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1. Indledning og formål 
 
Delplanen for recipientforhold behandler eksisterende kystnære forhold relateret til 
spildevandsudledning omkring kommunens byer og bosteder samt fremtidige prognoser med 
overvejelser om nødvendige tiltag.  
 

1.1 Generelt 
 
Alle kommunens byer og bosteder er placeret med tilknytning til kysten. De omkringliggende 
kyststrækninger bliver i forskellig grad berørt af den uundgåelige spildevandsudledning, som sker fra 
byer og bosteder. Den generelle geografi og de kystnære strømforhold i Grønland gør, at 
kyststrækningerne generelt ikke kan betegnes som sårbare overfor eutrofiering og følgevirkninger af 
spildevandsudledning. Der er dog eksempler på indre fjorde og bugter, som vurderes at være særligt 
udsatte, og som derfor kræver særligt fokus. 
 
I Grønland findes ingen lov med krav om rensning af kloak- og spildevand før udledning til terræn eller 
hav. Det forventes dog, at der, i takt med udvidelse af byområder og den naturlige centralisering af 
befolkningen i større byer, vil opstå et naturligt behov for kloak- og spildevandsrensning i de større byer. 
Etableringen af et effektivt rensningssystem er generelt forbundet med ganske store udgifter, ikke 
mindst under arktiske forhold. Der er af samme årsag altid flere løsningsmodeller i spil, når 
problematiske forhold omkring spildevandsudledning opstår. Ofte kan man i forbindelse med udvikling af 
boligområder eller andre anlægsprojekter inddrage kloak- og spildevandsudledning og herigennem 
omlægge og aflaste problematiske udledningsområder. Dette vil ofte være en billig og miljømæssigt 
tilstrækkelig løsning. Den nuværende vurdering af recipientforholdene omkring kommunens byer og 
bosteder er, at udgiften forbundet med anlægning af et rensningsanlæg ikke kan modsvares af det akutte 
behov.  
 
De kommende siders vurdering af recipientforholdene i kommunens byer beror på nuværende 
tilgængelig information. Såfremt der sker væsentlige ændringer eller der fremkommer væsentlig ny 
information på området, vil dette blive indarbejdet i et senere tillæg til gældende spildevandsplan. 
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2. Nuuk 
 

2.1 Status 
 
Nuuk er Grønlands største by med omtrent 16 000 indbyggere og en betragtelig industri og aktivitet.  
Der er stigende befolkningsvækst i Nuuk, hvilket fremgår af Tabel 1.5.1. I perioden fra 2000 til 2011 er 
befolkningstallet i Nuuk steget med 22 %. 
 
Byens placering og topografi gør, at der naturligt forekommer en belastning af de kystnære strækninger 
pga. udledning af urenset spildevand.  
 
 

 
Beliggenhed af Nuuk-området /1.2.1/ 
 
 

 
Nuuk-området /1.2.2/ 
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Nuuk by og omkringliggende recipient /1.2.3/ 
 
Som et led i bestræbelserne på at kunne håndtere spildevandsudledning tilfredsstillende i fremtiden har 
kommunen i 2012 fået udarbejdet en rapport, som belyser forholdene i de kystnære områder omkring 
Nuuk. Rapporten behandler 8 målestationer rundt om byen langs kysten, placeret ved særlige 
interesseområder som bl.a. spildevandsudløb, samt en kontrolstation placeret ca. 5 sømil fra byen.  
Rapporten konkluderer, at de kystnære forhold omkring Nuuk generelt er gode, set i relation til 
spildevandsbelastning.  
 
Rapporten afdækker kystområder, hvor spildevandsudledning har negative konsekvenser i form af 
forhøjede værdier af koliforme bakterier og belastede bundforhold pga. udledning af spildevand og 
tilhørende næringssalte. De udsatte områder udpeges som:  
• Indre Malenebugt med primær påvirkning fra udløb U1, udløb U18 og U19 samt Iggia bådehavn. 
• Kolonihavnen med primær påvirkning fra udløb U9, U10 og U11, afhængigt af strømforhold. 
• Qinngorput med primær påvirkning fra udløb U18 og U19. 
Se Kort 1.2.3. 
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Kort viser målestationer (blå) og spildevandsudløb (røde) omkring Nuuk /1.2.4/ 
Tidligere udløb U6 er nedlagt. 
Udløb 18 og 19 er midlertidige udløb. 
Udløb 20 er under udførelse og idriftsættes i 2014. 
 
Koliforme bakterier vil typisk kunne medføre diarré eller andet mavebesvær efter indtagelse af vandet 
f.eks. i forbindelse med badning, eller i sjældnere tilfælde ved indtagelse af stationære filtrerende 
organismer som f.eks. muslinger og snegle. Indre Malenebugt og Kolonihavnens tilstand bliver begge 
klassificeret som værende mindre gode i forhold til indholdet af koliforme bakterier på 
prøvetagningstidspunktet. Områderne er således mindre egnede til badning og rekreative formål. 
Qinngorput-områdets tilstand omkring spildevandsudløbet bliver kategoriseret som værende dårligt med 
hensyn til indholdet af koliforme bakterier på prøvetagningstidspunktet. Dette gør området uegnet til 
badning og rekreative formål. 
 
Spildevandsudløbene har ligeledes stor æstetisk indflydelse på områderne omkring 
udledningslokaliteten. Der kan forekomme lugtgener og sanitært affald i vandet umiddelbart omkring 
udløbene. Ved udledning af urenset spildevand kan sådanne gener ikke helt undgås, men i Nuuk er der 
særligt problemer omkring følgende udløb: 
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• Udløb 1, Indre Malenebugt – følsomt udløb pga. lav vanddybde (tærskelbassin) samt rekreativt 
område. 

• Udløb 3, Polar Rajaat/fiskerbyen – ofte lugt og udledningsrester fra rejefabrikken i vandet. 
• Udløb 11, Nord for kolonihavnen – anbefalet særligt fokus pga. områdets værdi for turisme og 

rekreative formål. 
• Udløb 18 og U19, Qinngorput – følsomme udløb pga. tæt beliggende beboelse og udledning tæt ved 

land. 
 

2.2 Fremtidig prognose 
 
Forholdene ved spildevandsudledning omkring Nuuk er generelt set kategoriseret som værende gode, 
bortset fra enkelte områder. Da der pågår større anlægsprojekter og udbygning af bydele, anbefales det 
at afvente anlægning af mekanisk/kemisk rensning i de nævnte problematiske områder, da det forventes 
at generne ved spildevandsudledning i de negativt påvirkede områder vil mindskes betragteligt ved 
færdiggørelsen af følgende projekter. 
 
• Indre Malenebugt og Qinngorput 

o Projekterne omfatter forlængelse af udløb 1, opland Nuussuaq - til strømfyldt farvand ved 
ydre Malenebugt samt nedlæggelse af udløb 18 og U19, Qinngorput – til udledning via nyt 
udløb 20 til strømfyldt farvand i ydre Malenebugt. Disse tiltag forventes at nedbringe 
spildevandsbelastningen i Indre Malenebugt betragteligt og over tid genoprette acceptable 
miljøforhold. 

• Udløb 3, fiskerbyen og Polar Rajaat 
o Der arbejdes på en model for en varig løsning. Der forventes tiltag i løbet af 2013. 

Udledningen fra udløb 3 er forholdsvis stor og stammer primært fra fiskeindustri. 
Udløbsledningen betjenes af pumpestation P11. Der har igennem længere tid været 
driftsproblemer med håndtering af spildevand fra området. 
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3. Tasiilaq 
 

3.1 Status 
 
I Tasiilaq boede der i februar 2012 2004 indbyggere fordelt på 597 husstande. Tasiilaq er således 
Sermersooqs andenstørste by og hovedby på Grønlands østkyst.  
Der er stigende befolkningsvækst i Tasiilaq, hvilket fremgår af Tabel 4.3. I perioden fra 2000 til 2011 er 
befolkningstallet i Tasiilaq steget med 17 %. 
 
Tasiilaqs beliggenhed giver et naturligt fald og dermed en naturlig udledning af spildevand til Kong 
Oscars Havn, som er en mindre bugt i Ammassalik-fjorden. 
 

 
Beliggenhed af Tasiilaq-området /1.3.1/ 
 
 

 
Tasiilaq-området og tilhørende bygder /1.3.2/ 
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Tasiilaq by og omkringliggende recipient /1.3.3/ 
 
Som en del af saneringsprocessen af kommunens kloakanlæg blev der i 2010 udarbejdet en hovedplan 
for kloaksanering. Denne rapport, sammenholdt med udtalelser fra kommunens lokale tekniske afdeling, 
danner grundlag for denne analyse af recipientforholdene. 
 
I Tasiilaq findes 5 kloakudløb på nuværende tidspunkt. Nyt udløb U6 er under udførelse. 
 

 
Kort viser kloakudløb i Tasiilaq /1.3.4/ 
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Udløb Forureningsgrad Driftsvurdering 
U1 Ikke-synlig forurening Fungerer ikke tilfredsstillende 
U2 Periodisk forurening Fungerer tilfredsstillende 
U3 Periodisk forurening Fungerer tilfredsstillende 
U4 Ikke-synlig forurening Fungerer tilfredsstillende 
U5 Synlig forurening Fungerer ikke tilfredsstillende 

Tabel 1.3.1: Visuel vurdering af spildevandsudløb jf. tidligere spildevandsplan dec. 2005 for Ammassalik kommune  
 
Som tabellen viser, er der problemer med 2 ud af 5 udløb i Tasiilaq. Ligeledes er der konstateret synlig 
forurening fra spildevandsudledning ved 3 af 5 udløb. Pga. den nuværende placering af byens 
natrenovationsrampe, er der særlig risiko for gener i forbindelse med udledning af spildevand i området 
omkring udløb 2 og 3.  
Et område med særligt fremtidigt fokus er den sydlige bydel samt næsset NØ for den nuværende 
heliport, som benyttes som teltplads for turister. Udløb 5 fungerer af flere årsager utilfredsstillende, og 
er skyld i synlig kloak- og spildevandsforurening i området. 
Der foreligger ikke egentlige undersøgelser af vandkvaliteten omkring Tasiilaqs nære kyster, ligesom 
kvalificerede observationer og vurderinger af recipientforholdene ligger år tilbage.  
 
Seneste observationer og vurderinger af tilstand omkring spildevandsudløb er beskrevet i  
o Kloakudløb i Tasiilaq – Forundersøgelses rapport september 2005 
o Spildevandsplan for Ammassalik kommune dec. 2005.  
Se denne spildevandsplan afsnit 4.4 Planens grundlag. 
 

3.2 Fremtidig prognose 
 
For at kunne varetage og forvalte spildevandsudledning omkring Tasiilaq effektivt, er der behov for en 
undersøgelse af nuværende forhold. En sådan undersøgelse planlægges udført i indeværende 
spildevandsplan. 
I forbindelse med planlagt byggeri- og løbende fremtidig kloakering af den sydlige bydel, sammenholdt 
med den rekreative værdi omkring næsset NØ for nuværende heliport, anbefales det, at vandkvaliteten i 
bugten ved nuværende udløb 5 evalueres løbende. Dertil foreslås det, at udløb 5 opgraderes til 
hovedledning og at udløbet føres længere væk fra det omtalte næs. En ny placering SØ for dumpen er 
foreslået for udløb 5.  
Der har tidligere været arbejdet med en ny placering af byens natrenovationsrampe, hvilket af praktiske 
årsager blev sat i bero. For at aflaste kyststrækningen fra udløb 1 til 4 genovervejes 
natrenovationsrampens placering.
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4. Paamiut 
 

4.1 Status 
 
I Paamiut boede der i februar 2012 1568 indbyggere fordelt på 678 husstande. Paamiut er således 
Sermersooqs tredjestørste by.  
Der er faldende befolkningsvækst i Paamiut, hvilket fremgår af Tabel 4.3. I perioden fra 2000 til 2011 er 
befolkningstallet i Paamiut faldet med 15 %. 
 
Paamiut ligger ved udmundingen af Kuannersooq-fjorden, og udledning af spildevand sker til fjorden. 
 
 

 
Beliggenhed af Paamiut-området /1.4.1/ 
 
 

 
Paamiut-området /1.4.2/ 
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Paamiut by og omkringliggende recipient /1.4.3./ 
 
I Paamiut findes 2 kloakudløb med udløb til Kuannersooq-fjorden.  
 

 
Kort viser kloakudløb i Paamiut /1.4.4/ 
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Udløb 1, som er det oprindelige udløb for hele byen, er anlagt i 1966 og forlænget i 1993 til nuværende 
længde på 38 meter. Byens natrenovationsrampe er placeret ved udløb 1. 
Udløb 2, som primært er spildevand fra fiskefabrikken, er forlænget i 2006 til nuværende længde på 954 
meter. 
 
Der foreligger ikke egentlige undersøgelser af vandkvaliteten omkring Paamiut nære kyster, og der er 
ikke observeret æstetiske gener omkring spildevandsudløbene. 
 

4.2 Fremtidig prognose 
 
For at kunne varetage og forvalte spildevandsudledning omkring Paamiut effektivt er der behov for en 
undersøgelse af nuværende recipientforhold. En sådan undersøgelse planlægges udført i indeværende 
spildevandsplan. 
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5. Befolkningsudvikling fra 2000 til 2011 i byer og 
bygder 
 

År 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

% 
stigning/

fald  
fra 2000 
til 2011 

Lokalitet         
Nuuk 12.992 13.889 14.350 14.583 15.084 15.469 15.862 22 
Tasiilaq 1.703 1.815 1.824 1.820 1.893 1.930 1.996 17 
Paamiut 1.880 1.834 1.856 1.802 1.576 1.619 1.589 -15 
Ittoqqortoormiit 521 529 524 539 509 475 472 -9 
Kapisillit 117 102 91 76 77 83 75 -36 
Qeqertarsuatsiaat 261 267 264 258 246 235 218 -16 
Kulusuk 332 310 315 315 324 286 267 -20 
Kuummiut 389 376 402 404 355 361 340 -13 
Tiniteqilaaq 146 154 160 165 145 134 124 -15 
Sermiligaaq 207 204 212 229 233 222 205 -1 
Isortoq 129 116 122 107 97 93 91 -29 
Arsuk 197 180 155 142 162 156 144 -27 
         
I alt 18.874 19.776 20.275 20.440 20.701 21.063 21.383 13 
Tabel 1.5.1: Befolkningstallet i Kommuneqarfik Sermersooq i perioden 2000-2011 
 Kilde: Lokalsamfundsprofiler August 2012 med data for Grønlands Statistik juli 2012. 
 
I skemaet ovenfor ses, at befolkningstallet i Nuuk og Tasiilaq fra 2000 til 2012 har været stigende, mens 
kommunens øvrige bosteder har haft faldende befolkningstal.  
Derudover ses det, at befolkningstallet fra 2000 til 2011, samlet set er steget med 13 % for kommunen. 
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