn og 

tilvejebringelse af yderligere egenkapital fra virksomhedsejerne (kommunerne) senest d. 1. oktober 

2019. 
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Regelgrundlag  

Kommunerne har ansvaret for konto 6 hvorunder drift af forbrændingsanlægget henhører. 

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af 

fjernvarme. 

- Kommunerne skal selv vedligeholde deres aktiver. 

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme. 

- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. 

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

-  Vedtægter, ESANI A/S 

 

 

Faktiske forhold 

I forbindelse med anbefalinger fra en fælleskommunal arbejdsgruppe nedsat i foråret 2018, blev det 

på Politisk koordinationsgruppe møde (PKG) d. 25. september 2018 vedtaget, at gå videre med 

processen vedrørende etablering af en fælleskommunal affaldsløsning for hele Grønland.  

 

Qeqqata Kommunia behandlede herefter indstilling om selskabsdannelse for fælleskommunal 

affaldsløsning pr. 22. november 2018, og godkendte følgende indstilling: 

 

”At Qeqqata kommunia giver kommunaldirektøren forhandlings kompetencen på 

vegne af kommunen til at indgå i et fælleskommunalt direktionsgruppe bestående af 

kommunaldirektører, der skal oprette affalds selskabet. 

At Qeqqata kommunia repræsenteres af kommunaldirektøren, eller dennes udpegede i 

selskabets bestyrelse, når selskabet er dannet. 

At Qeqqata kommunia indskyder 400.000 kr. til oprettelse af affalds selskabet fra 

netop godkendte budget for 2019 ”Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut forberedelse” 

med budget på 500.000 kr. Beløbet skal indgå i et fælleskommunal indskud til 

Selskabet opstartskapital.” 

 

Kommunerne har d. 21. februar 2019 stiftet det fælleskommunale affaldsselskab under navnet 

ESANI A/S (Eqqaavilerinermut, Sulisoqarnermut, Atoqqiinermut Nukissiuuteqarnermullu 

Ingerlatseqatigiiffik).  

ESANI A/S er stiftet som et aktieselskab, der ejes af de 5 kommuner.  

De enkelte kommuner blev repræsenteret med hver deres bestyrelsesrepræsentant, som var: 

o Kommuneqarfik Sermersooq – Lars Møller Sørensen (formand) 

o Qeqqata Kommunia – Paneeraq Olsen (næstformand) 

o Kommune Qeqertalik – Hans Peter Poulsen 

o Avannaata Kommunia – Anthon Frederiksen 

o Kommune Kujalleq – Kim Dahl  

 

Pr. oktober 2019 har fungerende kommunaldirektør udpeget teknik og miljøchef Hans Ulrik Skifte 

som kommunens repræsentant overfor ESANI A/S, og således indstillet vedkommende til 

bestyrelsen. 

 

Frank Rasmussen blev udpeget som direktør for selskabet i interimsperioden i 2019.  

Den fælles kommunale affaldsløsning tager udgangspunkt i anlæggelsen af 2 store 

forbrændingsanlæg, som placeres i henholdsvis Nuuk og Sisimiut. De to anlæg skal håndtere affald 

fra hele Grønland. 
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Beslutningen om at placere forbrændingsanlæg i henholdsvis Sisimiut og Nuuk hænger sammen 

med, at det er to af de steder i Grønland, hvor hele den producerede energi (varme) kan optages i 

eksisterende fjernvarmenet på alle tidspunkter af året. Derved forventes det at energien (varmen) 

kan anvendes som energiforsyning og at energien på den måde kan generere en indtægt, som vil 

medvirke til at betale for driften af forbrændingsanlæggene.  

Hertil etableres der spildolieforbrændingsanlæg i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. 

Spildolieforbrændingsanlæggene vil omdanne den samlede spildoliemængde i Grønland til energi 

(varme), som vil indgå i varmeforsyningen af de nævnte byer. 

 

Selskabet skal stå for: 

- Fragt og bortskaffelse af affald fra samtlige byer og bygder i Grønland 

- Opmagasinering af brændbart affald 

- Miljørigtig forbrænding af brændbart affald 

- Salg af varmeproduktionen til Nukissiorfiit 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vurderes, at der kan opnås en række stordriftsfordele ved en fælles affaldsløsning, som på sigt 

kan gøre affaldshåndteringen mere effektiv. På nuværende tidspunkt har kommunerne udgifter på 

ca. 1700-2000 kr. pr. tons affald. Til sammenligning forventes det, at priserne i det fælles 

kommunale affaldsselskab vil ligge mellem 1064 kr. og 175 kr. pr. tons. 

 

Bæredygtig affaldshåndtering i hele landet vil ud over mindre forurening til følge også være med til 

at reducere astronomiske beløb til import af fossile og forurenende brændstoffer. 

 

Der vurderes ligeledes at være betydelige miljøgevinster ved at etablere en fælles løsning for 

affaldshåndtering i hele Grønland. 

 

I dagligdagen vil indbyggerne utvivlsomt mærke positive effekter i form af mindre gener fra 

skadedyr, lugt gener, røg gener, samt mere organiseret og renere affaldsbehandling i by og bygd. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I samråd med revisionsselskabet Deloitte vurderer direktionen i ESANI A/S, at det samlede 

kapitalbehov fra virksomhedsejerne udgør i alt 50 mio. kr. fordelt over 5 år (2019-2023). Såfremt 

ejer strukturen i selskabet fortsat skal fordeles således at hver kommune ejer 1/5 af selskabet, vil 

hver kommune skulle indskyde 10 mio. kr. (se bilag 2) 

 

Egenkapitalen skal være på plads, før der er mulighed for at bringe kapital fra bidragsydere, banker 

og investorer ind i selskabet.  

 

Selvstyret har meldt entydigt ud, at de vil matche kommunernes indskud 1-til-1 med et 

anlægstilskud op til 50. mio. kr. Det forventes således at Selvstyret indskyder 50 mio. kr. fordelt 

over de næste 5 år.  

 

Det forventes, at det samlede anlægsinvesteringsbehov vil beløbe sig til ca. 400 millioner kroner. 

 

Direktionen og bestyrelsen i ESANI anbefaler følgende til samtlige 5 kommuner: 
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1. At kommunerne indskyder et samlet beløb på i alt 50 mio. kr. (10 mio. pr. kommune) 

 

2. At den enkelte kommune beslutter hvilken af 3 nedenstående finansieringsmodeller der 

anvendes: 

 

o Indskuddet betales på én gang 

o Indskuddet betales over 4 år med 2,5 mio. kr. årligt. 

o Indskuddet betales over 5 år med 2 mio. kr. årligt.  

 

3. At kommunerne træffer beslutning om en finansieringsmodel senest d. 1. oktober 2019 

 

Selskabet er oprettet som et aktieselskab, hvori kommunerne indskyder ansvarlig lånekapital. 

Fordelingen af omkostningerne mellem kommunerne er blevet fastlagt i forbindelse med 

selskabsdannelsen og i dialog med de øvrige kommuner.  

 

Når samtlige fem kommuner har truffet beslutning om en finansieringsmodel, udformes der en 

bindende aftale kommunerne imellem.  

 

For Qeqqata Kommunias vedkommende kan man sikre finansieringen med 2,5 mio. kr. årligt fra og 

med 2019, ved at hente midlerne fra eksisterende konti, der har stor relevans til ESANI A/S og 

Qeqqata Kommunias egne formål. 

 

Det foreslås, at ESANI A/S kapitalbehov på samlet set 10 mio. kr. hentes som vist fra følgende 

eksisterende konti, som vises på tabel 1-3: 
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Konto Kontonavn Budget 

2019 (i 

tusinde 

kr.) 

Budget 

2020 (i 

tusinde 

kr.) 

Budget 

2021 (i 

tusinde 

kr.) 

Budget 

2022 (i 

tusinde 

kr.) 

Budget 

2023 (i 

tusinde 

kr.) 

72-02 Renovering af 

kommunale 

bygninger 

             

15.000  

             

15.000  

             

15.000  

             

15.000  

                       

-    

76-09-10 Fjernvarmelednin

g Sisimiut 

                

1.770  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

76-12 Pulje til 

miljøforbedringer 

                

1.150  

                

1.000  

                

1.000  

                

1.000  

                

1.000  

76-47 Forsendelse af 

affald 

                

2.000  

                

2.000  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

76-25-10-

50-61 

Forbrændings 

udvidelse 

Sisimiut 

                   

500  

        

xx-xx Finansiering til 

ESANI A/S 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

I Alt Alle berørte 

konti 

             

20.420  

             

18.000  

             

16.000  

             

16.000  

                

1.000  

Tabel 1: Eksisterende bevillinger 

 

 

Konto Kontonavn Ny 

forslag til 

budget 

2019 (i 

tusinde 

kr.) 

Ny 

forslag til 

budget 

2020 (i 

tusinde 

kr.) 

Ny 

forslag til 

budget 

2021 (i 

tusinde 

kr.) 

Ny 

forslag til 

budget 

2022 (i 

tusinde 

kr.) 

Ny 

forslag til 

budget 

2023 (i 

tusinde 

kr.) 

72-02 Renovering af 

kommunale 

bygninger 

             

15.000  

             

15.000  

             

13.000  

             

13.000  

                       

-    

76-09-10 Fjernvarmelednin

g Sisimiut 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

76-12 Pulje til 

miljøforbedringer 

                

1.150  

                       

-    

                   

500  

                   

500  

                

1.000  

76-47 Forsendelse af 

affald 

                

1.370  

                   

500  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

76-25-10-

50-61 

Forbrændings 

udvidelse 

Sisimiut 

                   

400  

        

xx-xx Finansiering til 

ESANI A/S 

                

2.500  

                

2.500  

                

2.500  

                

2.500  

                       

-    

I Alt Alle berørte 

konti 

             

20.420  

             

18.000  

             

16.000  

             

16.000  

                

1.000  
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Tabel 2: Nye forslag til budgetter 

 

 

Konto Kontonavn Differenc

e 2019 (i 

tusinde 

kr.) 

Differenc

e 2020 (i 

tusinde 

kr.) 

Differenc

e 2021 (i 

tusinde 

kr.) 

Differenc

e 2022 (i 

tusinde 

kr.) 

Differenc

e 2023 (i 

tusinde 

kr.) 

72-02 Renovering af 

kommunale 

bygninger 

                       

-    

                       

-    

                

2.000  

                

2.000  

                       

-    

76-09-10 Fjernvarmelednin

g Sisimiut 

                

1.770  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

76-12 Pulje til 

miljøforbedringer 

                       

-    

                

1.000  

                   

500  

                   

500  

                       

-    

76-47 Forsendelse af 

affald 

                   

630  

                

1.500  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

76-25-10-

50-61 

Forbrændings 

udvidelse 

Sisimiut 

                   

100  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

xx-xx Finansiering til 

ESANI A/S 

-              

2.500  

-              

2.500  

-              

2.500  

-              

2.500  

                       

-    

I Alt Alle berørte 

konti 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

 

Tabel 3: Difference mellem eksisterende budgetter og nye forslag til budgetter. 

 

Det ses af tabellerne, at ESANI A/S kapitalbehov fra Qeqqata Kommunia kan finansieres via 

eksisterende budgetter, der ligger tættest til selve formålet med ESANI A/S. 

1. Reduktion af en del af kommunens konto om renovering af kommunale bygninger, da 

projektet bl.a. vil medføre stærkt nedsat forpligtigelse til at skulle renovere eksisterende 

forbrændingsanlæg på kort sigt, og ingen forpligtigelse fremadrettet. Nedsættelsen må dog 

revurderes med henblik på ekstrabevilling til bygningsrenoveringskontoen fra næste års 

budgetbehandling, da kommunens bygninger generelt har manglet vedligeholdelse i mange 

år, med store renoveringsefterslæb til følge. Skolerenoveringerne i Sisimiut og Sarfannguit 

med Selvstyrerefusion er afsluttede. 

2. Fjernvarmeledningen i Sisimiut har været udført i samarbejde med Nukissiorfiit, og resten 

skulle bruges ift. klargøring af fjernvarmenettet til svømmehallen, der ikke længere er 

aktuel. 

3. Pulje til miljøforbedringer har direkte relevans til et nyt forbrændingsanlæg, der pga. mangel 

på et ordentligt anlæg i dag medfører store miljøgener. 

4. Forsendelse af affald fra Sisimiut til enten Maniitsoq eller Nuuk har stået stille pga. 

kapacitetsproblemer i begge steder, der pga. større byggeaktivitet har fået mere og mere 

affald. Da der planlægges nye affaldshoteller fra 2020 vil puljen blive reduceret til kun at 

omfatte pakning og placering af brændbart affald, og forsendelse af ikke brændbart affald til 

Danmark. 

5. Kontoen om forbrændingsudvidelse blev i første omgang brugt til opstartsudgifter for 

ESANI A/S, og resterende beløb indstilles også til at gå til samme formål. 
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Administrationens vurdering 

Arbejdet med ESANI A/S er af yderste vigtighed for samtlige kommuner, Selvstyret, og det 

begrænser ikke mindst miljøskadelig import af dyre fossile brændstoffer. I stedet satses der på 

billigere, og langt mere effektiv og miljøvenlig behandling af affald. Affaldet vil skabe varme i 

Grønlands største byer, hvor man omdanner nuværende problemaffald, der i mange år har skadet 

alle Grønlands bosteder og omgivelser, om til bæredygtig ressource. 

 

Qeqqata Kommunia har spillet en afgørende rolle i tilblivelsen af ESANI A/S, hvor dennes arbejde 

med affaldsplanen og efterfølgende samarbejde med øvrige offentlige selskaber og myndigheder i 

landet har sikret, at det første fælleskommunale anlæg laves i Sisimiut, og tilsvarende anlæg skal 

laves i Nuuk. Begge anlæg er helt essentielle for at ESANI’s planer realiseres. Muligheden for at 

afsætte al produceret varme fra det kommende anlæg til Sisimiuts fjernvarmenet spiller en meget 

stor rolle i selskabets planer for driftsbudgetter. 

 

ESANI’s videre arbejde med sagen viser med al tydelighed, at hele Grønland, både alle 

kommunerne og Selvstyret fortsat arbejder for fælles sag, og selve realiseringen af projektet er nært 

forestående. I første omgang er der således planer om at oprette affaldshoteller, så disse kan fyldes 

op med affald indtil forbrændingsanlæggene opføres, og derefter fortsat bruges i forbindelse med 

affaldsbehandlingen. 

 

Qeqqata Kommunia har indtil videre arbejdet helhjertet for, at projektet lykkes, og dette skridt om 

finansiering af ESANI’s fremtidige aktiviteter vil sikre Qeqqata Kommunias medejerskab af 

tiltaget, således der ikke kommer spørgsmålstegn om ejerskabets størrelse imellem kommunerne 

fremadrettet. Det har tidligere været dokumenteret, at enkelte kommuner ikke kan løfte 

affaldsområdet alene, og må således løfte ESANI projektet ligeligt for at sikre bedre fremadrettet 

driftsøkonomi og affaldsbehandling. Jf. Qeqqata Kommunias affaldsplan har alternativet været, at 

kommunen selv skulle finansiere eget forbrændingsanlæg til 130 mio. kr., og ikke skulle regne med 

tilskud. Ikke nok med det eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut synger på sidste vers, og 

medfører løbende ophobning af affald, som heller ikke kan sendes videre til resterende 

forbrændingsanlæg i hele Grønland pga. kapacitetsproblemer. Således er situationen akut i Qeqqata 

Kommunia, ligesom samme billede er tilfældet i resten af landet. 

 

Qeqqata Kommunias fortsatte involvering vil dermed sikre kommunen i langt bedre økonomisk 

situation fremadrettet, både på kort og langt sigt.  

 

ESANI A/S kapitalbehov udgør jf. ”Økonomiske og administrative konsekvenser” 10 mio. kr. fra 

hver kommune, som Qeqqata Kommunia også skal betale til ESANI A/S for at sikre sit fortsatte 

engagement med tiltaget, og være med til at ESANI A/S får økonomisk støtte fra Grønlands 

Selvstyre som beskrevet ovenfor. 

 

Det indstilles, at Qeqqata Kommunia finansierer ESANI’s aktiviteter med 2,5 mio. kr. årligt fra og 

med 2019 frem til 2022, og bevillingerne hentes fra eksisterende konti, der har relevans til tiltaget. 

 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller over for teknisk udvalg, udvalget for økonomi og kommunalbestyrelsen: 
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At Qeqqata Kommunia finansierer ESANI A/S’s kapitalbehov på sammenlagt 10 mio. kr. 

 

At Qeqqata Kommunia opdeler betalingsperioden til 4 år, således Qeqqata Kommunia fra år med 

2019 frem til 2022 årligt betaler 2,5 mio. kr. til ESANI A/S. 

 

At Qeqqata Kommunias finansiering til ESANI A/S hentes fra eksisterende konti og budgetter som 

vist på tabel 1-3 under ”Administrative og økonomiske konsekvenser”, således tiltaget gøres udgifts 

neutralt i forhold til nuværende bevillinger til de i tabel 1-3 nævnte konti. 

 

 

Afgørelse: 

Indstillingerne godkendes af udvalget, og indstilles til godkendelse til Økonomi og 

kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag: 

1. Status  

2. Affalds- og spildolieanlæg i Grønland (PowerPoint) 

3. Beregninger på budgetter 

4. Referat fra bestyrelsesmøde  
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Punkt 08 Løbende 10 års plan for moskusokser i Qeqqata Kommunia  
 

Journal nr. 72.01.01.03 

 

Baggrund 

Medlem af kommunalbestyrelsen Malene Ingemann har pr. mail af 4. april 2019 

fremsendt et forslag om, at Qeqqata Kommunia skal udarbejde en løbende 10 års plan for 

moskusokser. 

 

Vinterjagten i 2019, var den vilde ‘western’ jagt, og desværre et stort slaraffenland af 

ulovligheder. Der kom tal ud om at der befinder sig 23.000 dyr i kommunen, som straks skulle 

aflives (som om det var sidste gang før lukketid). Trist, at en flok på 10 dyr blev nedskudt, 

hvoraf kun skindet blevet taget med af dyrene (gevinst 15.000 kr.) hvoraf alt kød blev efterladt. 

OSV,OSV, OSV. Fritidsjægere indsatte det helt store skyds, som resulterede i masse af ulovlig 

jagt i nemmere områder som var jagtfrie. Jagtbetjenten gav op, og kunne ikke kontrollere jagten. 

En jæger, blev efter forlydende stoppet, med sin load af dyr af jagtbetjenten og blev spurgt, 

‘hvor mange dyr har du skudt og hvorhenne’. Svar: ‘hvad rager det dig’, og personen kørte 

videre. Og mange løj, så sveden dryppede af dem, og foretog ulovlig jagt, og fritidsjægere 

opførte sig som om de var erhvervsfangere. Alle kunne se det, men der blev ikke gjort noget ved 

det. 

 

Vi ved alle at moskusokserne er flest helt nede i syd ved iskanten mod Maniitsoq, der hvor der 

er meget ufremkommeligt. Men i år resulterede det i okserne blev udtyndet alle andre steder, 

der hvor det var nemmest at komme frem. Utroligt men hvor er så planen henne? Hvor er 

politikernes indgriben, hvor er politikernes stemme henne, for vi bør politisk tænke og handle: 

Vi har lavet 12 koncessionsområder, det er et politisk ansvar at sikre at der er rigeligt med okser 

i de 12 koncessionsområder. Samtidig med at der også skal være plads til fangerjagt næste år, 

uld- produktion og foto safari osv.osv. 2019 er første år, hvor man har hørt om at turister ikke 

har fået deres trofæ af moskusoksen, fordi der ingen var i store områder. 

 

Derfor er det vores ansvar som politikere, enten af out source opgaven omkring dyreforvaltning 

til én person som ikke er i politik, men som vi ansætter til opgaven (fordi vi som politikkere ikke 

er vores ansvar bevidst, eller fordi vi tager en reel beslutning om, at det er et for følsomt emne til 

at vi selv kan håndtere presset, fordi der er valg hver 4. år, og næsten ingen politikere tør 

desværre gå mod deres vælgere). Eller at vi som politikkere laver en specificeret politisk 10 års 

plan for jagttryk, som årligt opdateres, og som konstant indeholder planen for de næste 10 år. På 

denne måde kan vi sikre en langtidsholdbar løsning. Man kunne i denne plan udnytte den viden 

som folkene bag de 12 koncessionsområder har. Og man kunne også være meget mere 

specifikke mhp. jagtpres, så jagten blev koncentreret til de områder, der befinder sig for mange 

dyr i. 

 

Jeg håber med dette forslag, at få opbakning til: 

A. At vi får lavet en løbende 10 års plan, der årligt opdateres, så vi sikre at vi har nok 

moskusokser i Qeqqata Kommunia til: Foto Safari, fangerjagt og trofæjagt, 

uldproduktion til at kunne gøre moskusoksen én ‘konstant’ for Qeqqata Kommunia. 

eller 

B. At vi outsourcer opgaven, til en ekstern uvildig person, som hører fangere, 

turismekoncessionsindehavere, befolkningen mf. hører hvad alle siger, og derefter 

tager en beslutning som løbende skal fremstå i en bæredygtig plan 10 år frem. 
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Jeg ved, at vi i Q.K. ikke står alene med dette område og at Selvstyret og Naalakkersuisut 

selvfølgelig også har noget at skulle sige, MEN vi kan opfordre til at sikre en langtidsplan eller at 

out source området, fordi man gang på gang ser uansvarlige beslutninger taget på bagrund af 

politiske ytringer i hovedstaden med ønsker om “det kunne ellers være fedt at kunne købe kød i 

køledisken i Pisiffik og Brugsen” (uagtet om det er bæredygtigt eller ej). 

 

Men alfa og omega er at, ønsker vi at Kangerlussuaq i generationer fremad skal være Grønlands 

moskus navle, som der er rigtig meget økonomi i, så bliver politikerne nød til at beslutte hvordan 

dette skal ske. Og i og med at lufthavnen skal reddes i Kangerlussuaq, og vi skal have en 

vejforbindelse mellem by/lufthavn, så er det meget presserende at tage en beslutning på området, så 

vi kan reddet ‘moskusoksens lange rejse’. Men vi tager desværre moskusokserne som er et urtids 

dyr for givet, og Q.K. starter nu for alvor at få problemer, fordi man politisk umiddelbart desværre 

ikke magter at forvalte dyrelivet. 

 

Regelgrundlag 

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

Faktiske forhold: 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold (DFFB) har den 15. april 2019 svaret 

administrationens spørgsmål omkring moskusokser, hvoraf skindet alene er taget med således, at 

politiet ikke vil starte en efterforskning af sagen på grund af manglende vidner og dokumentationer. 

Til trods herfor meddeler DFFB og jagtbetjenten, at de i henhold til skaffede oplysninger ikke vil 

stoppe sagen her. 

 

Administrationen har den 15. april 2019 haft en samtale med jagtbetjenten i 

forvaltningsområdet Sisimiut og jagtbetjenten i forvaltningsområdet Maniitsoq omkring 

overtrædelser under vintermoskusoksejagten i 2019 og forhold omkring jagtbetjentene, som 

forslagsstilleren fremkommer med. 

Jagtbetjentene forklarer, at de ikke kan genkende de forhold, som forslagsstilleren fortæller om, 

primært hvad angår, at de har givet op. Jagtbetjentene forklarer, at de aldrig giver op under deres 

tilsyn. 

De gør alt for at holde et godt tilsyn med området. Det er efter sigende en stor opgave at holde 

tilsyn med et så stort et landområde, når man alene er to jagtbetjente. 

De kan ej heller genkende, at en jæger, der blev stoppet skulle have svaret "hvad rager det dig", og 

kørte videre. Dette forhold kan jagtbetjentene ej heller genkende. 

Når de ankommer til byen efter dages tilsyn på jagtområderne, holder de desuden tilsyn til langt ud 

på natten med fangerne, der kommer hjem efter jagten. 

Under moskusoksejagtsæsonen har den ene jagtbetjent måtte rejse udenbys den 11.02.2019 på 

grund af dødsfald i familien. Som følge heraf blev den ene jagtbetjent ladt alene til at holde tilsyn 

med det store jagtområde, men af sikkerhedsmæssige årsager havde pågældende i en periode 

primært holdt tilsyn med fangerne, der enten kom hjem efter fangsten eller var på vej ud på fangst. 

Jagtbetjentene bemærker, at der efterhånden bliver flere fritidsjægere, der jæger efter moskusokser 

under vinterjagten, at de efterhånden kræver mere, hvorfor der også er flere, der skal holdes opsyn 

med. 
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Jagtbetjentene har overfor deres overordnede krævet, at der skal indsættes 6 jagtbetjente ved næste 

vintermoskusoksejagt i Kangerlussuaq. Idet jagtbetjentenes arbejdsopgaver må fordeles, hvis 

tilsynet skal være tilfredsstillende. To betjente, der holder tilsyn mod øst, to betjente, der holder 

opsyn mod syd, og to betjente, der holder opsyn med fangere, der enten kommer hjem fra fangsten 

eller er på vej til fangst. 

Under vintermoskusoksejagten 2019 var der alene to jagtbetjente. De holdt dagligt tilsyn med et 

200 km lang landområde. 

Efter jagtsæsonen for erhvervsfangere og fritidsjægere havde jagtbetjentene ved besigtigelse af 

jagtområdet konstateret, at moskusokserne havde søgt flugt mod indlandsisen. 

At der var moskusokserne længere inde mod landet. At dette måtte have været årsag til, at 

trofæjægerne ikke havde så meget held med sig. 

Forslagsstilleren foreslår: 

a) at kommunen skal udarbejde en løbende 10 års plan for moskusokser, der årligt skal opdateres 

eller: 

b) At opgaven outsources til en ekstern uvildig person, som hører fangere, 

turismekoncessionsindehavere, befolkningen mf. hører hvad alle siger, og derefter tager en 

beslutning som løbende skal fremstå i en bæredygtig plan 10 år frem. 

 

I Landstingslov om fangst og jagt er det alene kommunerne og kommunalbestyrelserne, der bliver 

nævnt som de instanser, der kan varetage den nødvendige administrative forvaltning. Loven nævner 

ingen virksomheder eller private. 

Dette blev bekræftet, da Qeqqata Kommunia tilbage i 2013 rettede henvendelse til departementet 

omkring en anden sag. I nærværende forslag står der, at personen, der får opgaven også skal kunne 

tage en beslutning. Administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt i den gældende lov 

ikke er hjemmel til at overdrage opgaven til én person, der også skal kunne tage beslutninger. 

 

For det andet foreslås det, at der udarbejdes en 10 års plan, der årligt skal opdateres. 

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser af 2013 fastlægger de områder, 

som kommunerne kan udarbejde bestemmelser for. 

Der henvises til bekendtgørelsens § 18 Kommunal vedtægt samt § 19 Lokal forvaltning. 

 
Der er meget lidt, som kommunen selv kan lave bestemmelser over i en kommunal vedtægt, og for 

nærværende forslag er § 18 ikke tilstrækkeligt at skulle tage udgangspunkt i. 

Med hensyn til Lokal forvaltning kan § 10 undersøges, men vi vurderer, at der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt en lokal forvaltning kan imødekommes, når man tænker på 

moskusoksebestanden i Kangerlussuaq, det store område og de forskellige interessegrupper, der 

udnytter moskusoksen. 

I Ivittuut er der en lokal forvaltning, men det drejer som et meget mindre landområde, og om alene 

ca. 500 der forvaltes lokalt. 

 

Der er mulighed for i et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia, Selvstyret og Naturinstituttet at få 

udarbejdet en forvaltningsplan for moskusokser i Kangerlussuaq. 

Det kan nævnes, at forslaget til ny Inatsisartutlov om fangst og jagt er under høring. Hensigten med 

den nye lov er, at fastsætte nærmere regler omkring tilsynet. 

Forslaget til Inatsisartutlov fremsættes til behandling hos Inatsisartut til efterårssamlingen 2019. 
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Administrationens vurdering 

Jagtbetjentene bemærker, at antallet af personer med fritidsjagtbevis efterhånden er stigende. 

Administrationen vurderer, at der hvad angår kvoter er behov for at træde ind, når man 

tænker på jagtområderne og jagttiderne, ligesom der er behov for at intensivere tilsynet. 

Administrationen vurderer, at der er mulighed for at kvotere moskusokser for personer med 

fritidsjagtbevis. På nuværende tidspunkt er der fri kvote i jagtområde 1, men det er ulovligt at 

anvende motoriserede køretøjer. Administrationen vurderer, at det for forvaltningen ville 

være en fordel, hvis moskusokserne kvoteres for personer med fritidsjagtbevis. 

I dag er der mange personer med fritidsjagtbevis, der jæger i jagtområde 1. 

Administrationen vurderer på denne baggrund, at der nu er flere, der tager på 

vintermoskusoksejagt. 

På denne baggrund er der behov for at intensivere tilsynet, og administrationen vurderer, at 

Naalakkersuisut bør løse denne udfordring. 

 

Administrationen vurderer, at der er behov for at få udarbejdet en forvaltningsplan for 

moskusokser i Kangerlussuaq, og foreslår hermed, at sagen opstartes i samarbejde med 

Naalakkersuisut. Med forvaltningsplanen skal det således også være hensigten at kunne udnytte 

moskusokser, der har søgt længere ind mod landet, og at man således vil arbejde for en 

forvaltningsplan, der tilgodeser samtlige interessegrupper. 

 

Administrationens indstilling 
Det indstilles, at forslaget drøftes og efterfølgendes sendes til behandling i Udvalg for 

Fiskeri, Fangst og bygdeforhold. 

  

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 

   Kommunalbestyrelsen har under deres møde den 25. april 2019 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforholds godkendelse, 

 

- at der udarbejdes en forvaltningsplan for moskusokser i Kangerlussuaq, og foreslår hermed, at 

sagen opstartes i samarbejde med Naalakkersuisut 

 

Afgørelse 

 

Udvalget ønsker at forholdene afdækkes med hensyn til moskusjagt og jagt i Kangerlussuaq. Og 

udvalget anmoder om, at der bliver arrangeres en seminar vedr. moskusbestanden og andre dyr i 

Kangerlussuaq,  

udvalget ønsker at dette afholdes i Kangerlussuaq i februar.  

 

 

Bilag 

1. Mail fra Malene Ingemann af 4. april 2019 
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Punkt 09 Fiskeri og Fangst seminar 

 
Journal nr. 72.00 

 

Baggrund 

Under Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforholds møde den 26. marts 2019, fremkom Jakob 

Olsen med et forslag om muligheden for afholdelse af en Fiskeri og Fangst seminar i Qeqqata 

Kommunia. 

Udvalget besluttede under sit møde den 25. Juni 2019, at embedsfolk skal til næstkommende møde 

undersøge, om der er behov for en Fiskeri og Fangst seminar. Såfremt der er et behov, skal der 

udarbejdes et forslag om hvem der skal deltage, hvor den skal afholdes, hvad det vil koste og 

hvilket emner der skal drøftes. 

Der er ønske om oplysninger vedrørende kommunens eventuelle vilje til at kunne udvikle 

indhandlingsstederne i bygderne. 

 

Faktiske forhold: 

Administrationen har i forbindelse med sin undersøgelse sendt høringsbreve til fisker og fanger 

foreninger, hvor der spørges ind til en eventuelt behov for et seminar og såfremt dette er tilfældet, 

blev de anmodet om at komme med forslag om eventuelle emner til drøftelse. 

 

Følgende foreninger har afgivet høringssvar til dags dato: 

-Fisker og Fanger foreningen i Sisimiut (SAPP) 

Sisimiuni Angallateerarsorlutik Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffit (SAAPP) 

- Fisker og Fanger foreningen i Maniitsoq (MAPP) 

Fisker- og Fanger-foreningen i Napasoq (NAPP) 

 

SAPP har under sit besvarelse den 17.09.2019 skrevet, at der er behov for et seminar. Som primært 

foreslår de, at man drøfter havneforhold for kuttere og pontonbroer for joller, og tilrettelæggelsen af 

skure til udstyr og andet. 

 

SAAPP skrev følgende under sit høringssvar af 24.09.2019: 

“1 Emnet om markant forbedring af trængsel på Sisimiut havn ønskes drøftet. 

I forbindelse med dette, er det nødvendigt med deltagelse af relevante for havnen. 

 

2 Med hensyn til benyttelse af kranen til at tage både op, er det ønskeligt at får vide, hvorfor man 

ikke længere kan benytte el stikkontakt i denne. 

 

3 Det er ønskeligt at får vide, om der er mulighed for at Kommunen overtager ansvaret for slagteriet 

i Kangerlussuaq. Her tænker man på indhandlingsmuligheder for moskusokse. 

 

4 Kan man stoppe fritidsjægernes salg af fangstdyr til offentlige institutioner, f.eks. 

døgninstitutioner og andre steder, hvor der er forplejningsordning, idet de tager erhvervsfangernes 

indtægtsmuligheder? 

F.eks. tager personalet på en døgninstitution med på en moskusjagt, hvor alt udgifter betales af 

døgninstitutionen, derefter sælger de deres fangst til deres arbejdsplads, selvom døgninstitutionen 

ellers kunne købe kød fra erhvervsfangerne. 
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Forholdende bør rettes op, især i disse år hvor der er mangel på indhandlingssteder. 

 

5 Kommunen har tidligere spurgt, hvad man kan forbedre ved brug af 4 mio. kr.? Selvom der blev 

nævnt flere forhold, som trænger til forbedring, bliver der ikke reageret på dem. 

Nu er det igen blevet efterår og mangel på agnsted er tilstede, dette må der gøres ved, idet når vi 

sætter agn på jolleværkstedet, bliver vi smidt ud af tilsynsførende, før vi er færdige. 

 

Det er disse emner, som man kunne drøfte, det er ønskeligt, at alle relevante deltager ved seminaret, 

idet hvis vi drøfter disse forhold uden deltagelse fra ansvarlige, kan vi ikke rigtigt opnå noget”. 

 

MAPP har følgende høringssvar af 20.09.2019: 

“Herfra støtter vi også, at der afholdes fiskeriseminar, vi vedlægger vores forslag til punkterne. 

 

Som det første, at man drøfter krabbefiskeriet, da man ikke ønsker kvote ordning. 

 

Som det andet: Vi ønsker også, at man drøfter torskefiskeriet, da fiskemetoden er ændret. 

 

Som det tredje: Vi ønsker, at man også drøfter indenskærs hellefiskeri i fjordene.  

 

Det er disse tre punkter der ønskes drøftet herfra. 

 

NAPP har følgende høringssvar af 08.10.2019: 

“I de seneste år blev pontonbroerne i Napasoq udskiftet, som er meget godt. Men 

banksætningspladsen for joller ved beddingen blev ikke færdigbygget, efter beddingen blev bygget. 

Bygdebestyrelsen siger ellers, den ville blive færdigbygget. Gad vide hvor mange år den kommer til 

at stå sådan. Jeg kan tilføje, at der er gået tre år, siden byggeri af oplagsskur til fiskeriudstyr er gået 

i stå. Ingen ved hvornår de kommer til at står klar. Dette er bygdebestyrelsen ligeledes bekendt med. 

Derfor er vi desværre tvivl om, hvilket forslag vi kan komme med, idet forholdende for fisker og 

fanger er sådan her i bygden”. 

 

 

Administrationen er bekendt med, at indhandlingsstedet i Napasoq har holdt lukket i næsten 2 år nu, 

på denne baggrund indhandler fiskerne fra Napasoq deres fangst til Atammik eller Maniitsoq. 

Vi har ikke modtaget er høringssvar fra Fisker og Fanger foreningen i Atammik. Dog er 

administrationen bekendt med, at Fisker og fanger foreningen i Atammik i flere år har ønsket 

afholdelse af en seminar med hensyn til Atammik. Kapacitet på Royal Greenlands indhandlingssted 

i Atammik er ikke nok, når det går godt med fiskeriet, idet der kommer restriktioner på 

indhandlinger, som medfører tab af indtægter for fiskerne og at der ikke kan ske udvikling i 

Atammik. 

 

Administrationens vurdering 

På baggrund af modtagne høringssvar fra foreningerne, vurderer administrationen, at det er svært at 

vurdere størrelsen på en eventuelt seminar. Med tanke på emner og deltagere. 

Administrationen vurderer, at den primær problem i Qeqqata Kommunia er, at torskebestanden er 

på tilbagegang i de seneste år. På den anden side vurderes det, at jagten på andre fangstdyr går godt. 
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På denne baggrund vurderer administrationen, at primær emner under en eventuelt seminar skal 

omhandle fiskeri, indhandlingssteder og hvad kommunen kan gøre vedrørende fiskerierhvervet, 

f.eks. havneforhold, skure til udstyr, agnskur m.m. 

Der er lovrammer for kommunernes mulighed for medfinansiering af virksomheder 

(indhandlingssteder) i henhold til Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes 

mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed 

m.v. og Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence. 

Administrationen vurderer, at det er svært at kommunen kan medfinansiere til 

fiskeindhandlingssted/ fiskefabrik i henhold til loven, især på baggrund af krav vedrørende 

konkurrenceloven. Derfor er det vigtigt, at selskaber som driver indhandlingssteder deltager i 

seminaret, så man dermed kan snakke med dem. 

Alligevel vurderer administrationen, at kommunen kan undersøge, hvad man kan gøre med hensyn 

til moskusslagteriet i Kangerlussuaq, såfremt der er ønske herom. 

På baggrund af ovennævnte lovgivninger vurderer administrationen, at kommunen har i henhold til 

lovgivningen gode muligheder at investere indenfor fiskeriinnovation, produktion af råvarer, der 

ikke tidligere er blevet produceret, dermed kan man også drøfte innovation under seminaret, f.eks. 

hvilket innovationer man gerne vil opnår. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om seminaret skal afholdes, og såfremt hvilket 

emner der skal drøftes, som vil vise hvilket vej man skal arbejde mod. 

 

Afgørelse 

 

Pkt. 8 anmodning om seminar, gælder også i punkt  9 

 

Bilag 

1. Høringssvar fra SAPP af 17.09.2019 

2. Høringssvar fra SAAPP af 24.09.2019 

3. Høringssvar fra MAPP af 20.09.2019 

4. Høringssvar fra NAPP af 08.10.2019 
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Punkt 10 Beslutning om fordeling af moskuskvote og moskusjagt i efteråret 2019 for 

forvaltningsområdet Sisimiut i Qeqqata Kommunia  

 
Journal nr. 72.01.01.03 

 

Baggrund 

Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser af 3. juli 2019. 

Der er blevet tildelt en kvote på 300 moskus til moskusjagten i efteråret for Sisimiut 

forvaltningsområdet i Qeqqata Kommunia.  

 

Regelgrundlag 

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

 

Faktiske forhold 

Der var høring om eventuelle ændringsforslag til kvotefordelingen på 75/25 % overfor fisker- og 

fangerforeninger og fritidsfangerforeningen samt bygdebestyrelserne i forvaltningsområdet 

Sisimiut.   

 

Høringssvarene er som følgende: 

 

Sisimiuni Angallateerarsorlutik Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat (SAAPP) (Jollefisker og 

fangerforening i Sisimiut) har følgende bemærkning: Foreningen har ingen ønske om ændringer. Vi 

godkender forslaget som den foreligger. 

 

Itillimi aalisartut piniartullu peqatigiiffiat (Fisker og Fangerforeningen i Itilleq) har følgende 

bemærkninger: Fisker og Fanger i Itilleq godkender høringen om fordeling af moskus, som den 

foreligger. 

 

Fritidsjæger i Sisimiut meddeler, at de ikke har noget at bemærke. 

 

Resterende har ikke indleveret høringsbesvar. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at kvotefordeling på 75/25 % af de 300 moskusokser mellem erhvervs- 

og fritidsfangere skal forblive uændret i 2019, da der ikke er kommet ændringsforslag til efterårets 

moskusoksejagt. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at kvoten på 300 moskusokser til moskusjagten i efteråret fordeles således: 

 

At kvoten fordeles med 75/25 % mellem erhvervs- og fritidsfangere, i tal går 225 kvoter til 

erhvervsfangerne og 75 kvoter til fritidsfangerne. 



Dagsorden for Udvalg Tekniks ordinære møde 07/2019, den 15.oktober 2019 

 

 

 

43 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Formandsbeslutning 

Formand for Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold beslutter den 17. juli 2019 på vegne af 

udvalget,  

 

-at godkende indstillingen 

 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold vil blive orienteret om beslutningen ved dets 

næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til udvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

 

Tages som orientering. 

 

 

Bilag 

1.  Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser om rensdyr og 

moskusoksekvoter og fangstperioder for 2019 af 3. juli 2019. 

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

3. SAAPP-s bemærkninger. 

4. Knapp Itilleq bemærkninger 

5. Fritidjæger i Sisimiut bemærkninger. 
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Punkt 11 Fordeling af overført sildepiskekvote til Qeqqata Kommunia, kvoten er overført 

fra harpunfangst til fællesfangst 

 
Journal nr. 66.16 

Baggrund 

Pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 1. oktober 2019, om 

overførsel af kvote fra harpunfangst til fællesfangst. 

Qeqqata Kommunia fik tildelt 4 kvoter. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 

 

Genfordeling af kvoter. 

§ 9 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug genfordeler efter høring af KNAPK og 

kommunerne en eventuel resterende kvote på sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler og 

pukkelhvaler. Genfordeling for sildepiskere, finhvaler, Grønlandshval og pukkelhvaler skal 

påbegyndes senest den 1 september i hvert kalenderår. Fangst er forbudt fra dagen før 

genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunalbestyrelsen efter høring af de lokale 

fisker- og fangerforeninger har foretaget og offentliggjort en ny fordeling. 

 

Fællesfangst af sildepiskere 

§ 13: 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre 

antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor 

betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer 

med harpunkanon. 

Stk. 3. Ved fordeling af licenser til fællesfangst inden for en kommune og et forvaltningsområde 

skal bygder og dernæst byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest. 

 

Faktiske forhold 

En del af 18 sildepiskekvoter som skal indfanges med harpunkanon, blev overført til fællesfangst. 

Qeqqata Kommunia fik tildelt 4 kvoter. 

Disse 4 kvoter skal nu fordeles. 

 

Forårets første kvotefordeling:  

Forvaltningsområdet Maniitsoq: 

4 sildepiskekvoter til riffelfangst blev som følgende fordelt i foråret 2019 til forvaltningsområdet 

Maniitsoq af Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold: 

Næste gruppe i Atammik, gruppe i Napasoq, næste gruppe i Maniitsoq og sidste gruppe i 

Kangaamiut, fik tildelt 1 kvote. 

Forvaltningsområdet Sisimiut: 

Under forårets kvotefordeling, fik forvaltningsområdet Sisimiut tildelt 3 kvoter. 

SAPP fik tildelt en sildepiskekvote og SAAPP fik tildelt en sildepiskekvote og den sidste 

sildepiskekvote blev tildelt til knapp Itilleq. 
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Alle 4 tildelte kvoter for forvaltningsområdet Maniitsoq blev fanget om foråret. 

Alle 3 tildelte kvoter for forvaltningsområdet Sisimiut blev fanget. 

 

I september 2019 blev det besluttet, at 48 sildepisker der ikke blev fanget året 2018, skulle 

overføres til kvoten for 2019. Kvoterne skal så overgår til fællesfangst (jollefangerne). 

Under olympiskfangst blev 11 sildepisker fanget i forvaltningsområdet Maniitsoq: 

Følgende antal sildepisker blev fanget i byer/bygder i forvaltningsområdet Maniitsoq for 2019: 

Maniitsoq 4 

Kangaamiut: 3 

Napasoq 3 

Atammik 5 

 

Under olympiskfangst fangede forvaltningsområdet Sisimiut 5 sildepisker, dermed er følgende antal 

sildepisker fanget i byer/bygder:  

Sisimiut 6 

Itilleq 1 

Sarfannguit 1 

 

Aktuel kvotefordeling: 

Fisker og fangerforeningerne i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq, Atammit, Sisimiut, Itilleq og 

Sarfannguit havde følgende bemærkninger under høringssvar i henhold til bekendtgørelse § 9: 

 

Fisker og fangerforeningen i Atammik fremkommer med følgende bemærkning i henhold til 

telefonnotatet af 03.10.2019.  

”På vegne af fisker og fangerforeningen Atammik meddeles og foreslås, at kvoterne fordeles 

ligeligt mellem forvaltningsområderne Sisimiut og Maniitsoq med 2 og 2, og kvoterne til 

forvaltningsområdet vil så blive trukket lod om mellem 4 bosteder”. 

 

Fisker- og fangerforeningen i Napasoq har i deres høringssvar af 03.10.2019 bemærket: 

”Vi mener at hvis kvoterne fordeles mellem Sisimiut og Maniitsoq, skal der trækkes lod om 

kvoterne”. 

 

Fisker og fangerforeningen i Kangaamiut fremkommer med følgende bemærkning i henhold til 

telefonnotatet af 03.10.2018.  

”Jens Meeraq Lyberth rapportere, at årets fangst af sildepisker i Kangaamiut ikke havde været nok.  

Der er flere fangere i Kangaamiut, og de indfangne sildepiske havde været små. 

På vegne af fisker og fangerforeningen i Kangaamiut foreslår han, at kvoten deles ligeligt mellem 

forvaltningsområderne Sisimiut og Maniitsoq med 2 og 2. Derefter skal trækkes lod om kvoten 

blandt bostederne i forvaltningsområdet Maniitsoq, det vil sige Kangaamiut, Maniitsoq og Napasoq. 

2 kvoter. 

Atammit deltager ikke i lodtrækningen, idet der regnes med at de har fanget nok kød. 

Fisker- og fangerforeningen i Napasoq har i deres høringssvar af 03.10.2019 bemærket: 

”At kvoterne fordeles mellem forvaltningsområdet Sisimiut og Maniitsoq, så de får hver 2 kvoter. 

Kvoterne for forvaltningsområdet Maniitsoq skal fordeles mellem Maniitsoq og Kangaamiut. 

Idet Napasoq og Atammik havde været rig på fangst i år”. 
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Jollefisker og fangerforeningen i Maniitsoq fremkommer med følgende bemærkning i henhold til 

telefonnotatet af 02.10.2019.  

"Jeg talte med bestyrelsesmedlem for jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq Efraim Heilmann 

den 2. oktober 2019 pr. telefon. 

Han udtalte på vegne af MUAPP, at foreningen ønsker at Maniitsoq tildeles kvote.   

Idet bygderne Napasoq og Atammik havde været rig på fangst af sildepisker. 

 

Jollefisker og fangerforeningen i Sisimiut har i deres i høringssvar pr. brev af 02.10.2019 bemærket: 

”Da jeg rådførte mig med medlemmerne og bestyrelserne, var de alle enige om at kvoten skal 

fordeles med 2/2”. 

 

Fisker- og fangerforeningen i Sarfannguit har i deres høringssvar pr. brev af 03.10.2019 bemærket: 

“Høringssvaret lyder således: Maniitsoq og Sisimiut tildeles med 2-2. At den ene kvote fordelt til 

Sisimiut, skal gives til Sarfannguit. Idet Sarfannguit ikke fik tildeling under sidste kvotefordeling”. 

 

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

 

Antal erhvervsfangere: 

Maniitsoq 82 

Kangaamiut: 46 

Atammik: 35 

Napasoq: 21 

i alt 184 

 

Fangergruppen for sildepisker blev etableret, så fangsten af sildepisker bedre kan betale sig for 

individuelle fangere. 

3 fangergruppe i Maniitsoq. 

3 fangergruppe i Kangaamiut. 

2 fangergruppe i Atammit. 

1 fangergruppe i Napasoq. 

 

I forvaltningsområdet Maniitsoq har man indtil videre fanget 11 sildepisker med harpunkanon. 
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Antallet af fangere med erhvervsjagtbevis: 

Sisimiut: 96 

Sarfannguit: 15 

Itilleq: 9 

i alt: 131 

 

Sildepisker fangergruppe: 

3 fangergruppe i Sisimiut. 

1 fangergruppe i Sarfannguit. 

1 fangergruppe i Itilleq. 

 

Der er i forvaltningsområdet Sisimiut fanget 12 sildepisker med harpunkanoner. 

 

Harpunkanondistrikter i Qeqqata Kommunia: Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen Qeqqata Kommunia vurderer og foreslår, at 4 kvoter fordeles mellem to 

forvaltningsområder, så de hver får tildelt 2 kvoter. Idet samtlige fisker- og fangerforeninger også 

ønsker dette. 

 

Forvaltningsområdet Maniitsoq: 

Hvis forvaltningsområdet får tildelt 2 kvoter. 

Det er administrationens vurdering af genfordelingen af kvoten, at der henvises til Selvstyrets 

bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler § 13, stk. 3. 

Under § 13 fremgår det, at Naalakkersuisoq kan give tilladelsen, såfremt fangsten har stor 

betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer 

med harpunkanon. at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende 

harpunkanon. 

Bekendtgørelsens § 13. Stk. 3.  Ved fordeling af licenser til fællesfangst inden for en kommune og 

et forvaltningsområde skal bygder og dernæst byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres.  

Det er administrationens vurdering, at det er gået godt for fangergruppen i Atammit i 

forvaltningsområdet Maniitsoq for 2019, og at man kan forvente, at der er godt med kød.  

Begrundelsen for vurderingen er, at administrationen samt departementet for Fangst er bekendt 

med, at især Atammik har indhandlet sildepiske kød, hvalhud og bugstykke i Nuuk i september 

2019, som viser at Atammik er godt forsynet med kød.  

Administrationen vurdere, at Atammik har fået tildelt nok kød. 

 

Administrationen vurdere på baggrund af bekendtgørelse § 13, stk. 3 over prioritering af bygder, 

hvor der ikke er harpunkanon, at Napasoq tildele 1 kvote, idet Napasoq i de sidste to år ikke havde 

indhandlingssted af fisk.  

Der er kun en fangergruppe i Napasoq. 

 

På baggrund af antallet af fangere i Maniitsoq og Kangaamiut, vurderer og foreslår 

administrationen, at der trækkes lod om den resterende kvote mellem Kangaamiut og Maniitsoq. 

Der er 3 fangergruppe i Kangaamiut, ligeledes i Maniitsoq. 

Kvoterne vil blive ført administrativt, idet fordeling til fangergrupperne foregår efter rækkefølgen.  
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Forvaltningsområdet Sisimiut: 

Administrationen vurdere og foreslår, at Sarfannguit der ikke fik tildelt kvote under første fordeling 

i foråret, tildeles en kvote i denne omgang. Administrationen vurdere og foreslår, at kvoten 

håndteres under ledelse af SAAPP, idet der er mange fangergruppe i Sisimiut, som kan resultere i 

meget lidt udbytte blandt enkelte fangere. 

 

Administrationens indstilling 

1. At 4 sildepiskekvoter tildelt til Qeqqata kommunia, fordeles ligeligt mellem 

forvaltningsområdet Sisimiut og Maniitsoq med 2 kvoter hver.    

2. At 2 kvoter tildelt forvaltningsområdet Sisimiut gives til følgende: 

Knapp Sarfannguit en (1) og SAAPP en(1). 

3. Napasoq tildeles en kvote. Den resterende kvote vil blive trukket lod om mellem 

Kangaamiut og Maniitsoq. 

 

Formandsbeslutning 

Formanden besluttede den 3. oktober 2019 på vegne af Udvalg for Teknik. 

Indstillingen nr. 1 er godkendt. 

Indstilling 2 vedrørende forvaltningsområdet Sisimiut er godkendt. 

Indstilling 3 vedrørende forvaltningsområdet Maniitsoq er godkendt. 

 

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

 

Indstilling 

Sagen forelægges til orientering. 

 

Afgørelse 

 

Tages som orientering. 

 

 

Bilag 

 

1. Pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst af 1. oktober 2019, om overførsel 

af kvote fra harpunfangst til fællesfangst. 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store 

hvaler. 

3. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Atammik af 03.10.2019 

4. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Napasoq af 03.10.2019. 

5. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 03.10.2019. 

6. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq af 03.10.2019. 

7. Høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq 02.10.2019. 

8. Høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut 02.10.2019. 

9. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Sarfannguit af 03.10.2019. 
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Punkt 12 Eventuelt 

Jakob Olsen efterspørger status vedr. værkstedet i Kangerlussuaq.  

Med hensyn til hustakster, foreslås taksterne i takstblad som træder i kraft i 2020. 

Affaldsforholdene i Kangerlussuaq som blev udgivet i Sermitsiaq 

 

 

Mødet sluttet kl. 16.08 


