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RESUMÉ 

Miljøhandlingsplanen 2006-2010 er udarbejdet på baggrund af Nuup 
Kommunea's første miljøhandlingsplan samt en status for den udvikling, 
der er sket på miljøområdet siden hen. 
 
Projektet blev indledt i september 2005. På grund af stort politisk 
engagement blev politiker- og borgerinddragelsen udvidet i forhold til det 
oprindeligt planlagte forløb. I marts 2006 blev der således afholdt en 
række møder for borgere og politikere. Miljøhandlingsplanen fremlægges 
til godkendelse i juni 2006, hvorefter den i givet fald vil blive offentliggjort. 
 
Denne udgave af Miljøhandlingsplanen er primært tænkt som et 
arbejdsværktøj for administrationen, men den kan også bruges som 
inspirationskilde for politikere, borgere og interessenter.  
 
Miljøhandlingsplanen består af en aktivitetsplan, et projektkatalog samt 
bilag, som beskriver baggrund, overordnede målsætninger og de status-
opgørelser for miljøforholdene i Nuup Kommunea, som ligger til grund for 
hele det øvrige arbejde.  
 
I nedenstående oversigt findes en samlet budgetoversigt over omkost-
ningerne for hvert af de områder, som er omfattet af miljøhandlingsplanen: 
 

Specifik målsætning 

Intern 
omkostning 

Omkostninger 
i alt (drift + 
eksterne) 

  (mdr.) (kr.) 
Virksomheder og anlæg 24,0 130.000

Naturforvaltning 8,0 400.000

Nuup Kommunea 8,0 560.000

Miljøinformation og service 30,0 2.400.000

Atlantlufthavn og Atlanthavn 1,5 0

Energiforbrug 0,0 0

Vandforbrug og spildevand 3,0 600.000

Luftforurening 1,0 0

Affald 17,5 1.720.000

Trafik 2,5 620.000

Energiforsyning 1,5 230.000

Jordforurening 1,5 60.000
Total 98,5 6.720.000

Gevinster fremgår af de enkelte projektforslag i projektkataloget. 
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LÆSEVEJLEDNING 

Denne version af Miljøhandlingsplanen er et arbejdsværktøj rettet mod de 
medarbejdere i administrationen, som skal gennemføre projekterne i 
Miljøhandlingsplanen. Men planen kan naturligvis også anvendes som 
inspirationskilde og opslagsværk for politikere, borgere og andre 
interessenter.  
 
Miljøhandlingsplanen indeholder indledningsvis et kort resumé inkl. en 
budgetoversigt. 
 
Dernæst følger læsevejledningen, som giver et overblik over de enkelte 
elementer i planen.  
 
Derefter findes aktivitetsplanen, som er det vigtigste arbejdsdokument for 
administrationen.  
 
Projektkataloget indeholder en kort projektbeskrivelse for hvert projekt i 
Miljøhandlingsplanen opdelt efter hvert af de udvalgte områder og efter 
de tilhørende specifikke målsætninger.  
 
Endeligt findes de dokumenter, som ligger til grund for aktivitetsplanen og 
projektkataloget i bilagsdelen. I bilag 1 findes en kort beskrivelse af 
baggrunden for Miljøhandlingsplanen inkl. projektforløbet. De 
overordnede miljømålsætninger for Nuup Kommunea, som har dannet 
rammen for hele projektet, findes i bilag 2. Endeligt findes de notater, 
som indeholder en status for miljøet i kommunen i bilag 3. 
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AKTIVITETSPLAN 

Aktivitetsplanen indeholder samtlige projekter, som skal gennemføres for at føre kommunens miljømålsætninger ud i livet. Endvidere indeholder aktivitetsplanen en 
tidsplan samt økonomisk budget fordelt på hvert år i Miljøhandlingsplanens levetid. For hvert projekt er den ansvarlige for projektets gennemførelse endvidere nævnt. 
 
 
I skemaet er økonomiske omkostninger angivet i 1.000 kr. pr. kvartal. Eksterne omkostninger er markeret med kursiv og violet. Øvrige beløb er afledte driftsomkostninger 
                     
                      
      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Virksomheder og anlæg                                         
A Plan for tilsyn med udgangspunkt i 

opgørelse over virksomheder/anlæg 
Miljøingeniør 

                                     
B Gennemførelse af tilsyn(med fokus 

på miljøfarlige stoffer, emissioner 
og affald) 

Miljøingeniør 

                                      
C Egenkontrolskemaer med 

oplysningspligt til kommunen 
Miljøingeniør 

                                     
D Ansættelse af ny miljøingeniør i 

Nuup Kommunea 
Afdelingschef Miljø og Infrastruktur

                                      
E Oplæg og dialog på møder i er-

hvervsorg. som f.eks. GA, HST, 
Grønlands teknologiske selskab mf. 

Miljøingeniør 
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      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
F Udvikling af hjemmeside ift. 

virksomheder og miljø 
Miljøingeniør 

  35     35                             
G Kommunal miljø-hotline Miljøingeniør                                       
H Kommunal miljøvagt - udvidet 

miljøberedskab 
(brandvæsen/beredskab) 

Miljøingeniør 

                                      
I Information om fordele ved miljø-

styring 
Miljøingeniør 

                                      
J Indarbejde krav til affaldssortering i 

udbudsbetingelser 
Miljøingeniør 

                                      
K Tilskynde større entreprenører, 

virksomheder samt Hjemmestyret til 
lignende tiltag 

Miljøingeniør 

                                      
L Vejledning om sortering af affald fra 

byggepladser mv.. Udarbejdelse af 
folder 

Miljøingeniør + informationsafdel. 

      60                               
M Høj afgift for aflevering af usorteret 

affald 
Miljøingeniør 

                                      
N Revision af affaldsregulativ Miljøingeniør                                       
O Orientering på hjemmeside Miljøingeniør                                       
Naturforvaltning                                         
A Plan for oprydning og 

vedligeholdelse i det åbne land 
Miljøingeniør + Planafdeling 

                                     
B Gennemføre oprydning og 

vedligehold i det åbne land 
Miljøingeniør + Planafdeling 

                60       65       75     
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      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
C Årligt afrapportere resultatet af tilsyn og status for 

planen i det valgte delsystem til politikere og på 
hjemmeside 

Miljøingeniør + Planafdeling 

                                      
D Informationskampagner om oprydning og 

vedligehold hvert forår  
Miljøingeniør + Planafdeling 

             30                       
E Undersøge mulighed for krav om etablering af 

hytteejerforeninger  
Miljøingeniør + Planafdeling 

                20                     
F Samarbejde med jagtbetjente  Miljøingeniør + Planafdeling                                       
G Udlevering af særlige plastsække til 

affaldsbortskaffelse 
Miljøingeniør 

      30       40       40       40       
Nuup Kommunea                                         
A Miljøstyring, udarbejdelse og godkendelse af 

beslutningsgrundlag medio 2006  
Miljøingeniør 

  40                                   
B Miljøstyring, Projektplan inkl. tidsplan og 

organisation, 2. halvår 2006  
Miljøingeniør 

    40                                 
C Indførelse af miljøstyring Miljøingeniør       50 50 50 50 50 50                     
D. Udarbejde grønne regnskaber for asfaltfabrikken 

og forbrændingsanlægget fra 2008 
Miljøingeniør 

                    16       17       17 
E Kurser i miljørigtig projektering FTM     30                                 
F Udarbejdelse af standard for miljørigtig 

projektering i forbindelse med kommunale udbud 
i 1. halvår 2006  

Miljøingeniør 

    60                                 
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       2006   2007 2008 2009 2010 

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
G Miljørigtig planlægning ved udarbejdelse af 

lokalplaner og frilandsplaner 
Planafdeling 

                                      
H Løbende opdatering om kommende lovgivning fra 

DMN  
Miljøingeniør 

                                      
I Løbende opdatering af lovgivning og regler på 

hjemmesiden  
Miljøingeniør 

                                      
J Løbende opdatering af affaldsregulativer på 

hjemmesiden 
Miljøingeniør 

                                      
K Deltagelse i relevante konferencer, 

efteruddannelse etc. 
Miljøingeniør+ personaleafdeling 

  10     10       10       10             
Miljøinformation og service                                         
A Informationsplan for orientering om miljø på 

kommunens hjemmeside, avis og TV, primo 2006
Miljøingeniør + informationsafdel. 

                                      
B Udarbejdelse af pjecer om affaldsgevinster  Miljøingeniør+ informationafdel. 

                      60               
C Øget oprydning på offentlige arealer Afdelingschef Miljø og Infrastruktur                       1.000               
D Opsætning af flere affaldsspande Afdelingschef Miljø og Infrastruktur         50 3 3 3 30 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 
E Indkøb af ladvogn til skrald Afdelingschef Miljø og Infrastruktur         300 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
F Ansættelse af 2 personer til Materielgården Afdelingschef Miljø og Infrastruktur

         57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 
G Ansættelse af ny naturvejleder under Børne- og 

Kultur Forvaltningen 
BKF/FTM 

                                      
H Samarbejde med naturvejleder om information til 

undervisningsinstitutioner 
Afdelingschef Miljø og Infrastruktur

                      50               
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      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
I Ansættelse af stadsgartner(undersøgelse) Afdelingschef Miljø og Infrastruktur

                                      
J Så vidt muligt anvende svanemærket papir til udsendelse 

af information fra kommunen. 
Direktionen 

  20                                   
K Reduktion af hundeefterladenskaber – revision af 

hundevedtægt 
Miljøingeniør 

                                      
L  TV-Information om gener ved efterladenskaber fra hunde Miljøingeniør+Informationsafdeling

                                      
Atlantlufthavn og Atlanthavn                                         
A  Atlanthavn/Atlanftlufthavn, Kortlægning af relevante 

undersøgelser og information i 2006  
Miljøingeniør 

                                      
B Udarbejdelse af VVM/Naturkonsekvensvurdering Miljøingeniør 

                                      
C  Inddragelse i spildevands- og affaldsplan  Afdeling for Miljø og Infrastruktur 

                                      
Vandforbrug og spildevand                                         
A  Dialog med Nukissorfiit om planlægning af 

vandindvinding  
Miljøingeniør og planafdeling 

                                      
B Udarbejdelse af en ny spildevandsplan  Afdeling for miljø og infrastruktur           133 133 134                      
C  Undersøgelse af spildevandsrensningsanlæg på udvalgte 

udløb (forundersøgelse) 
Miljøingeniør     

    300                            
D  Udfasning af natrenovation i Nuuk by inden 2008 Miljøingeniør                                       
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      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Luftforurening                                         
A Dialog med DMN i 2006 om forbedring af 

affaldshåndteringen 
Miljøingeniør 

                                      
Affald                                         
A Registrering af affaldsmængder og affaldstyper til 

forbrændingsanlæg fra 2007 
Miljøingeniør     

100                                 
B  Udarbejdelse af affaldsplan i 2006  Miljøingeniør                                       
C  Analyse af muligheder for udvidelse af 

affaldsforbrændingsanlæg  
Miljøingeniør 

              0                       
D Undersøgelse af alternative bortskaffelsesmetoder til 

forbrænding 
Miljøingeniør 

              200                       
E Analyse af muligheder for udsortering af genanvendelige 

fraktioner 
Miljøingeniør 20   

                                  
F Information om hjemmekompostering Miljøingeniør                   80                   
G. Forbedret kildesortering på Radiofjeldet Miljøingeniør              200 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 
H Interne konkurrencer/benchmarking mellem afdelinger 

ift. reduktion af affald (papir) i kommunen 
Miljøingeniør     

                                  
I  Bortskaffelse af flyveaske fra forbrændingsanlæg til 

Norge fra 2006  
Miljøingeniør 

  400 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 
J Analyse af mulighederne for alternativ behandling af 

flyveasken 
Miljøingeniør 

                                      
K  Indkøb af mobil container til farligt affald  Miljøingeniør                               100 50 50 50 
L Idriftsætning af modtagestation for olie- og 

kemikalieaffald 
Miljøingeniør 
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      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
M Etablering af ”genbrugs” inkl. istandsætning af møbler 

mv. 
Miljøingeniør 

                                      
N Information på hjemmeside om affaldssortering og 

minimering 
Miljøingeniør 

                                      
O  Dialog med fiskeriforening samt havn  Miljøingeniør                                       
P Opsætning af container til akkumulatorer i Vester Vig Miljøingeniør 

        50                             
Q Informationskampagner på hjemmeside samt TV og 

aviserne 
Miljøingeniør+Informationsafdeling

          20                           
R Samarbejde med Hjemmestyre om problematik vedr. 

skrotning af skibe 
Miljøingeniør 

                                      
Trafik                                         
A  Informationskampagner på hjemmesiden, avisen og TV 

om omkostninger og miljøpåvirkninger ved 
tomgangskørsel  

Miljøingeniør+Informationsafdeling

      60                               
B Skilte med opfordring til at stoppe motor ved større 

centrale pladser  
Miljøingeniør 

      50 10                             
C Genetablering af bilsyn – skrivelse til politi Miljøingeniør                                       
D Miljørigtig kollektiv trafik – undersøgelse af muligheder Miljøingeniør 

                             400       
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      2006     2007       2008       2009       2010     

Projekt Ansvar 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Energiforsyning                     
A  Overskudsvarme forbrændingsanlæg, 

Analyse af muligheder for udnyttelse  
Miljøingeniør 

             100 100                     
B Analyse af forudsætninger i rapport om 

”Væksthuse i Nuuk”, 2001 
Miljøingeniør 

                30                     
Jordforurening                                         
A Indledende risikovurdering af ”kortlagte” 

lokaliteter  
Miljøingeniør 

                60                     
B Kortlægning ved ændret arealanvendelse Miljøingeniør                                       
C  Inddragelse af kortlægningsresultater i 

kommune- og lokalplaner  
Miljøingeniør 

                                      
Årlig evaluering                                          
Sum pr. kvartal   20 505 240 261 816 275 255 826 446 171 108 1.243 169 95 112 638 223 150 167 
Forbrug i perioden   765 1.607 1.551 1.619 1.178 
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PROJEKTKATALOG 

Projektkataloget indeholder en række projekter, som hver for sig 
bidrager til at opfylde kommunens miljømålsætninger.  

Den nye Miljøhandlingsplan vil være gældende fra 2006 til og med 
2010. For hver enkelt projekt er der anført et overslag over budgettet i 
Miljøhandlingsplanens løbetid, over: 

• Intern omkostning  

• Afledt driftsomkostning 

• Ekstern omkostning 

• Gevinst 

”Intern omkostning” er kommunens egen indsats i mandemåneder i 
årene 2006-2010 år. I denne post indgår kommunens forøgede 
ressourceforbrug. 

”Afledt driftsomkostning” er skønnede omkostninger til driften – eks. el, 
vand mv. for Miljøhandlingsplanens 4 års periode. Her i indgår også 
lønomkostninger til nye medarbejdere uden for den kommunale 
administration. 

”Eksterne omkostninger” er overslag over omkostninger i 4 år til 
trykning af pjecer, eksterne konsulenter eller nødvendige investeringer i 
anlæg eller udstyr.  

”Gevinst” kan enten være en direkte besparelse, som f.eks. ved 
reduktion af energiforbruget, men en forbedring af miljøforhold i 
kommunen kan også give indirekte gevinster som f. eks. bedre 
arbejdsmiljø og færre sygdomme, image, tiltrækning af arbejdskraft, 
flere virksomheder og flere turister. Gevinster er kun opgjort som 
kvalitative størrelser i Miljøhandlingsplanen. 
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Virksomheder og anlæg 
 
Der skal udføres tilsyn på miljøbelastende 
virksomheder, hvor Nuup Kommunea er 
tilsynsmyndighed mindst en gang hvert 2. år. 
 

 A. Plan for tilsyn med udgangspunkt i opgørelse over 
virksomheder/anlæg 
Projektbeskrivelse: 
Med udgangspunkt i opgørelsen over virksomheder/anlæg i Nuup Kommunea 
skal der udarbejdes en plan for gennemførelse af tilsyn på de virksomheder, 
som kommunen er myndighed for. 
Et tilsyn forventes at omfatte forberedelse, gennemførelse af selve tilsynet samt 
afrapportering og eventuel opfølgning. Tilsynet skal sikre, at virksomhederne 
lever op til gældende miljøkrav, starte dialog og gøre virksomhederne bevidste 
om miljø. Der udarbejdes en plan for tilsyn på hver enkelt virksomhed 2 gange i 
løbet af 2007-2010. Der kan efter behov planlægges flere tilsyn på relevante 
virksomheder.  Interne omkostninger dækker kommunens forventede tidsforbrug 
til udarbejdelse af planen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Overblik 
Systematiseret miljøindsats 
Prioriteret indsats  
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B. Gennemførelse af tilsyn (med fokus på miljøfarlige stoffer, 
emissioner og affald) i henhold til plan (4.1.1.1A) 
Projektbeskrivelse: 
Med udgangspunkt i planen for tilsyn gennemføres for hvert tilsyn: 
• Forberedelse (gennemgang af relevant materiale og lovgrundlag 

samt aftale med virksomhed) 
• Gennemførelse af selve tilsynet. Herunder registrering af 

anvendelse af miljøfarlige stoffer, emissioner og affaldsproduktion 
• Afrapportering til virksomhed, andre relevante myndigheder samt 

forvaltningen 
• Eventuel opfølgning 
Interne omkostninger dækker kommunens tidsforbrug til gennemførelse 
af tilsyn fra begyndelsen af 2007. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: Tilsyn indledes i 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 4 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Pga. øget fokus på miljø og dermed 
omkostninger vil virksomhedernes 
miljøomkostninger ofte falde 
Forebyggende miljøindsats  
Dialog med virksomheder 
Synlig miljøindsats 

 

 C. Egenkontrolskemaer med oplysningspligt til kommunen  
Projektbeskrivelse: 
Der udarbejdes en skabelon for et egenkontrolskema til brug for 
virksomheders egne oplysninger om miljøforhold. 
Skemaet, kan udover virksomhedens stamdata og kontaktpersoner, 
indeholde oplysninger om forbrug af større råvaremængder, miljøfarlige 
stoffer, emissioner samt affald. Det undersøges, om skemaerne 
eventuelt kan supplere miljøgodkendelser efter aftale med DMN. 
De interne omkostninger dækker kommunens egen indsats til 
udarbejdelse af skabelon for egenkontrolskema. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Reduceret behov for tilsyn på ”gode” 
virksomheder.  
Øget fokus på egne miljøpåvirkninger 
medvirker til reduktion af forbrug og 
udledninger  
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D. Ansættelse af ny miljøingeniør i Nuup Kommunea 
Projektbeskrivelse: 
Til iværksættelse af Miljøhandlingsplanens aktiviteter skal der ansættes 
endnu en miljøingeniør.  
 
Erfaringsmæssigt tager det et stykke tid, før en ny medarbejder er fuldt 
arbejdsdygtig. Derfor er der afsat 3 mandemåneder til oplæring. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Afdelingsleder samt Miljøingeniør 
Tidsfrist: Så hurtigt som muligt 

Omkostninger: Intern omkostning: 3 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Langsigtet indsats.  
Større fokus på miljøindsatsen 

 
 

Alle forurenende virksomheder i Nuup Kommunea skal 
informeres om deres miljømæssige ansvar i løbet af de 
kommende fire år. 
 
E. Oplæg på møder i relevante erhvervsorganisationer 
Projektbeskrivelse: 
Forvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder oplæg vedr. erhvervslivets 
miljømæssige ansvar og deltager i møder i erhvervsklubber som f.eks. 
GA, HST, ILIK, Grønlands teknologiske selskab m. f. 
Interne omkostninger dækker tidsforbruget til udarbejdelse af 
oplæg/præsentationer samt løbende deltagelse i relevante 
arrangementer for erhvervsvirksomheder. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Afdelingsleder samt Miljøingeniør 
Tidsfrist: Kontakt til relevante erhvervsklubber i 

løbet af 1. kvartal 2007. Oplæg og 
møder løbende. 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Større virksomhedsfokus på miljø,  
reduceret tidsforbrug til tilsyn,  
synlighed 
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F. Udvikling af hjemmeside ift. virksomheder og miljø  
Projektbeskrivelse: 
Under menupunktet ”Miljø” findes emnet ”Virksomheder”. Menupunktet 
indeholder i dag henvisning til Miljøhandlingsplanens statusnotat for 
virksomheder. Endvidere findes links til kommuneplanen, affaldsplanen 
samt spildevandsplanen. 
For at gøre menupunktet mere anvendeligt og motiverende ift. 
virksomheder suppleres med let tilgængelig information vedr.: 

• ”Når uheldet er ude”: Hvad gør virksomheden? 
• Miljødata vedr. virksomheder i kommunen 
• Miljøstyring: indhold, fordele og ulemper 
• Grønne regnskaber: Indhold, fordele og ulemper 
• Energiledelse: Indhold, fordele og ulemper 
• Reduktion af vandforbrug: Fordele og gode eksempler 
• Genanvendelse af affald: Hvordan? Hvor kan virksomheden få 

mere hjælp? 
• Gode erfaringer med målrettet miljøarbejde fra andre 

virksomheder (Nuuk Imeq, Royal Greenland, Nukissiorfiit mf. - 
evt. også fra Norge, Island, Sverige og Danmark) 

• BAT-noter (Best Available Technology): Link 
• Affaldsgebyrer for virksomheder i kommunen 

Menupunktet udvikles på sigt ved løbende at interviewe virksomheder 
og erhvervsklubber om øvrigt informationsbehov.  
Oplæg til indhold på hjemmesiden udarbejdes af ekstern konsulent. 
Herudover tilpasses oplægget af miljøingeniøren. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 3. kvartal 2006 og i øvrigt løbende. 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 70.000 kr.  

Gevinster: God service ift. virksomheder 
Særlig indsats ift. virksomheders 
miljøpåvirkninger 
Reduceret tidsforbrug til tilsyn 
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G. Kommunal miljø-hotline  
Projektbeskrivelse: 
Til brug for især virksomheder men også organisationer, institutioner og 
private udvikles en kommunal miljø-hotline. Hotlinen består af en 
kommunal medarbejder med indsigt i miljø, som kan kontaktes i 
forbindelse med miljøuheld eller spørgsmål vedr. miljø i øvrigt.  
På kommunens hjemmeside under menupunktet miljø etableres 
endvidere en miljø-”brevkasse”, hvor spørgsmål vedr. miljø kan 
besvares via mail. 
I princippet findes denne service allerede på nettet under menupunktet 
”Miljø”, nedenstående budget for interne omkostninger dækker kun 
merforbrug ved en formalisering. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: God service ift. virksomheder 
Hurtig indsats ved uheld reducerer 
omkostninger til afværgeforanstaltninger 
Bedre affaldssortering, fordi 
Tvivlsspørgsmål kan afklares hurtigt  

 

H. Kommunal miljøvagt – udvidet miljøberedskab 
(brandvæsen/beredskab)  
Projektbeskrivelse: 
Der etableres en miljøvagt via beredskabet i kommunen, som kan 
tilkaldes døgnet rundt ved uheld.  
Beredskabet har tæt kontakt med Forvaltningen for Teknik og Miljø i 
forbindelse med oprydning og afværgeforanstaltninger. 
Der er i første omgang ikke afsat midler til indkøb af ekstra udstyr – kun 
til interne ressourcer. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: God service ift. virksomheder 
Hurtig indsats ved uheld reducerer 
omkostninger til afværgeforanstaltninger 
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I. Information om fordele ved miljøstyring  
Projektbeskrivelse: 
På møder i erhvervsklubber o. lign. orienteres om miljøstyring dels 
baseret på egne erfaringer, men også ved inddragelse af eksempler fra 
lokale virksomheder f.eks. Nukissiorfiit. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 2. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Forebyggende miljøindsats 
Reduceret tidsforbrug til tilsyn, når 
implementeret  
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Minimum 90 % af affaldet fra byggepladser mv. skal 
sorteres og bortskaffes korrekt  
J. Indarbejde krav til affaldssortering i udbudsbetingelser  
Projektbeskrivelse: 
I forbindelse med kommunale udbud af bygge- og anlægsarbejder 
indarbejdes krav til sortering af bygningsaffald i følgende fraktioner: 

• Deponerbart 
• Forbrændingsegnet 
• Træ til genanvendelse 
• Træ til deponering 
• Elektronik affald 
• Jern og metal 
• Batterier 
• Miljøfarligt affald 

Endvidere indarbejdes krav om håndtering, opbevaring og bortskaffelse 
af affaldet i overdækkede containere.  Hvis kravene ikke overholdes, 
gøres leverandøren økonomisk ansvarlig for oprydning og/eller 
sortering. Endeligt vil det blive betragtet som kontraktbrud, hvis kravene 
gentagende gange ikke overholdes. Håndhævelse af kravene krævet 
øget opsyn både ved modtageanlæg og på dumpen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Forebyggende miljøindsats 
Tidsforbrug til kommunal oprydning af 
bortfløjet bygningsaffald reduceres, når 
kravene håndhæves konsekvent. 
Reduktion af kommunens tidsforbrug til 
oprydning af affald fra bygge- og 
anlægsopgaver. 
Mindre træaffald i mellemdepot. 
Bortskaffelse af jern- og metal samt træ 
til genanvendelse og dermed mindre 
deponering. 
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K. Tilskynde større entreprenører, virksomheder samt 
Hjemmestyret til lignende tiltag  
Projektbeskrivelse: 
På relevante møder med erhvervsklubber, i forbindelse med 
miljøgodkendelser, via Kanukoka m.v. informeres om kommunens tiltag 
i forhold til egne leverandører.  
Formålet er at tilskynde andre bygherrer til at gøre en lignende indsats 
for at forbedre affaldsbortskaffelsen ved bygge- og anlægsarbejder. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 – og i øvrigt løbende 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Synlig og imageskabende indsats 
Anvendelse af ”det gode eksempel” 
Reduktion af kommunes tidsforbrug til 
oprydning af affald fra bygge- og 
anlægsopgaver. 
Mindre træaffald i mellemdepot. 
Bortskaffelse af jern- og metal samt træ 
til genanvendelse og dermed mindre 
deponering. 
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L. Udarbejdelse af folder om affaldssortering  
Projektbeskrivelse: 
Til brug for kommunens leverandører ved kommunale bygge- og 
anlægsarbejder skal der udarbejdes en folder, som beskriver, hvorledes 
affaldet sortes i følgende fraktioner: 

• Deponerbart 
• Forbrændingsegnet 
• Træ til genanvendelse 
• Træ til deponering 
• Elektronikaffald 
• Jern og metal 
• Batterier 
• Miljøfarligt affald 

Folderen skal endvidere beskrive, hvorledes affaldet opbevares korrekt, 
indtil bortskaffelse kan finde sted. Folderen skal indeholde tegninger og 
anvende de samme piktogrammer, som Kanukoka anvender. 
Eksterne omkostninger dækker udarbejdelse af tekst, oversættelse 
samt trykning. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt 
Informationsafdelingen. 

Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 60.000 kr.  

Gevinster: Imageskabende  
Adfærdsændrende indsats 
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M. Høj afgift for aflevering af usorteret affald.   
Projektbeskrivelse: 
Der skal indføres en afgift for aflevering af usorteret affald samt affald, 
der ikke er sorteret korrekt. Afgiften skal have en sådan størrelse, at 
den både har en adfærdsregulerende effekt, og fuldt ud dækker 
kommunens omkostninger til at sortere og bortskaffe affaldet korrekt. 
Afgiften må forventes som minimum at være 5.000 kr. pr. lastvognslæs. 
Afgiften skal følges op af et skærpet tilsyn på byggepladserne samt 
kontrol ved modtagelse af affald på kommunens modtagestation/dump. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør, medarbejdere på 
modtagestation 

Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Adfærdsændrende tiltag 
Nemmere håndtering af 
forbrændingsegnet og deponerbart affald 
Dækning af kommunale omkostninger til 
sortering 

 

N. Revision af affaldsregulativ.   
Projektbeskrivelse: 
Kommunens affaldsregulativ skal revideres, således at det beskriver, at 
bygge- og anlægsaffald skal sorteres i følgende fraktioner: 

• Deponerbart 
• Forbrændingsegnet 
• Træ til genanvendelse 
• Træ til deponering 
• Elektronikaffald 
• Jern og metal 
• Batterier 
• Miljøfarligt affald 

Endvidere skal regulativet revideres i forhold til afgifter for aflevering af 
affald på kommunens modtageanlæg samt dump. Afgifterne skal 
differentieres således at genanvendeligt affald er væsentligt billigere at 
bortskaffe end affald, som skal forbrændes eller deponeres. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 3. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: - 
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O. Information på kommunens hjemmeside   
Projektbeskrivelse: 
Under menupunktet ”Miljø” skal de nye krav til kommunens 
leverandører vedr. affaldssortering, håndtering og bortskaffelse 
beskrives. Herunder beskrives også formålet med de skærpede krav 
samt konsekvenser ved manglende efterlevelse. 
I underpunktet ”Virksomheder” kan folderen om affaldssortering findes 
som PDF-fil.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: 3. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåned  
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Synlighed omkring kommunens 
miljøindsats. 
Reduktion af kommunes tidsforbrug til 
oprydning af affald fra bygge- og 
anlægsopgaver. 
Mindre træaffald i mellemdepot. 
Bortskaffelse af jern- og metal samt træ 
til genanvendelse og dermed mindre 
deponering. 
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Naturforvaltning 
 
Affaldsbortskaffelsen i fjordsystemet, det åbne land og 
ved hytter skal forbedres. 
 
A. Plan for oprydning og vedligeholdelse i det åbne land  
Projektbeskrivelse: 
Planen skal fokusere på oprydning omkring hytteområderne. Planen 
skal indeholde nødvendige tiltag så som ressourcebehov, bådleje, 
materiel, information samt ansvar, og tidsfrister.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

miljøingeniør og planafdelingen 
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 2 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Systematisk og planlagt indsats i forhold 
til affaldsreduktion i det åbne land 

 

B. Gennemføre oprydning og vedligehold i det åbne land  
Projektbeskrivelse: 
Fra foråret/sommeren 2008 gennemføres en årlig 
oprydningskampagne. Der skal udarbejdes instrukser for, hvad der må 
afbrændes i det åbne land, og hvad der skal bringes med tilbage til 
bortskaffelse på kommunens anlæg. Til brug for den efterfølgende 
status skønnes mænger og typer af affald, som dokumenteres ved 
fotografier. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

miljøingeniør og planafdelingen 
Tidsfrist: 2. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 2 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 200.000 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Synlig indsats medfører adfærdsændring 
og dermed på sigt færre omkostninger til 
oprydning. 
Oprydning i det åbne land er endvidere 
vigtigt i forhold til tiltrækning af turister. 
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C. Årligt afrapportere resultatet af status for planen i det valgte 
delsystem til politikere og på hjemmeside  
Projektbeskrivelse: 
Efter hver årlig oprydningskampagne udarbejdes en redegørelse for 
oprydningen, som beskriver anslåede mængder og typer af affald samt 
udviklingen. 
Redegørelsen fremsendes til UTM. Endvidere offentliggøres et resumé 
på kommunens hjemmeside. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

miljøingeniør og planafdelingen 
Tidsfrist: 4. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Information omkring 
oprydningsaktiviteterne er med til at 
skabe debat, som på sigt kan virke 
adfærdsregulerende. 
Bidrager til at give kommunen et grønt 
image. 
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D. Informationskampagner om oprydning og vedligehold hvert 
forår  
Projektbeskrivelse: 
Med henblik på at inddrage borgerne i oprydningsaktiviteterne 
iværksættes informationskampagner hvert år inden oprydningsaktionen. 
Kampagnerne gennemføres dels i form af information på kommunens 
hjemmeside og dels i form af foldere, som lægges frem på havnen og 
andre relevante steder.  
Folderen kan indeholde: 

• Formålet med oprydningen 
• Hvad borgerne selv skal og kan gøre? 
• Hvor kan man få yderligere oplysninger? 
• Hvordan håndteres affald i naturen? 

Folderen, som udarbejdes på grønlandsk og dansk, skal være 
lettilgængelig og indeholde billeder og tegninger.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

miljøingeniør, planafdelingen og 
informationsafdelingen 

Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 30.000 kr.  

Gevinster: Information omkring 
oprydningsaktiviteterne er med til at 
skabe debat, som på sigt kan virke 
adfærdsregulerende. 
Bidrager til at give kommunen et grønt 
image. 
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E. Undersøgelse af etablering af hytteforeninger  
Projektbeskrivelse: 
Formålet er, at kommunen kan rette et samlet krav til en forening om 
oprydning ved hytter. Det skal undersøges, om der kan stilles krav om, 
at hytteejere skal etablere hytteforeninger. Eventuelt kan det være et 
krav i forbindelse med arealtildeling.  
Der kan være behov for udarbejdelse af en skabelon med vedtægter til 
brug for hytteejerforeninger. 
Efter behov inddrages juridisk assistance til vurdering af mulighederne 
for krav til hytteejerforeninger samt indholdet i skabelonen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

miljøingeniør og planafdelingen  
Tidsfrist: 2. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 20.000 kr.  

Gevinster: Nemmere håndhævelse af krav om 
oprydning. 
Hytte-ejerforeninger må forventes selv at 
etablere en form for selvjustits omkring 
oprydning. Dermed reduceres 
kommunens omkostninger til oprydning 
på sigt. 

 

 

F. Samarbejde med jagtbetjente om muligheder for tilsyn  
Projektbeskrivelse: 
Der etableres et samarbejde med jagtbetjente om tilsyn i forhold til 
affald og miljøforhold generelt i det åbne land. Herunder udarbejdes 
vejledninger for, hvorledes tilsynet gennemføres, håndhæves og 
rapporteres. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

miljøingeniør og planafdeling 
Tidsfrist: 2. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Håndhævelse af lovgivning for det åbne 
land. 
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G. Udlevering af særlige plastsække til affaldsbortskaffelse 
Projektbeskrivelse: 
Der indkøbes plastsække, som ca. rummer 50 l. Sækkene har snører 
for oven og har et enkelt tryk med ”Ikke forbrændingsegnet affald” på 
siden af sækken. Evt. kan trykket suppleres med en kort tekst om, hvad 
der forstås ved Ikke forbrændingsegnet affald. Trioplast Nyborg kan 
levere de ønskede sække med et enkelt tryk til ca. 12,75 kr./10 stk. Der 
indkøbes 10 sække pr. båd pr. år svarende til ca. 20.000 sække om 
året. 
Sækkene udleveres gratis til lystsejlere på havnen. Der indgås en aftale 
med havnen om, hvorledes sækkene mest hensigtsmæssigt kan 
udleveres. 
Der opstilles en container på havnen til modtagelse af de fyldte sække. 
Containeren tømmes efter behov, dog minimum en gang ugentligt. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 150.000 kr.  

Gevinster: Synlighed 
Medvirkende til adfærdsændring blandt 
borgere 
Forbedret affaldsbortskaffelse 
Imageskabende i forhold til turister. 
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Nuup Kommunea 
 
Kommunen vil indføre miljøstyring i løbet af de næste 3 
år. 
 
A. Miljøstyring, udarbejdelse og godkendelse af 
beslutningsgrundlag medio 2006  
Projektbeskrivelse: 
Beslutningsgrundlaget for indførelse af miljøstyring indeholder følgende 
elementer: 

• Formålet 
• Omfang: Hvilke(t) delområde(r) i kommunen (afdeling, 

institution eller anlæg) skal være omfattet? 
• Ambitionsniveau, herunder om systemet på sigt skal certificeres 
• Målsætninger og forventede resultater som følge af projektet. 
• Budget og ressourceforbrug 
• Forventet tidsplan 

Beslutningsgrundlaget udarbejdes på grundlag af et oplæg fra en 
ekstern konsulent. Det endelige beslutningsgrundlag godkendes af den 
projektansvarlige. 
Eksterne omkostninger dækker udarbejdelse af oplæg af ekstern 
konsulent. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

afdelingsleder  
Tidsfrist: 3. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 40.000 kr.  

Gevinster: Systematisk og planlagt miljøindsats 
Reduktion af miljøpåvirkninger og 
råstofforbrug 
Et gennemarbejdet beslutningsgrundlag 
giver et godt fundament for projektet. 
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B. Miljøstyring, Projektplan inkl. tidsplan og organisation, 2. halvår 
2006  
Projektbeskrivelse: 
Projektplan: 

• Aktiviteter (Kortlægning, prioritering, forbedringsprojekter, audit, 
ledelsens gennemgang, procedurer og instruktioner, eventuel 
certificering) 

• Information 
• Tidsplan inkl. milepæle 
• Ressourceforbrug – interne og eksterne 
• Organisationsplan og herunder projektleder samt 

projektdeltagere 
Projektplanen udarbejdes på baggrund af oplæg fra ekstern konsulent, 
samt med input fra projektets deltagere. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 40.000 kr.  

Gevinster: - 
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C. Indførelse af miljøstyring (efter ovenstående plan) 
Projektbeskrivelse: 
Med udgangspunkt i det godkendte beslutningsgrundlag samt 
projektplanen indføres miljøstyring. Resultaterne og erfaringerne fra 
projektet formidles løbende til øvrige relevante afdelinger i kommunen, 
på kommuneingeniørmødet samt til møder i erhvervsorganisationer i 
kommunen. Resultater og erfaringer opsamlet gennem processen 
anvendes til at planlægge hvorledes, der kan indføres miljøstyring i den 
øvrige del af kommunen. 
I projektet lægges vægt på inddragelse af medarbejdere. Der er dog 
kun afsat interne omkostninger til projektlederens ressourceforbrug. 
Eksterne omkostninger dækker assistance og sparring fra ekstern 
konsulent. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 3 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 300.000 kr.  

Gevinster: Reduceret ressourceforbrug, vand, 
energi og affald. 
Kommunen går foran som det gode 
eksempel 
Imageskabende tiltag både ift. 
Hjemmestyret, øvrige kommuner samt 
virksomheder og borgere 
Motivation af medarbejdere 
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D. Udarbejde grønne regnskaber for asfaltfabrikken og 
forbrændingsanlægget fra 2008 
Projektbeskrivelse: 
Ultimo 2006 fastlægges, hvilke data de grønne regnskaber skal 
indeholde, ud over nedenstående ”minimumsdata”: 

• Energiforbrug 
• Vandforbrug 
• Tilførte råvarer/affaldsmængder 
• Hjælpestoffer og kemikalier 
• Affald 
• Flyveaske og slagge 
• Emissioner af støv, SO2, NOx, CO2, dioxin mv. 

Herunder fastlægges, hvor detaljeret data skal opgøres, og herunder 
om der eventuelt skal indkøbes målere. Eventuelt kan anvendes 
visuelle skøn, massebalancer og erfaringstal. Fra 1/1 2007 registreres 
de udvalgte data. Endvidere udarbejdes en skabelon for de grønne 
regnskaber. Primo 2008 indsamles og behandles de registrerede data, 
og de grønne regnskaber udarbejdes.  Regnskaberne udsendes til 
relevante interessenter og fremlægges på kommunens hjemmeside. 
Eventuelt kan indgås et samarbejde med bygge- og anlægsskolen i 
Sisimiut, som netop har udsendt et grønt regnskab. 
Eksterne omkostninger dækker oversættelse og trykning af grønt 
regnskab 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør, Informationsafdeling. 
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 50.000 kr.  

Gevinster: Mere fokus på miljøomkostninger + 
ressourceforbrug. 
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Der skal anvendes miljørigtig projektering ved 
kommunale bygge- og anlægsopgaver fra 2007 
 
E. Kurser i miljørigtig projektering  
Projektbeskrivelse: 
Formålet med kurser skal være, at sætte deltageren/deltagerne ind i 
terminologien og arbejdsprocessen ved miljørigtig projektering, således 
at bygge- eller anlægsopgaver derefter kan løses efter principperne i 
miljørigtig projektering. 
Kurset vil indeholde: 

• en kort gennemgang af de anvendte miljøbegreber 
• en introduktion til miljørigtig projektering som metode 
• miljøpolitik 
• hvordan gennemføres en miljøkortlægning og hvordan 

prioriteres miljøpåvirkningerne 
• hvordan udarbejdes et miljøprogram (inkl. miljømål) 
• hvordan vælges virkemidler/løsninger 
• hvordan udarbejdes en miljøplan for et bygge- eller 

anlægsprojekt 
Der udarbejdes en standard for miljørigtig projektering i kommunen 
forud for kurset, således at denne kan indgå, og kursisten/kursisterne 
allerede på kurset kan blive fortrolige med denne. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

afdelingschefer 
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 1,0 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 30.000 kr.  

Gevinster: Efteruddannelse og dermed fastholdelse 
af medarbejdere  
Langsigtet planlægning 
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F. Udarbejdelse af standard for miljørigtig projektering i 
forbindelse med kommunale udbud i 2. halvår 2006  
Projektbeskrivelse: 
Der udarbejdes en standard for kommunens arbejde med miljørigtig 
projektering. I standarden skal indarbejdes kommunens 
miljømålsætninger på området. Der skal formuleres konkrete miljømål til 
brug i miljøprogrammer (del af byggeprogrammet), således, at 
miljøstandarden for et byggeri bliver defineret allerede i forbindelse med 
udbuddet.  
Der udarbejdes sideløbende en pjece til kommunes 
samarbejdspartnere, som indeholder en oversigt over kommunens 
forventninger til samarbejdspartneren i forbindelse med miljørigtig 
projektering.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 60.000 kr.  

Gevinster: Færre klager da miljø indgår allerede i 
projekteringen 
Leverandører og rådgivere er allerede 
fra projektets start bekendt med 
kommunens miljøkrav. På sigt vil det 
give anledning til et reduceret behov for 
tilsyn 
Kommunens indsats er synlig i forhold til 
leverandører og rådgivere. 

 

 
G. Miljørigtig planlægning ved udarbejdelse af paradigma for 
lokalplaner og frilandsplaner 
Projektbeskrivelse: 
I forbindelse med udarbejdelse af lokal- og frilandsplaner skal 
miljøforhold indtænkes. Der udarbejdes et paradigma for udarbejdelse 
af en forenklet miljøvurdering af planer. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

planafdelingen 
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Inddragelse af miljø allerede i 
planlægningsprocessen 
Forebyggelse af miljøpåvirkninger  
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Kommunen vil være på forkant i forhold til lovgivning 
og regler 
 
H. Løbende opdatering om kommende lovgivning fra DMN  
Projektbeskrivelse: 
For at være på forkant med udviklingen på det generelle 
miljølovgivningsområdet i Grønland kræves der tilstedeværelse i 
relevante fora: 

• Kommuneingeniørmøder 
• KANUKOKAS Miljøforum 
• Deltagelse i relevante følgegrupper for projekter, der 

udarbejdes af DMN og/eller Miljøstyrelsen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: Løbende 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Bedre planlægning af miljøtiltag  

 

I. Løbende opdatering af lovgivning og regler på hjemmesiden  
Projektbeskrivelse: 
Hjemmesiden skal løbende holdes opdateret med ny lovgivning og 
regler. For at sikre et nemt overblik bør lovgivning og regler 
emneinddeles. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: Løbende 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Synlighed 
Miljøservice   
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J. Løbende opdatering af affaldsregulativ på hjemmesiden  
Projektbeskrivelse: 
Det skal være let for borgere og virksomheder at få adgang til de sidste 
nye kommunale affaldsregulativer på hjemmesiden. 

• Siden skal derfor løbende holdende opdateret 
• Muligheder for at skabe bedre overblik over regulativerne 

overvejes. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør 
Tidsfrist: Løbende 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Synlighed 
Miljøservice   

 

K. Deltagelse i relevante konferencer, efteruddannelse etc.  
Projektbeskrivelse: 
Løbende efteruddannelse samt mulighed for deltagelse i relevante 
konferencer skal sikre, at medarbejderne i Forvaltningen for Teknik og 
Miljø er up-to-date med hensyn til udviklingen indenfor natur og miljø, 
får nye kompetencer og faglige netværk 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Afdelingsingeniør samt 
Personaleafdeling 

Tidsfrist: Løbende 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 40.000 kr.  

Gevinster: Ajour med nye tiltag og lovgivning 
Faglige netværk 
Fastholdelse af medarbejdere 
Tiltrækning af nye medarbejdere  
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Miljøinformation og service 
 
Borgere, virksomheder og interessenter skal løbende 
informeres om miljøforhold i Nuup Kommunea 
 
A. Informationsplan for orientering om miljø på kommunens 
hjemmeside, avis og TV, primo 2006 
Projektbeskrivelse: 
Der udarbejdes en plan for hvilke informationsaktiviteter, der skal 
gennemføres i løbet af de kommende 4 år. Planen indeholder 
beskrivelser af: 

• Opdatering af hjemmeside ift. miljøhandlingsplan, 
virksomheder, affaldsregulativer, miljøstyringsinitiativer mv. 

• Udarbejdelse af informationsavis om miljøtiltag 
• Indslag i TV 

Planen indeholder derudover tidsfrister samt ansvarlige. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt Informationsafdeling 
Tidsfrist: 2. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster:  Systematisk og kontinuerlig 
informationsindsats. 
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B. Udarbejdelse af pjecer om affaldsgevinster  
Projektbeskrivelse: 
Der udarbejdes en pjece primært rettet mod borgerne, som beskriver 
fordelene ved korrekt affaldssortering, samt hvordan affaldet skal 
sorteres og bortskaffes i følgende fraktioner: 

• Deponerbart affald 
• Forbrændingsegnet affald  
• Træ til genanvendelse 
• Træ til deponering 
• Skrot 
• Elektronikaffald 
• Jern og metal 
• Batterier 
• Miljøfarligt affald 

Pjecen skal være kort, informativ og illustreres med tegninger og 
billeder. 
Målgruppen for pjecen er primært borgere, men den kan evt. også 
rettes mod kommunale institutioner og virksomheder. 
Budgettet for eksterne omkostninger dækker udarbejdes af tekstoplæg, 
oversættelse og trykning. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør og Informationsafdelingen 
Tidsfrist: 1. kvartal 2009 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 60.000 kr.  

Gevinster:  Mere genanvendelse 
Synlighed 
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C. Øget oprydning på offentlige arealer  
Projektbeskrivelse: 
Indsatsen omkring oprydning på offentlige arealer skal intensiveres 
yderligere. Følgende tiltag iværksættes: 

• Indkøb af fejemaskine 
• Plan for drift og vedligehold af pladser, områder veje mv. 

samt beskrivelse af fejning, anden oprydning, snerydning 
m.v. 

Der er afsat 1 mio. kr. til indkøb af en fejemaskine og transport til 
Grønland.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Driftsleder / afdelingschef 
Tidsfrist: 1. kvartal 2009 

Omkostninger: Intern omkostning: 12 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 1.000.000 kr.  

Gevinster: Synlighed 
Flere ressourcer til oprydning 
Adfærdsændring blandt borgere – 
mindre affald  
Godt image i forhold til turister og andre 
besøgende  

 

D. Opsætning af flere affaldsspande  
Projektbeskrivelse: 
Ud over de allerede planlagte indkøb af affaldsspande opsættes ca. 8 
særlige stativer, som monteres således at de kan skubbes op og ned 
på lygtepælene afhængigt af snehøjden. Affaldsstativerne skal være 
permanente og skal opsættes centrale steder i byen. Placering 
analyseres nærmere. 
Interne omkostninger dækker øget ressourceforbrug til tømning af 
affaldsspande samt øget frekvens af tømninger. Afledte 
driftsomkostninger dækker drifts- og transportomkostninger til ekstra 
affaldstømning. Eksterne omkostninger dækker indkøb, transport og 
opsætning af ca. 8 affaldsstativer. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø 

Driftsleder / afdelingschef 
Tidsfrist: 2. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 8 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 70.000 kr. 
Ekstern omkostning: 80.000 kr.  

Gevinster: Synligt tiltag 
Imageskabende i forhold til turister og 
besøgende 
Adfærdsændring blandt borgere – 
mindre affald  
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E. Indkøb af ladvogn til skrald  
Projektbeskrivelse: 
Der skal indkøbes en egnet mindre ladvogn, som både kan transportere 
minicontainere, skraldespande og affaldssække. Indledningsvis 
udarbejdes en kravspecifikation for ladvognen. Ladet skal have høje 
sider, som nemt kan slås ned til alle sider. 
Budgettet til afledte driftsomkostninger dækker drift og vedligehold. 
Eksterne omkostninger dækker indkøb samt transport. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Driftsleder / afdelingschef 
Tidsfrist: 2. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 20.000 kr. 
Ekstern omkostning: 300.000 kr.  

Gevinster: Synlighed 
Hurtigere afhentning af skrald  
Adfærdsændring blandt borgere – 
mindre affald  

 
 
F. Ansættelse af 2 medarbejdere til materielgården  
Projektbeskrivelse: 
For at kunne udføre de ekstra aktiviteter i forbindelse med øget 
oprydning på offentlige arealer, opsætning og tømning af flere 
skraldespande, tømning af nye containere, modtagekontrol på 
forbrændingsanlæg, bortskaffelse af flyveaske, drift af mobil container til 
farligt affald, drift af fejemaskine m.v. skal der ansættes minimum 2 
medarbejdere på materielgården.  
Afledte driftsomkostninger dækker løn til 2 medarbejdere i 
Miljøhandlingsplanens løbetid. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Driftsleder / afdelingschef 
Tidsfrist: 3. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 800.000 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Synlighed 
Hurtigere afhentning af skrald  
Adfærdsændring blandt borgere – 
mindre affald  
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G. Ansættelse af ny naturvejleder under Børne- og 
Kulturforvaltningen   
Projektbeskrivelse: 
Der skal ansættes en ny naturvejleder, som organisatorisk hører under 
Børne- og Kulturforvaltningen. Der skal etableres et tæt samarbejde 
med naturvejlederen omkring informationsaktiviteter, tema 
arrangementer, undervisning og aktiviteter omkring miljø for børn og 
unge. 
Interne omkostninger dækker FTM’s tidsforbrug til deltagelse i fælles 
projekter. 
Ansvar: Børne- og 

Kulturforvaltningen/Forvaltningen for 
Teknik og Miljø 

Tidsfrist: 3. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 3 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Bred indsats omkring miljø 

 

H. Samarbejde med naturvejleder om information til 
undervisningsinstitutioner  
Projektbeskrivelse: 
Information og uddannelse af børn og unge omkring miljøforhold er et 
vigtigt langsigtet emne på Miljøhandlingsplanen. Der etableres et 
samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen ved naturvejlederen og 
eventuelt skoledirektøren om projektet. Indledningsvis afklares 
målgruppen for undervisningsmaterialet: Førskolebørn, folkeskolen, 
unge i uddannelsesinstitutioner. Så vidt muligt tager materialet 
udgangspunkt i aktuelle forhold i Nuup Kommunea. Materialet tager 
udgangspunkt i eksisterende grønlandsk og dansk (samt evt. norsk, 
islandsk eller færøsk) uddannelsesmateriale. Mulighederne for 
samarbejde omkring materialet undersøges i forhold til seminaret.  
Interne omkostninger dækker FTM’s forventede tidsforbrug til møder, 
undersøgelse af materiale samt tilpasning. 
Eksterne omkostninger dækker oversættelse og trykning af materiale. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Afdelingsingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2009 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 50.000 kr.  

Gevinster: Langsigtet miljøindsats 
Synlig indsats 
Påvirkning af adfærd 
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I. Ansættelse af stadsgartner(Indledende undersøgelse af behov) 
Projektbeskrivelse: 
Etablering af grønne områder og pladser er med til at forskønne Nuuk 
by. Pæne omgivelser og en ren by er i høj grad medvirkende til at øge 
borgernes generelle miljøbevidsthed og ansvarsfølelse for byens 
fremtræden. Det skal indledningsvis undersøges, om der er grundlag 
for ansættelse af en stadsgartner. De mulige arbejdsopgaver er at 
vurdere egnet beplantning og grønne områder og pladser til gavn for 
byens borgere i samarbejde med relevante afdelinger i forvaltningen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

planafdeling 
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 3 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Større fokus på grønne områder 
Flere turister 
Bedre miljøadfærd 
Bedre livskvalitet  

 

J. Så vidt muligt anvende svanemærket papir til udsendelse af 
information fra kommunen. 
Projektbeskrivelse: 
Som en grøn kommune skal Nuuk gå foran. Derfor skal der så vidt 
muligt anvendes svanemærket papir på kommunens institutioner. Især 
skal miljøinformation trykkes på svanemærket papir. 
Normalt kan prisen på svanemærket papir forhandles ned til samme 
niveau som andet papir. 
Ansvar: Direktionen 

Tidsfrist: 2. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Image i forhold til borgere og 
leverandører  
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K. Reduktion af hundeefterladenskaber – revision af 
hundevedtægt  
Projektbeskrivelse: 
Efterladenskaber fra de mange hunde i byen er til gene for borgerne. 
Derfor skal hundeejere pålægges at fjerne efterladenskaber efter deres 
hunde.  
Hundevedtægten revideres således, at det indføjes som et krav, at 
efterladenskaber skal fjernes. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 3. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Pænere stier, veje og natur 
Image i forhold til turister og besøgende 

 

L. TV-information om gener ved efterladenskaber fra hunde  
Projektbeskrivelse: 
Som supplement til revisionen af hundevedtægten skal der informeres 
om, formålet med at holde stier og veje pæne og rene.  
Der produceres indslag til lokal-TV i lighed med indslaget om 
Miljøhandlingsplanen i marts 2006. Indslaget udarbejdet af 
informationsafdelingen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør og Informationsafdelingen 
Tidsfrist: 3. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Ændring af hundeejeres adfærd  
Pænere stier og veje  
Image  
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Atlantlufthavn og Atlanthavn 
 
I forbindelse med etablering Atlantlufthavn og 
Atlanthavn skal miljø inddrages i 
beslutningsgrundlaget 
 
A. Kortlægning af relevante undersøgelser og information  
Projektbeskrivelse: 
Atlantlufthavn 
I forbindelse med etablering af Atlantlufthavn i Nuuk vil kommunen 
inddrage miljø i beslutningsgrundlag gennem en 
screening/forundersøgelse af væsentlige miljøpåvirkninger. Følgende 
aktiviteter indgår i screeningen: 

• Deltagelse i møder m. hjemmestyre  
• Screening/forundersøgelse af miljøpåvirkninger med 

udgangspunkt i anlægsbeskrivelser.  
Screeningen identificerer om anlægget vil have væsentlige 
påvirkninger på naturen, det fysisk/kemiske miljø eller på det 
humane miljø.  

• Indsamling af relevant information 
• Tilpasning af projekt for at mindske miljøpåvirkninger  

 
Atlanthavn 
I forbindelse med planlægningen af anlæg af en Atlanthavn vil 
kommunen inddrage miljø i beslutningsgrundlaget gennem en 
screening/forundersøgelse af væsentlige miljøpåvirkninger. Følgende 
aktiviteter indgår i screeningen: 

• Koordination med hjemmestyret 
• Skitsering af anlæg, inklusiv alternative placeringer 
• Screening/forundersøgelse af miljøpåvirkninger 
• Indsamling af relevant information 
• Tilpasning af projekt for at mindske miljøpåvirkninger 

Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 
Miljøingeniør  

Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Forbedret beslutningsgrundlag. 
Forbedret viden om miljøpåvirkninger. 
Mulighed for at tilrette projekterne for at 
mindske miljøpåvirkninger. 
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B. Udarbejdelse af VVM/Naturkonsekvensvurdering  
Projektbeskrivelse: 
I lovgivningen ligger rammer for udarbejdelse af 
VVM/Naturkonsekvensvurdering ved større anlægsprojekter. I 2006 har 
Direktoratet for Miljø og Natur planlagt at udarbejde bekendtgørelse om 
Naturkonsekvensvurdering. 
 
Når Atlantlufthavn eller Atlanthavn skal anlægges vil der sandsynligvis 
være lovmæssigt krav om udarbejdelse af VVM eller 
Naturkonsekvensvurdering. Arbejdet vil ligge forud for en ansøgning om 
projektgodkendelse og indeholde følgende aktiviteter: 

• Beskrivelse af anlæg 
• Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen 
• Vurderinger af miljøpåvirkninger i driftsfasen 
• Forslag til afværgeforanstaltninger 
• Myndighedsbehandling 
• Offentlig høring 
• Projektgodkendelse med krav om miljøhensyn under anlæg og 

drift 
Ansvar for udarbejdelse af miljøvurdering vil ligge hos bygherren. 
Kommunen vil videregive relevant information til bygherren og 
kommentere på miljøvurderingerne 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: Forventeligt tidligst i 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Forbedret viden om miljøpåvirkninger. 
Offentlig høring af projekt. 
Byggetilladelser der stiller krav om 
miljøhensyn under anlæg og drift. 
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C. Inddragelse i spildevands- og affaldsplan  
Projektbeskrivelse: 
I forbindelse med opdatering af spildevands- og affaldsplan i 2006/2007 
vil kommunen inddrage konsekvenserne af øget affaldshåndtering og 
øgede spildevandsmængder ved etablering af Atlantlufthavn og 
Atlanthavn.  
Eftersom anlæg og miljøpåvirkninger ikke vil være færdigbeskrevet i 
2006, vil beskrivelserne til spildevands- og affaldsplan være generelle. 
Beskrivelserne skal tage højde for en potentiel udvidelse i håndteringen 
af affald såfremt Atlantlufthavn og/eller Atlanthavn bliver anlagt inden 
2010. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør og planafdeling  
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Kommunen vil være forberedt til øget 
håndtering af spildevand og affald. 
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Vandforbrug og spildevand 
 
Den fremtidige vandforsyningskapacitet og kvalitet i 
kommunen skal sikres 
 
A. Dialog med Nukissorfiit om planlægning af vandindvinding  
Projektbeskrivelse: 
Formålet er at sikre vandforsyningskapaciteten og kvaliteten i 
forbindelse med den løbende vækst af Nuuk by.  
Der bør på baggrund af dialog med Nukissorfiit samt på baggrund af 
rapporten ”Grønlands drikkevandsforsyning - Et datagrundlag for en 
vandforsyningsstrategi” Greenland Survey 2003-2, udarbejdes en 
strategi for, hvornår oplandet for drikkevand bør udvides.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør og byplanafdelingen 
Tidsfrist: Løbende 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: Tilstrækkeligt og rent vand til borgerne. 
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Belastningen fra spildevand til recipient skal reduceres  
 
A. Udarbejdelsen af en ny spildevandsplan   
Projektbeskrivelse: 
Spildevandsplanen fra 2002 for Nuup Kommunea, skal revideres senest 
i 2007. I 2005 blev planen fulgt op af ”Samlet handlingsplan for 
renovering af kloakledningerne i Nuuk”.  
Spildevandsplanen skal dels opdateres i forhold til mængder og 
ressourceforbrug dels nye undersøgelser og teknologi. Herunder vil 
spildevandsudløb i Qinngorput og anden forventelig byudvikling blive 
inddraget i planen. Endeligt skal de specifikke målsætninger revideres. 
Udbudsmateriale udarbejdes i 2. kvartal 2007, således at kontrakt med 
rådgiver kan indgås i 3. kvartal 2007.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 400.000 kr.  

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag 
Opdatering af data 
Planlægning i forhold til udviklingen i 
byen 

 

B. Undersøgelse af spildevandsrensningsanlæg på udvalgte udløb 
i 2007 (forundersøgelse)  
Projektbeskrivelse: 
Der er tidligere planlagt pilotforsøg med mekanisk rensning af visse 
udløb. Blandt andet på baggrund af de bagvedliggende vurderinger 
gennemføres en forundersøgelse af, hvilke udløb der bør renses. 
Endvidere omfatter undersøgelsen en vurdering af, hvorvidt det er 
tilstrækkeligt at rense spildevandet mekanisk eller om det er nødvendigt 
med en simpel biologisk rensning (f.eks. i container). 
På baggrund af resultaterne udarbejdes anbefalinger til et pilotprojekt. 
Eksterne omkostninger dækker ekstern konsulentbistand til 
forundersøgelse. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 300.000 kr.  

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag 
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C. Udfasning af natrenovation i Nuuk by inden 2008  
Projektbeskrivelse: 
Natrenovation udfases dels ved etablering af kloaker og dels ved at 
etablere slamtanke på kommunale bygninger i bygder. Når 
natrenovationsordningen nedlægges, er boligejere nødt til enten at blive 
tilsluttet kloaknettet, eller hvor dette ikke er muligt, at få etableret 
slamtank. Nogle steder skal der betales tilslutningsafgift ved 
kloaktilslutningen. Kommunen yder lån til boligejere, som ikke selv er i 
stand til at finansiere slamtank eller tilslutning til kloak. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: Jf. kommunens 
budget  

Gevinster: Besparelse på ca. 730.000 kr./år fra 
2009 
Projektet er tidligere bevilliget 
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Luftforurening 
 
Luftforureningen fra lokale kilder skal reduceres 
 
A. Dialog med DMN i 2006 om forbedring af affaldshåndteringen i 
bygderne 
Projektbeskrivelse: 
Bygdeforbrændingsanlæggenes emissioner af især dioxin ligger langt 
over EU’s grænseværdier. Hjemmestyret er ansvarligt for anlæggene, 
som ligger i Nuup Kommunea.  
Kommunen tager initiativ til møder med DMN, hvor kommende 
lovgivning og mulighederne for ændringer i affaldshåndteringen drøftes. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr.  

Gevinster: På sigt reduceres emissioner af dioxin 
og øvrige forurenende stoffer i 
røggassen. Det medvirker til forbedring 
af befolkningens generelle 
sundhedstilstand. 
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Affald 
 
Kommunen vil sikre tilstrækkelig affaldsforbrændings-
kapacitet i de kommende 10 år 
 
A. Registrering af affaldsmængder og affaldstyper til 
forbrændingsanlæg fra 2007 
Projektbeskrivelse: 
I forbindelse med etableringen af affaldsforbrændingsanlægget i 1988 
blev der gennemført en vurdering af affaldstyper og mængder. Som 
følge af den store tilflytning til byen, ændrede forbrugsmønstre og nye 
virksomheder er det nødvendigt at lave en ny opgørelse af 
affaldsmængder og typer. 
Antallet af tilkørte læs affald registreres i mangel af en vægt. For at 
kunne estimere affaldsmængden skal affaldssammensætningen og 
typen af affald vurderes visuelt. Sammenholdt med vægtfylden for 
forskellige affaldstyper kan mængden herefter beregnes. Affaldstyperne 
vurderes ved at udtage ugentlige stikprøver af vognlæs, som sorteres 
og registreres. 
Der udarbejdes en vejledning og et skema til registrering af affaldet. 
Endvidere instrueres personalet løbende om registreringen.  
Budgettet for interne omkostninger dækker personalets tidsforbrug til 
registrering af affald samt stikprøvekontrol.  
Eksterne omkostninger dækker konsulentbistand til oplæg til vejledning, 
databehandling og rapportering. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 1,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 100.000 kr.  

Gevinster: Overblik og forbedret vidensgrundlag 
Forbedret sortering og dermed 
forbrænding 
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B. Udarbejdelse af affaldsplan i 2006  
Projektbeskrivelse: 
Den nuværende affaldsplan fra 2000 skal revideres i 2006. 
Resultaterne af planen evalueres og grundlaget for planen opdateres. I 
det omfang, det er muligt, skal foreløbige resultater af projekt A. 
”Registrering af affaldsmængder og affaldstyper til forbrændingsanlæg 
fra 2007” indgå i plangrundlaget. Endvidere skal resultater af nye 
undersøgelser f.eks. fra Grønlands Hjemmestyre samt ny udvikling i 
affaldsteknologi indgå i planen. Analyser af de eksisterende 
bortskaffelsesordninger skal gennemføres. Der udarbejdes scenarier for 
den fremtidige udvikling i affaldsproduktionen som følge af øget 
befolkningstilvækst og nye virksomheder. Endeligt skal specifikke 
målsætninger revideres, og der skal udarbejdes forslag til konkrete 
projekter. Udbudsmateriale udarbejdes i 3. kvartal 2006, således at 
kontrakt med rådgiver kan indgås i 4. kvartal 2006. 
Projektet er bevilliget tidligere. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 1,0 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: Er bevilliget  

Gevinster: Forbedret videns- og dermed 
beslutningsgrundlag (Er bevilliget 
tidligere) 
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C. Analyse af muligheder for udvidelse af 
forbrændingsanlæg/etablering af nyt forbrændingsanlæg  
Projektbeskrivelse: 
Mulighederne for udvidelse af det eksisterende forbrændingsanlæg skal 
undersøges. Det eksisterende forbrændingsanlæg har en maks. 
kapacitet på 13.000 tons pr. år, som er udnyttet. Med udgangspunkt i 
estimater for det forventede kapacitetsbehov i de kommende 10 år 
beskrives de tekniske muligheder for at udvide forbrændingsanlægget, 
og herunder beskrives forventede krav til røggasrensning. Desuden 
indgår en vurdering af byudviklingen, og dermed mulighederne for at 
bibeholde den nuværende placering af forbrændingsanlægget. Som en 
del af analysen indgår en gennemgang af nuværende drift af anlægget. 
Forbehandling af affaldet, eller forbedring af indfyring kan 
erfaringsmæssigt medvirke til at øge kapaciteten af det nuværende 
anlæg.  
Endvidere udarbejdes overslag over omkostningerne for hver af de 
beskrevne løsninger inkl. røggasrensning. De beskrevne muligheder 
analyseres, og der udarbejdes anbefalinger til videre arbejde.  
Der er tidligere bevilliget midler til analysen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: Er bevilliget 
tidligere   

Gevinster: Forbedret videns- og dermed 
beslutningsgrundlag  
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D. Undersøgelse af alternative bortskaffelsesmetoder til 
forbrænding  
Projektbeskrivelse: 
Som supplement til det nuværende forbrændingsanlæg skal 
mulighederne for alternativ bortskaffelse af affaldet til forbrænding 
undersøges. Herunder kan løsninger, hvor alt eller dele af affaldet 
genanvendes eller behandles ved kompostering, biogasproduktion, 
termisk forgasning eller deponering være relevante at undersøge. 
Erfaringer fra Norge, Sverige, Island og eventuelt Canada inddrages i 
analysen. Endvidere kan grønlandske erfaringer indgå. 
Der udarbejdes et katalog over relevante muligheder - teknisk og 
økonomisk – samt anbefalinger til yderligere undersøgelser. I projektet 
indgår desuden drøftelser med RAL om revision af fragtpriser for 
miljøgods. 
Det afsatte beløb til eksterne omkostninger dækker ekstern konsulent 
bistand til analyser og rapportering. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 200.000 kr. 

Gevinster: Udskydelse af investering i 
forbrændingsanlæg  

 

E. Analyse af muligheder for udsortering af genanvendelige 
fraktioner  
Projektbeskrivelse: 
Der udarbejdes indledende, retningsgivende analyser af mulighederne 
for alternativ bortskaffelse af nedenstående fraktioner: 

• Skrot 
• Dæk 
• Trawl 
• Glas 
• Andre fraktioner – overordnede overvejelser 

Projektet er gennemført, og resultaterne samt anbefalingerne bør indgå 
i ovenstående undersøgelser.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 20.000 kr.  

Gevinster: Frigørelse af kapacitet på 
forbrændingsanlæg 
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F. Information om hjemmekompostering  
Projektbeskrivelse: 
Der udarbejdes informationsmateriale om, hvorledes private husstande 
kan hjemmekompostere deres grønne affald. Informationen samles dels 
i en folder og dels på kommunens hjemmeside. På forsøgsbasis 
indkøbes tre komposteringsbeholdere, som opstilles ved 
forbrændingsanlægget. Personalet gennemfører forsøg med 
kompostering af grønt affald. Som strukturmateriale anvendes mindre 
stykker, rent træ. Hvis forsøget lykkes, indkøbes beholder til relevante 
kommunale institutioner – og på sigt til videresalg til private. 
De eksterne omkostninger dækker trykning og oversættelse af en kort 
folder om kompostering. (60.000 kr.) Endvidere dækker det afsatte 
beløb omkostninger til indkøb af komposteringsbeholdere (ca. 500 kr. 
pr. stk. inkl. moms) samt fragt. I første omgang indkøbes 3 beholdere. 
(20.000 kr.) 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt informationsafdeling 
Tidsfrist: 3. kvartal 2008 

 
Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 

Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 80.000 kr.  

Gevinster: Ændring af adfærd 
Reduktion af ”grøn” fraktion i 
dagrenovation fra huse  

 

G. Forbedret kildesortering på Radiofjeldet  
Projektbeskrivelse: 
Der indkøbes 4 lukkede containere til affald, som opsættes ved 
boligblokkene på Radiofjeldet. Behovet forventes at være 3 containere 
á ca. 6 m3 til forbrændingsegnet affald og 1 container á ca. 20 m3 til 
deponerbart affald, men baseres på kommunens erfaringer og forventet 
tømningsfrekvens. Containerne mærkes med skilte til 
forbrændingsegnet affald og deponerbart affald.  
Budgettet dækker tidsforbrug til tømning (tømningsbehov vurderes 
løbende), transport og vedligehold og oprydning omkring containerne. 
Endvidere dækker budgettet eksterne omkostninger til indkøb af 4 
containere og transport. Eventuelt købes brugte containere, som males. 
Priser er indhentet hos ALLU Containers Aps 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 200.000 kr. 
Ekstern omkostning: 200.000 kr. 

Gevinster: Påvirkning af adfærd 
Mindre oprydning af affald  
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H. Interne konkurrencer/benchmarking mellem afdelinger ift. 
reduktion af affald (papir) i kommunen  
Projektbeskrivelse: 
Der udskrives en konkurrence imellem relevante afdelinger i kommunen 
om reduktion af papirforbruget f.eks. pr. medarbejder. Indledningsvis 
gennemføres konkurrencen omkring printerpapir. I samarbejde med 
afdelingerne vurderes, om affaldsmængden kan opgøres baseret på 
forbruget, eller om papir affald kan registreres direkte. Afdelingerne 
opgør forbruget pr. medarbejder i 2006 og registrerer herefter forbruget 
i 2007. Der afsættes en præmie til den afdeling, der vinder. Endvidere 
tilfalder den opnåede besparelse de afdelinger, der deltager. Undervejs 
informeres både internt og eksternt på nettet om konkurrencen for at 
skabe øget fokus på affalds minimering.  
På lidt længere sigt kan projektet udvides til at omfatte 
energibesparelser. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 3. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Påvirkning af adfærd 
Reduktion af råstofforbrug (papir, 
rengøringsmidler, energi etc.) 
Reduktion af affald  
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Affaldsmængder til deponi skal reduceres med 10 % i 
løbet af de næste 8 år  
I. Bortskaffelse af flyveaske fra forbrændingsanlæg til Norge fra 
2006  
Projektbeskrivelse: 
Flyveaske fra forbrændingsanlægget deponeres i dag på dumpen 
sammen med slaggen og andet affald. Der deponeres årligt omkring 
100 tons flyveaske fra forbrændingsanlægget i Nuuk. Undersøgelser 
har vist, at som følge af opblandingen med andet affald øges 
udvaskningen af især tungmetaller. Derfor er der iværksat et projekt, 
hvor flyveasken fra forbrændingsanlægget opsamles i bigbags. Når der 
er indsamlet tilstrækkelige mængder til at fylde en container, 
transporteres flyveasken til den norske ø (Langøya), som ligger i 
Oslofjorden via Ålborg. Kalken i flyveasken (eller andre restprodukter 
fra røggasrensning) anvendes til neutralisering af svovlkis fra jernmalm 
industrien. Øen er fra naturens hånd udformet som en skål og derfor 
kan perkolat fra restprodukterne ikke give anledning til forurening. 
Affaldsselskabet Mokana står for bortskaffelsen. 
Interne omkostninger dækker tidsforbrug til projektering og aftaler. 
Afledte driftsomkostninger dækker drift og vedligehold til opsamling af 
asken i bigbags, samt drift af anlægget. Eksterne omkostninger dækker 
indkøb af anlæg til emballering i bigbags, transport samt gebyr for 
bortskaffelse. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 3. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 200.000 kr. 
Ekstern omkostning: 400.000 kr. 

Gevinster: Reduceret påvirkning af recipient  

 

J. Analyse af mulighederne for alternativ behandling af flyveasken  
Projektbeskrivelse: 
Det skal undersøges hvilke alternativer, der er til bortskaffelse af 
flyveasken fra forbrændingsanlægget til Norge. Herunder skal det 
vurderes, om der er mulighed for at udvaske flyveasken, stabilisere den 
og deponere den lokalt i Grønland.  
I første omgang ajourføres viden om flyveaske bortskaffelse.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag 
Nuuk påtager sig et ansvar for egne 
miljøforhold.  
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K. Indkøb af mobil container til farligt affald  
Projektbeskrivelse: 
Der skal udarbejdes en kravspecifikation for konstruktion/indkøb af 
mobilcontainer. Derefter skal der indhentes tilbud på container, og den 
skal indkøbes. Der skal udarbejdes en plan for idrifttagning af 
containeren, indeholdende: 

• Informationskampagne om indsamling 
• Placering af containeren  
• Åbningstider 
• Eventuelle miljøgodkendelser  

Budgettet til eksterne omkostninger dækker indkøb og transport af en 
standard container, som udstyres med riste, aftapningsmulighed, faste 
reoler, bord mv.(omkostning ca. 75.000 kr.) Indretning af standard 
container godkendes af beredskabsmyndighederne. Alternativt kan 
indkøbes en miljøcontainer, som er indrettet i henhold til dansk 
lovgivning, og som kan operere selvstændigt, d.v.s med 
mandskabsfaciliteter (toilet, opholdsrum samt ex. godkendte 
installationer) (omkostning ca. 500.000 kr.) 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2010 

Omkostninger: Intern omkostning: 2,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 150.000 kr. 
Ekstern omkostning: 100.000 kr. 

Gevinster: Bedre sortering 
Mindre fejldeponering/forbrænding  
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L. Idriftsætning af modtagestation for olie- og kemikalieaffald  
Projektbeskrivelse: 
Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald skal kunne modtage farligt 
affald i form af olie- og kemikalieaffald, køle/frysemøbler, batterier samt 
elektronikaffald. Der skal udarbejdes informationsmateriale til brugerne 
af modtagestationen.  
Materialet udformes som en pjece og publiceres på kommunens 
hjemmeside samt et mindre oplag til udlevering relevante steder. evt. 
indslag i lokal radio eller lokal TV eller som annonce kampagne i aviser 
etc. Åbningsarrangement ved officiel åbning.  
Projektet er bevilliget i forbindelse med projekteringen af 
modtagestationen. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 3. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: Er bevilliget 

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag  
Større fokus må miljø og affalds 
håndtering generelt. Bedre drift af 
forbrændingsanlægget, da det farlige 
affald ikke ender sammen med 
dagrenovationen 

 

M. Etablering af ”genbrugs” inkl. istandsætning af møbler mv.  
Projektbeskrivelse: 
I forbindelse med idriftsættelsen af modtagestationen opsættes en 
container, hvor borgere og andre brugere kan sætte genanvendelige 
genstande, som andre eventuelt kan genanvende. Personalet på 
modtagestationen fjerner efter behov genstande, som enten er 
ubrugelige eller som har stået i lang tid, uden at der har været interesse 
for dem. Hvis projektet er en succes, overvejes et samarbejde med 
virksomheden ”Nuuk” om evt. istandsættelse af møbler og lign. med 
henblik på salg. Som afledt effekt kan der eventuelt opnås 
beskæftigelse af ledige. 
Interne omkostninger dækker udarbejdelse af instrukser samt 
tidsforbrug til igangsætning og vurdering. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Større genanvendelse 
Evt. beskæftigelsesprojekt  
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N. Information på hjemmeside om affaldssortering og minimering  
Projektbeskrivelse: 
På kommunens hjemmeside informeres løbende om kommunens tiltag 
omkring affaldssortering og affaldsminimering. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Synlighed 
Image  
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Dumpning af affald og skibsvrag i havnen skal ophøre 
 
O. Dialog med fiskeriforening samt havn  
Projektbeskrivelse: 
En del affald dumpes i havnen og herunder skibsvrag. Kommunen skal 
etablere et samarbejde med havnen omkring tiltag, som kan reducere 
dumpningen.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Synlighed 
Større fokus på miljøgener  

 

P. Opsætning af container til akkumulatorer i Vester Vig  
Projektbeskrivelse: 
Fiskere og lystsejlere har af og til behov for at bortskaffe udtjente 
akkumulatorer. Derfor opstilles en lukket container (ca. 6 m3) i Vester 
Vig, hvor brugte akkumulatorer kan bortskaffes. Containeren tømmes 
efter behov, og akkumulatorer bortskaffes via modtagestationen til 
genanvendelse i Danmark. 
Budgettet dækker ressourceforbrug til planlægning af tømninger samt 
indkøb og transport af container. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 50.000 kr. 

Gevinster: Synlighed 
Bedre håndtering af farligt affald  
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Q. Informationskampagner på hjemmeside samt TV og aviserne  
Projektbeskrivelse: 
Der iværksættes en informationskampagne, som informerer om 
generne ved at dumpe affald og skibsvrag i havet og havnene. Der 
udarbejdes en et indlæg til kommunens hjemmeside, og derudover 
produceres indslag til lokal-TV i lighed med indslaget om 
Miljøhandlingsplanen. 
Eksterne omkostninger dækker oversættelse. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt informationsafdeling 
Tidsfrist: 3. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 20.000 kr. 

Gevinster: Synlighed 
Større fokus på miljøgener  

 

R. Samarbejde med Hjemmestyret vedr. problematik om skrotning 
af skibe  
Projektbeskrivelse: 
Kommunen tager initiativ til et samarbejde med Hjemmestyret omkring 
et projekt om skrotning af skibe. I projektet kan indgå kommende fælles 
EU-regler for skrotning af skibe. Eventuelt kan der søges om Dancea-
midler til finansiering af projektet. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 4. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 4 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Reduceret tilsyn 
Reducerede omkostninger til oprydning  
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Trafik 
 
Emissioner til luften som følge af trafik skal reduceres 
 
A. Informationskampagner på hjemmesiden, avisen og TV om 
omkostninger og miljøpåvirkninger ved tomgangskørsel  
Projektbeskrivelse: 
Tomgangskørsel finder ofte sted i lang tid ad gangen og ofte på 
offentlige steder. Udstødningsgassen fra biler giver anledning til dårlig 
luftkvalitet i lav højde, hvor den er til gene for fodgængere. For at 
reducere omfanget af tomgangskørslen, skal bilister ændre adfærd. 
Derfor skal der gennemføres informationskampagner på kommunens 
hjemmeside, i aviser samt i TV. Informationskampagnerne skal belyse 
de miljø- og sundhedsmæssige gener. Men de økonomiske 
omkostninger ved det øgede benzinforbrug kan også indgå som en 
parameter. Informationsafdelingen inddrages i projektet. 
Eksterne omkostninger dækker oplæg til tekst, annoncer samt 
oversættelse. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt informationsafdeling 
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 60.000 kr. 

Gevinster: Bedre luftkvalitet, mindre 
luftvejssygdomme 
Synlighed  

 

B. Skilte med opfordring til at stoppe motor ved større centrale 
pladser  
Projektbeskrivelse: 
Ved større kommunale institutioner, hvor der ofte er parkering, 
opsættes skilte med opfordring til at stoppe motoren ved længere 
varende parkering. Endvidere undersøges behovet for at opsætte skilte 
ved andre parkeringspladser – f.eks. ved Brugsen. 
Budgettet dækker internt ressourcebehov til vurdering af behov. Afledte 
driftsomkostninger dækker lønomkostninger til opsætning af skilte. 
Eksterne omkostninger dækker udarbejdelse af 4-5 skilte. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt informationsafdeling 
Tidsfrist: 1. kvartal 2007 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 10.000 kr. 
Ekstern omkostning: 50.000 kr. 

Gevinster: Bedre luftkvalitet, mindre 
luftvejssygdomme 
Synlighed  
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C. Genetablering af bilsyn – skrivelse til politi  
Projektbeskrivelse: 
En del af bilparken i Nuuk er af ældre dato og i dårlig stand. Derfor giver 
de anledning til unødvendigt høje emissioner i forhold til nye biler. Der 
har tidligere været bilsyn med skrotning af biler i for dårlig stand. 
Kommunen udarbejder en skrivelse om forslag til genindførelse af 
bilsynet til politiet, som er myndigheden. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2006 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Færre gamle biler 
Bedre luftkvalitet  

 

D. Miljørigtig kollektiv trafik – undersøgelse af muligheder  
Projektbeskrivelse: 
Det er vanskeligt at flytte transporten fra private personbiler til offentlige 
transportmidler. For at forbedre luftkvaliteten i Nuuk undersøges i 
stedet, om den kollektive trafik kan foregå mere miljørigtigt. Blandt 
andet undersøges de tekniske og økonomiske muligheder for: 

• Eldrevne busser (produceret på vandkraft) 
• Biobrændsel 
• Brint 
• Offentlige el-biler 

Projektet udføres i samarbejde med busselskabet. Endvidere kan 
uddannelsesinstitutioner som ARTEK evt. inddrages. Projektet har 
sammenhæng med den overordnede energiplanlægning i Nuuk by og 
kan med fordel gennemføres med udgangspunkt i projektet nævnt 
under 4.10.1 A. 
De interne omkostninger dækker projektformulering og evt. opstart. 
Endvidere er der afsat midler til undersøgelse, analyse og rapportering 
af ekstern konsulent. Det undersøges, om der kan opnås 
samfinansiering fra andre midler f.eks. Dancea.  
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2010 

Omkostninger: Intern omkostning: 1 mandemåned 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 400.000 kr. 

Gevinster: Bedre luftkvalitet, færre 
luftvejssygdomme 
Synlighed  
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Energiforsyning 
 
Overskudsvarme fra forbrændingsanlægget skal 
udnyttes i højere grad 
 
A. Analyse af muligheder for udnyttelse  
Projektbeskrivelse: 
Den varme, som produceres på forbrændingsanlægget, udnyttes pt. 
kun i mindre grad til fjernvarme samt opvarmning af det offentlige 
svømmebad. Størstedelen af varmen må køles bort, også om vinteren 
hvor Nukissiorfiit af og til igangsætter oliekedler. Ud fra et 
energiøkonomisk samt miljømæssigt perspektiv er det en særdeles 
dårlig løsning. Derfor skal der igangsættes et projekt, som undersøger 
og analyserer de tekniske muligheder for en større udnyttelse af 
overskudsvarmen enten til fjernvarme eller til andre formål (væksthus, 
kompostering, offentlige bygninger). Analysen skal inddrage den 
samlede varmeplan for Nuup Kommunea. Projektet har sammenhæng 
til afsnit 4.10.1.B, Analyse af forudsætninger i rapport om ”Væksthuse i 
Nuuk”, 2001, samt afsnit 4.9.1,D, Miljørigtig kollektiv trafik – 
undersøgelse af muligheder. 
Der er afsat midler til udarbejdelse af analyse samt rapportering af 
ekstern konsulent. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 1. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 200.000 kr. 

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag 
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B. Analyse af forudsætninger i rapport om ”Væksthuse i Nuuk”, 
2001  
Projektbeskrivelse: 
Der er udarbejdet en rapport om etablering af væksthuse i Nuuk. 
Rapporten konklusion peger på, at det ikke er rentabelt at etablere 
væksthuse, som anvender overskudsvarme fra forbrændingsanlægget 
til opvarmning. Med nye forudsætninger og energipriser har rapportens 
forudsætninger muligvis ændret sig. Der iværksættes en analyse af, om 
forudsætninger for rapportens konklusion har ændret sig i en sådan 
grad, at der skal iværksættes yderligere undersøgelser. 
Budget for eksterne omkostninger dækker konsulent analyse og 
rapport. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 30.000 kr. 

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag 
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Jordforurening 
 
Risici for jordforurening skal løbende kortlægges og 
vurderes  
 
A. Indledende risikovurdering af ”kortlagte” lokaliteter  
Projektbeskrivelse: 
Formålet med en indledende risikovurdering af lokaliteter nævnt i 
”Registrering af affaldsdepoter og forurenede grunde i Grønland” 
Greenland Survey 2003-1, er at vurdere en mulig påvirkning fra evt. 
forurening ved skift af arealanvendelse eller til omkringliggende 
områder med følsom arealanvendelse som institutioner eller boliger. 
I de områder hvor der er sket et skift af arealanvendelsen til følsom 
anvendelse, bør det vurderes, om der skal foretages yderligere tiltag, 
for at vurdere risikoen overfor den nuværende anvendelse.    
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 2. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 60.000 kr. 

Gevinster: Forbedret vidensgrundlag  
Sikring af befolkningen mod kontakt med 
miljøfremmede stoffer. 

 

B. Kortlægning ved ændret arealanvendelse  
Projektbeskrivelse: 
På baggrund af en indledende risikovurdering af ”kortlagte” lokaliteter, 
skal der udpeges områder, hvor der ved skift i arealanvendelsen skal 
foretages en endelig kortlægning af mulig forurening.  
Kortlægningen af forureningen har til formål at sikre at der ikke sker en 
uhensigtsmæssig påvirkning af kommende bolig- eller 
institutionsområder, samt at sikre at evt. forurenet jord håndteres 
korrekt.   
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør  
Tidsfrist: 3. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Bedre luftkvalitet, mindre 
luftvejssygdomme Sikring af 
befolkningen mod kontakt med 
miljøfremmede stoffer. 
Synlighed  
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C. Inddragelse af kortlægningsresultater i kommune- og 
lokalplaner  
Projektbeskrivelse: 
Resultatet af en indledende risikovurdering af ”kortlagte” lokaliteter, skal 
inddrages ved udarbejdelse og revidering af kommune- og lokalplaner. 
Inddragelse skal ske for at sikre en tidlig indsats overfor evt. forurenede 
områder og dermed muligheden for at minimerer omkostningerne til 
afværgeforanstaltninger ved at placere byggeri hensigtsmæssigt. En 
optimering af byggeriet i forhold til evt. forurening vil ligeledes kunne 
minimerer mængden af forurenet jord der skal deponeres. 
Ansvar: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 

Miljøingeniør samt planafdeling 
Tidsfrist: 3. kvartal 2008 

Omkostninger: Intern omkostning: 0,5 mandemåneder 
Afledt driftsomkostning.: 0 kr. 
Ekstern omkostning: 0 kr. 

Gevinster: Bedre planlægningsgrundlag og dermed 
færre omkostninger til 
afværgeforanstaltninger  
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BILAG 

Baggrund 
Hjemmestyret har fastsat målsætninger for en bæredygtig udvikling for 
Grønland, og desuden er Grønland forpligtet af en række internationale 
aftaler på miljøområdet. Et stort skridt på vejen til at opfylde 
Hjemmestyrets målsætninger er implementering af lokale 
miljøhandlingsplaner i grønlandske kommuner.  
 
I år 2001 blev den første miljøhandlingsplan for Nuup Kommunea 
udarbejdet. I mellemtiden har både omverdenen og Nuup Kommunea 
udviklet sig meget, og derfor er denne miljøhandlingsplan udarbejdet.   
 
Formålet med udarbejdelse af en miljøhandlingsplan er at sikre 
overskueligheden i de nuværende og fremtidige aktiviteter inden for 
miljøområdet og at opnå en optimal anvendelse af de forhåndenværende 
ressourcer inden for miljøområdet.  
 
Miljøhandlingsplanen skal være praktisk og operationel, og planen skal 
kunne bruges som et arbejdsværktøj og en inspirationskilde for både 
politikere og administrative beslutningstagere.  
 
 
Processen omkring miljøhandlingsplanen 
Som det første, blev kommunens miljøtilstand kortlagt:   
• Hvor er de største miljøpåvirkninger? 
• Nuværende og kommende miljøopgaver 
• Hvad bruges der af ressourcer? 
 
Dernæst vedtog kommunalbestyrelsen de overordnede 
miljømålsætninger for kommunen. Med udgangspunkt heri og 
resultaterne af den indledende miljøkortlægning er der opstillet specifikke 
målsætninger for de vigtigste miljøområder.  De overordnede og de 
specifikke miljømålsætninger danner rammen for Miljøhandlingsplanen. 
 
Som en meget vigtig del af processen blev målsætningerne og 
miljøindsatsen prioriteret således, at der opnås mest miljø for pengene. 
Både borgere og politikere deltog aktivt i processen og debatten. 
 
Endeligt er selve Miljøhandlingsplanen udarbejdet med idéer til 
miljøprojekter fra borgere, politikere og teknikere. 
 
Det har været vigtigt for forvaltningen at inddrage borgere, virksomheder, 
myndigheder, interessenter og politikere i processen. Derfor blev der 
tidligt i projektet udarbejdet et menupunkt på kommunens hjemmeside 
med oplysninger om miljø og arbejdet med Miljøhandlingsplanen. 
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Endvidere blev der uddelt postkort med opfordringer til at komme med 
input til Miljøhandlingsplanen, ligesom der blev produceret et TV-indslag. 
Som en vigtig del af borgerinddragelsen blev der afholdt et temamøde 
om Miljøhandlingsplanen, hvor mere end 50 borgere deltog. Politikerne 
bidrog til processen med synspunkter, idéer og kommentarer på flere 
møder. 
 
Projektet blev indledt i september 2005. Det var oprindeligt hensigten, at 
Miljøhandlingsplanen skulle godkendes af politikerne med efterfølgende 
offentliggørelse med udgangen af 2005. Som følge af politikernes store 
engagement i Miljøhandlingsplanen, blev det imidlertid besluttet at 
forlænge projektet. Forlængelsen gav mulighed for i højere grad at 
inddrage såvel politikere som offentlighed i debatten. I marts 2006 blev 
der afholdt en række møder for borgere og politikere, som bidrog med 
input, forslag og kommentarer. Den endelige Miljøhandlingsplan blive 
fremlagt til godkendelse i juni 2006, hvorefter den i givet fald vil blive 
offentliggjort. 
 

Overordnede miljømålsætninger  
Kommunen har i december 2005 vedtaget nedenstående overordnede 
miljømålsætninger: 

Den arktiske natur er meget sårbar overfor forurening og andre ydre 
påvirkninger. Der kan gå flere årtier fra skaden er sket, til naturen har 
genoprettet sig selv. 

Nuup Kommunea vil være en førende aktør på miljøområdet i Grønland. 
Indsatsen skal ses som en handling både til gavn for kommunens 
borgere og i et globalt perspektiv. 

Nuup Kommunea vil sikre, at: 

• gældende love og regler inden for miljøområdet overholdes  

•  forurening af miljøet forebygges og reduceres under hensyntagen til 
princippet om mest miljø for de anvendte økonomiske midler 

• planer for miljø, affald og spildevand løbende ajourføres 

• ressourceforbruget optimeres i forbindelse med Nuup Kommunea's 
aktiviteter bl.a. ved at arbejde med miljøstyring 

• borgere, virksomheder og organisationer informeres om miljøforhold 
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NUVÆRENDE AKTIVITETER

VIRKSOMHEDER OG ANLÆG

Statusbeskrivelse

Rammer
• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere

ændringer
• Landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2004 om ændring af Landstingsforordning om

beskyttelse af miljøet
(Produktionsforbud, handlingsplaner m.v.)

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af virksomheder
m.v. som ikke er særlig miljøgodkendt.

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt
forurenende virksomheder.

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikalieaffald
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald
• Affaldsregulativ 5. Regulativ for natrenovation i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit
• Regulativ for udførelse af ledningsarbejder, Nuup Kommunea, juni 1999
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 20 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af diverse

ozonnedbrydende stoffer
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 2002 om arealanvendelse og

planlægning
• Miljøundersøgelse og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten,

Nuup Kommunea, 1999. 
• Miljømålsætninger for marineområderne omkring Nuuk Halvøen.
• Handlingsplan for miljøprioriteringer baseret på naturlige forudsætninger, brugerinteresser og

miljømålsætninger. 
• Forslag til kommuneplan 2005-2014

Nuværende situation

I forhold til virksomheder er der i Miljøhandlingsplan 2001 for Nuup Kommunea foreslået følgende
specifikke målsætninger

• Medvirke til, at virksomhederne ikke belaster omgivelserne mere end højst nødvendigt ved
anvendelse af den mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning.



Miljøstyrelsen har i december 2004 ved Rambøll udarbejdet et notat, som beskriver en optimering
af affaldsforbrændingsanlæggene i Grønland. Notatet er målrettet driftspersonalet og ledelse på
forbrændingsanlæggene. 

• Tilse virksomhederne med en frekvens, der opfylder virksomhedernes behov for vejledning og
kontrol. I den forbindelse medvirke til en forbyggelse af miljøproblemer, inden de opstår.

Der foregår p.t. ikke fra Nuup Kommuneas side et systematiseret tilsyn med virksomhederne. Dette
skyldes primært mangel på ressourcer.

• Indenfor en periode af 2 år registrere samtlige virksomheder, for hvilken kommunen er
tilsynspligtig, foretage det første tilsyn og udarbejde systematikken for de kommende års
tilsyn.

Dette er ikke udført endnu.

• Sikre, at samtlige virksomheder overholder gældende regler, og at alle godkendelser /
tilladelser overholdes; herunder ligeledes, at der ikke forekommer ophobning af affald fra
byggepladser m.v.

Virksomheder
Nuup Kommuneas erhvervsstruktur er især præget af Nuuks betydning som hovedstad, og er
dermed landets administrative, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige holdepunkt.

I Grønlands Erhvervsregister er der pr. 28.9.2005 for Nuuk registreret 691 juridiske enheder, som
omfatter alle typer, herunder enkeltmandsvirksomheder, organisationer, direktorater, producerende
virksomheder, servicevirksomheder m.fl.  Af disse virksomheder er 367 registreret som
enkeltmandsvirksomheder, hvilket dog ikke siger noget om antallet af ansatte, men blot
driftsformen.

Grønlands Hjemmestyre har registreret 34 virksomheder / enheder, som er omfattet af kapitel 5-
registret. Heraf er 6 virksomheder miljøgodkendte, yderligere 5 virksomheder er registreret med
note (det skal undersøges hvad det indebærer).

Kommunen har i medfør af Landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet med visse
undtagelser, ansvaret for, at virksomhederne:

- overholder gældende love og forskrifter
- efterkommer påbud og forbud
- overholder vilkår, som er fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser.

Særligt forurenende virksomheder (kapitel 5-reg.) er underlagt hjemmestyrets tilsyn.
Kommunen fører i et ret begrænset omfang tilsyn og kontrol med alle virksomheder, herunder om
de giver anledning til forurening. Når der er tale om virksomheder, gælder dette både offentlige og
private virksomheder, anlæg og indretninger. Indsatsen er prioriteret, således at den rettes mod de
virksomheder, der har eller kan antages at have en betydende forurening.



Renere teknologi og miljøstyring er meget på begynderstadiet. Der stilles ikke krav til dette, og det
er udelukkende de største virksomheder, der er inde på denne tankegang. Som eksempel kan
nævnes Nukissiorfiit, som har udarbejdet miljøredegørelser. Der er således ikke registreret nogen
nævneværdig frivillig indsats fra øvrige virksomheder. En enkelt privat virksomhed profilerer sig
dog som værende miljøgodkendt (Nordvask A/S).

Nuup Kommunea kan som sparringspartner og videnformidler medvirke til, at disse, i grønlandsk
henseende, nye tendenser vinder indpas på virksomhederne i Nuuk.

En oversigt over miljøpåvirkende virksomheder findes på næste side.

Bygderne

I bygderne findes primært mindre håndværks- og entreprenørvirksomheder, fiskeproduktionsanlæg,
institutioner, stensliberier, forbrændingsanlæg, skindbehandling samt bådereparation.

Udviklingstendens

Befolkningstallet i bygderne viser en faldende tendens – med en sammensætning, som er
kendetegnet ved flere ældre. I Qeqertarsuatsiaat påregnes genopstartet fiskeproduktion indenfor kort
tid. I Kapisillit er der ikke planer om etablering af nye produktionsvirksomheder.

Udviklingen i befolkningstallet generelt hænger nøje sammen med nedgangen i fiskeriet, mens en
øget turisme i Kapisillit og øget aktivitet i den indre fjord, kan vende nedgangen i befolkningstallet. 



Opgørelse over forurenende virksomheder / anlæg i Nuup Kommunea

Virksomheder Antal Kategori Kap 5 liste Stjerne Eksempel på virksomhed Aktiviteter Idriftsat år: Miljøpåvirkning/effekter Stor/medium/lille udledning Bemærkning Kap. 5/Miljøgodkendt*

>1
Skaldyrs- og fiskefabrikker F 6 Polar Raajat Forarbejdning 1998 Spildevand m. højt org. indhold, 

lugt Stor Problemer med udløb
Ja/ja

1 Øl- og mineralvandstapperi Nuuk Imeq Flaskerengøring 1989 Spildevand, kemikalier Medium     /    Stor Ikke omfattet af Kap. 5 Nej
1 Betonproduktion B2 * Betoncentralen ApS 1962 / 1986 Emissioner, støv, støj Lille Ja/Nej
2 Betonvareproduktion B2 * Grønlands Produktion A/S 2002 * Støv, støj Lille Ja/Nej

 1 Stenbrud- og knuseri B1 * Betoncentralen ApS 1962 / 1986 Støv, støj Medium/stor Dårlig beliggenhed Ja/Nej
 1 Skibs- og bådeværfter A 1, E 3 Nuuk Værft Bearb., rep. 2002 * Støv, støj, oliespild Medium Dårlig beliggenhed Ja/Nej

2 Bådbyggeri Godthåb Både og Glasfiber Glabsfiberforarb. 1981 Lugt, affald Lille Ja/Nej
>15 Håndværksvirksomhed Atcon, Permagreen Støj, støv, affald Medium Nej
>8 Entreprenørvirksomhed Nuuk Entreprenøren, Atcon Sprængning m.m. 1999 Støj, rystelser, støv Medium Nej
1 Lufthavnsdrift I 1 Mittarfeqarfiit Grusn.,tankn.,deicing 1979 Støj, støv, oliespild Medium Ja/Nej
2 Vaskerier/Renserier E 5 Nordvask Linnedvask 2001 Spildevand, kemikalier Lille Ja/Ja
29 Rengøring ISS 1998 Spildevand, kemikalier Lille Nej
3 Vodbinderier Qalut Vónin A/S Reparation af net 1981 Affald til deponi Medium Nej
5 Auto- og marineværksteder I 2 * Godthåb Autoservice Reparation 1998 Affald, kemikalier Lille Ja/Nej
2 Servicestation I 2 * Trolle Olieservice ApS Påfyldning 1994 Emissioner, oliespild Lille Nej
1 Vaskehal I 2 * Trolle Olieservice ApS Autovask 1994 Oliespild Ja/Nej
1 Hospital Dronning Ingrids Hospital Afbr.Risikoaffald Emissioner, spildevand, kemik Medium Nej/Nej
1 Slagteri F 1 Kapisillit Food ApS Lammeslagtning 2003 Spildevand, affald Lille Ja/Ja
2 Grafisk industri E 1 (D 3 ?) * Nunatta Naqiterivia Fotokemi, afrens. 1857 Spildevand, kemikalier Lille Ja/Nej
3 Maskinværksted I 2 * Jern- og metalskolen Metalbearbejdning Spildevand, kemikalier, aff. Lille Nej
10 VVS-værksted Godthåb Smed og Rør ApS Metalbearb., aff. 1975 Nej
3 Fotografiske laboratorier D 3 * Nota Bene, PhotoCare, SydtrykFremkaldelse Kemikalier Lille Ja/
1 Plastvarefremstilling D 1 * Nuuk Plastvarefab. (ophørt) 1993 ? Emissioner, kemikalier Ja/

Turisme og fritid Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
5 Hoteller Hotel Hans Egede, Sømandshj Vask, restauration Affald, spildevand Lille Nej
5 Vandreture og udflugter Tikilluarit Udflugter m.m. 1995 Affald, nedslidning af natur Lille Nej
5 Krydstogtanløb Tikilluarit Rundvisning 1995 Lille Nej
1 Skydebaner K 1 * Tikilluarit Flugtskydning Støj, spredning af blyhagl Medium Jagtforeningen?? Nej
1 Bådeoplagsplads Nuuk Bådeforening Lystbådehavn 1978 Kemikalier, affald, tbt Medium Flere mindre anlæg Nej

Trafik (og transport) Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
1 Havnevirksomhed Royal Arctic Line Havneserv. Oplagr.pahusv. 1992 Nej
1 Busselskaber I 2 * Nuup Buussii Kørsel, reparat. 1980 Emissioner, støj Lille Reperationer ud over olieskift?Ja/Nej
1 Taxaselskaber Taxa 36 36 36 Kørsel 2004 Emissioner, støj Lille Nej
1 Flyselskaber Air Greenland Flyvning, test 1960 Emissioner, støj, kemikalier Ukendt Nej

>2200 Privatbilisme Kørsel Emissioner, støj Medium Nej
8 Transportvirksomhed I 2 * Godthåb Transport Service Kørsel, rep. 1986 Emissioner, støj, oliespild Medium Ja/Nej

Dyrehold og landbrug Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
1 Hunde og katte Private, Dyrenes venner Ekskrem., omstrejf. Spredning af sygdomme Aktuelt problem?? Nej
1 Fårehold Neriunaq, Kapisillit Gylle/ajle 2000 ? Forur. Vandløb, sygd.spr. Aktuelt problem?? Nej
2 Landbrug Kuussuaq, Kapisillit 2000 ? Forur.vandløb, plantesygd. Nej

Vandforsyning Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
1 Nukissiorfiit Nukissiorfiit Vandindv. Og behandling 1994 Følsomhed., spildevand Medium Nej

Energiforsyning Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
1 El- og varmeforsyning H 1 Nukissiorfiit Nødelværk Forurening af jord, emissioner Miljøgodkendes ikke pga. begrænset drift Ja/Nej
1 Oplag af brændstoffer C 4 Pilersuisoq Risiko for for-.af jord og vand gastanke tømt Ja/Nej

Naturforvaltning Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
1 Grønlands Hjemmestyre Direktoratet for Miljø og NaturForvaltning af ress. 1979 Nej

Levende ressourcer Naturinstituttet Forskning, lab. 1998 Kemikalier Lille Nej
Naturvejledning Naturvejleder, Nuup Kommun Formidler af inf. Nej

Nuup Kommunea Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
1 Asfaltproduktion C 1 * Nuup Kommunea Prod.,energiforb. Emissioner, støv, PAH m.m. Medium Uhensigtsm. beliggenhed Ja/Nej
3 Affaldsforbrænding G 2 Nuup Kommunea Forbrænding Emissioner (særligt dioxin) Medium     /    Stor Uhensigtsm. beliggenhed Ja/Ja (Kun Nuuk)
1 Affaldsdeponi G 1 Nuup Kommunea Deponi ubrændb. Emissioner, perkolat Medium     /    Stor Ja/Nej
1 Modtageanlæg for olie- og kemikG 1 Nuup Kommunea Sortering, emb. Risiko for jordforurening Lille Ja/Ja
1 Renhold af offentlige veje og pladser, snerydning Nuup Kommunea Grusning Støj, støv Medium Nej
1 Materielgård I 2 * Nuup Kommunea Rep. Af materiel Lille    /    Medium Reperationer??? Nej
1 Natrenovation Nuup Kommunea Tømning af latrin Lugt, spildevand Lille    /    Medium Nej

Miljøinformation og service Kategori Eksempel på virksomhed Aktiviteter Miljøpåvirkning/effekter
Borgerinformation Nuup Kommunea Nej

*en virksomhed kan være optaget på 
bilaget over godkendelsespligtige 
virksomheder, men på grund 
anlægstidspunkt, størrelse eller placering 
i godkendt lokalplanområde udlagt til 
denne type virksomhed, kan 
miljøgodkendelse være overflødig. 
Virksomheder med fed skrift er 
godkendelsespligtige iht. kap.5



NUVÆRENDE AKTIVITETER

NATURFORVALTNINGEN

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet
• Landstingslov nr. 9 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om fangst og jagt
• Landstingslov nr. 24 af 18. december 2003 om ændring af landstingslov om fiskeri
• Landstingslov nr. 28 af 18. december 2003 om ændring af landstingslov om fiskeri
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle
• Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse
• Landstingslov nr. 4 af 16. oktober 1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 1. november 1998 om fredning af øen Akilia, Nuup

Kommunia.
• Frilandsplaner fra Nuup Kommunea.
• Overordnet virksomhedsplan for Nuup Kommunea 2005/2006
• Forslag til Kommuneplan 2005-2014

Nuværende situation
I Miljøhandlingsplan 2001 er opregnet følgende målsætninger (i kursiv) i forhold til området
naturforvaltning. Status på opnåelse af disse mål er anført under hver af disse målsætninger:

• medvirke til og understøtte en bevarelse af den oprindelige natur

Ved godkendelsen af Frilandsplanerne i landsstyret, har Nuup Kommunea overtaget
arealtildelingskompetancen for så vidt angår fritids-, turist-, fangst- samt overlevelseshytter i dele af
det åbne land i kommunen.

Ved dette tiltag, er der skabt et grundlag for en enkel ansøgningsprocedure og en helhedsorienteret
plan for indpasning af hytter i anvendelsen af det åbne land. 

• medvirke til et optimalt samspil mellem natur, menneske og samfund

Nuup Kommunea har fra 1999 haft en naturvejleder tilknyttet børne- og kulturforvaltningen, men
stillingen er p.t. ubesat. 

• sætte fokus på begrænsningen af nye fangsmetoder og derved medvirke til en balance mellem
det moderne samfund og den traditionelle levevis



Status pt. ukendt

• opdele fjordsystemet i 3-4 delområder. I 2001 foretage tilsyn i 1. del af fjordsystemet og
opbygge en systematik / plan for oprydning / renholdelse i det åbne land, således at der kan
ske en årlig afrapportering af det valgte delsystem

Der er udarbejdet et regulativ for bortskaffelse af affald i Nuup Kommuneas sommerhusområder,
som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 22.04.2002. Fjordsystemet er ikke blevet inddelt,
ligesom der heller ikke foretaget tilsyn i fjordsystemet.

• ved gennemførelse af kampagner og udsendelse af information opnå en nødvendig oprydning
og renholdelse af fangstpladserne

Der er ikke udført nogen kampagner rettet mod oprydning og renholdelse af fangstpladserne.

Hytter, sommerhuse, fangshytter o.l.
Der er pr. 11.10.2005 registreret 485 arealtildelinger til hytter. På grund af det manglende tilsyn,
kendes fordelingen mellem antal eksisterende hytter, påbegyndte byggerier og ej opstartede, ikke.

Aktiviterne i sommerhusområderne er blandt andet teltslagning, bålpladser, fiskeri, røgning af fisk,
bærplukning, jagt, tilberedning, reparationer, byggeri m.m.

Affald
Med regulativet er der indført mulighed for sanktionering af hytteejere, hvis der sker overtrædelse.
Med det manglende tilsyn er der i praksis ingen overblik over omfanget af affald, som ikke
bortskaffes efter reglementet.

Brændbart, uforurenet og ikke miljøskadeligt affald må afbrændes på stedet. Alt andet affald, skal
hjemtages til hytteejerens faste bopæl.

I de største, samlede bebyggelser, såsom Qoornoq – er der opstillet ovne til forbrænding. Disse
ovne er opstillet udelukkende på privat initatiativ.

Spildevand og latrin
Det må antages, at der fra samtlige fangsthytter udledes gråt spildevand på terræn, hidrørende fra
vask, opvask og personlig hygiejne. Latrin bortskaffes ved nedgravning. 

Tilsyn
Det er kommunalbestyrelsen der fører tilsyn med bortskaffelsen af affaldet fra
sommerhusområderne. Der er ikke udviklet nogen praksis for dette tilsyn, idet der ikke er afsat
ressourcer til formålet.



Turisme
Turismen i Nuuk er af kommunalbestyrelsen udpeget som et af de udviklingsområder, som der skal
satses kraftigt på de kommende år. Kommunen er sammen med Sisimiut og Maniitsoq kommune
gået sammen om at styrke områdets profil. ved dannelsen af et regionalt turismesamarbjede i
selskabet Destination Midt.  Selskabet vil i første omgang satse på mulighederne for lystfiskeri.

Hidtil har Nuuk Tourism alias Tikilliuarit været Nuuks største udbyder af turistoplevelser, mens
Greenland Tourism – Grønlands Turistrård som paraplyorganisation for de regionale turistbureauer,
satser på den markedsføring i udlandet af Grønland som turistland. 

Outfittere, hvilket vil sige specialiserede udbydere af turistoplevelser som trekking,  guiding,
gletchervandring m.m. er et område i vækst i Nuuk. Der er idag ca. 5 registrerede outfittere.

De sidste par år, har der i sommerperioden været omkring 20 anløb af store krydstogtskibe, med
gennemsnitligt ca. 1.000 passagerer.  Disse turisters ophold i byen er af kort varighed, oftest kun få
timer – men en intensiv aktivitet til følge i form af blandt andet busture, hvalsafari og
helikopterture.

Udviklingstendens

Den stigende velstand i kommunen, har betydet, at flere mennesker anskaffer sig lystbåde og
efterfølgende ansøger om tilladelse til opførelse af hytter og sommerhuse.

D. 1.6.2003 var der registreret 284 arealtildelinger til hytter i Nuup Kommunea. D. 11.10.2005 var
dette antal steget til 485 – dvs. en stigning på knap 100 om året.

Langs størsteparten af disse hytter bygges i områderne tættest på Nuuk, d.v.s. områder beliggende
indtil et par timers sejlads i hutigtgående både. Nuup Kommuneas arealmyndighed har kun
kendskab til et par hytter i området mellem Qeqertarsuatsiaat og Sermilik, som endnu ikke er
omfattet af en frilandsplan.

Det vurderes, at stigningen i antallet af hytter vil fortsætte i samme takt som hidtil.

Stigningen i antallet af krydstogtanløb kan illustreres ved, at Grønland som helhed har oplevet en
næsten 5-dobling af antallet af krydstogtanløb fra 28 i 1994 til 125 i 2004.

Den stigende intensitet i markedsføringen af Grønland som turistland generelt og Nuuk som
turistmål ved stærkere produktudvikling – forventes at medføre flere turister i de kommende år.
Kommunalbestyrelsen ønsker blandt andet etableret en vandrerute mellem Kapisillit og Nuuk med
overnatningsmuligheder i turisthytter.

Det er kommunalbestyrelsens ønske, at både en atlantlufthavn samt en ny dybtvandshavn på
Qeqertat skal skabe grobund for en øget turisme.



NUVÆRENDE AKTIVITETER

NUUP KOMMUNEA

Statusbeskrivelse

Rammer

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt
forurenende virksomheder.

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af virksomheder
m.v. som ikke er særlig miljøgodkendt.

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 2002 om arealanvendelse og
planlægning

• Overordnet virksomhedsplan for Nuup Kommunea 2005/2006

Nuværende situation

I Miljøhandlingsplan 2001 er der foreslået følgende specifikke målsætninger:

• Formulere og beslutte en overordnet miljøpolitik for Nuup Kommunea inden medio 2002.

Nuup Kommunea har i konsekvens heraf, i overordnet virksomhedsplan fremlagt følgende
overordnede målsætning for miljøområdet.

”Nuup Kommunea vil sikre at gældende love og regler inden for miljøområdet overholdes, og
kommunen vil være en førende aktør på miljøområdet og i beskyttelsen af Grønlands arktiske og
sårbare natur. Indsatsen skal ses som en lokal handling i et globalt perspektiv og være med til at
styrke Grønlands renommé og erhvervsudviklingspotentiale på et bæredygtigt grundlag, ikke
mindst indenfor turismeområdet. ”

• Indføre et miljøledelsessystem i 4-5 forskellige afdelinger i Nuup Kommunea inden for en
periode på 3 år.

Denne målsætning er ikke opfyldt, og Kanukoka er i øjeblikket er i gang med et pilotprojekt vedr.
Grønne Regnskaber og Miljøledelse i Sisimiut og Qaqortoq kommuner. Projektets mål er at afprøve
koncepter til brug for kommunernes aktiviteter og institutioner. Projektet er støttet af
Miljøstyrelsen, og resultaterne af projektet vil derfor formentlig blive anvendt i Nuup Kommunea.



Grønne indkøb
Grønne indkøb har blandt andet det formål, at der indkøbes produkter med en dokumenteret samlet
lav miljøpåvirkning – og dermed også et lavt energiforbrug.

Kanukoka har i marts 2005 udarbejdet en vejledning i grønne indkøb i kommunerne, og i denne
vejledning er foreslået følgende målsætning.

• Ved starten af 2005 tages miljøhensyn ved alle indkøb af de prioriterede produkter beskrevet
under omfang. 

• Det er visionen, at der på sigt skal tages miljøhensyn ved alle indkøb af varer og
tjenesteydelser.

Omfang, som beskrevet i vejledningen af marts 2005, har indledningsvis prioriteret følgende
produkter.

• Papirprodukter
• Kontorartikler
• Kontormaskiner
• Tonerkassetter
• Møbler
• Vask- og rengøringsmidler
• Tekstiler
• Belysning

Kommunalbestyrelsen har ikke specifikt vedtaget ovenstående målsætning og prioritering. Der
pågår således ikke en koordineret indsats på området mellem kommunens forskellige instanser –
hvilket skyldes det faktum, at projekt ”Grønne Regnskaber og Miljøledelse” endnu ikke er afsluttet.

Grønne regnskaber
Der er ikke i Nuup Kommunea formuleret politikker, der skal styrke miljøindsatsen via indførelse
af grønne regnskaber for kommunens virksomheder.

Grønne regnskaber anvendes i vid udstrækning i Danmark til dokumentation af opnåede miljømål –
eksempelvis nedsat vand- og energiforbrug, nedsat udledning af forurenende stoffer til jord, hav og
luft ved dokumentation af nedbragt anvendelse af eksempelvis opløsningsmidler, svært nedbrydeli-
ge restprodukter m.m.

Nukissiorfiit har måske som den eneste virksomhed hidtil i Grønland, udarbejdet en
miljøredegørelse, som kan sammenlignes med et grønt regnskab.



NUVÆRENDE AKTIVITETER

MILJØINFORMATION OG SERVICE

Statusbeskrivelse

Rammer

• Overordnet virksomhedsplan for Nuup Kommunea 2005/2006

Nuværende situation
I Miljøhandlingsplan 2001 er angivet følgende specifikke målsætninger for området miljø og
information:

• Gennem en veltilrettelagt information og formidling sikre den optimale forvaltning af
miljøforhold.

• Over en periode på 2 år indføre et miljøinformationssystem, der er tilgængeligt for alle
kommunens borgere – evt. en husstandsomdelt ”avis” to gange årligt.

Der er i Nuup Kommunea et stigende fokus på kommunens rolle som formidler af information om
miljøforhold til borgerne. I den overordnede virksomhedsplan for kommunen, er anført et mål om at
bidrage til øget information bl.a. via en opgraderet miljødel på Nuup Kommuneas hjemmeside,
hvilket med udarbejdelsen af miljøhandlingsplan 2006-2010 tages skridt til at igangsætte.

Der er i forbindelse med udsendelse af kommuneplanforslag 2005-2014 udsendt en debatavis i 8000
eksemplarer, som også informerer om emner med miljøindhold i relation til kommuneplanen.

Borgerinddragelse, information og
kommunikation
Borgerne inddrages primært i forbindelse med offentlige
høringer når der udsendes nye kommuneplaner og
lokalplaner i henhold til landstingsfordning om
arealanvendelse og planlægning. Der indkaldes dermed
til debat – og herved er der sikret et grundlag for
borgernes medvirken.

I forbindelse med den formelle høringsfase for
kommuplanforslag 2005-2014 har Nuup Kommunea
udsendt en debatavis.



I forsøget på at få en endnu større grad af borgermedvirken, ønsker kommunen at udnytte
internettet, ved at oprette en miljødel på kommunens hjemmeside. Indledningsvis oprettes denne
miljødel i forbindelse med udarbejdelsen af miljøhandlingsplan 2006-2010.

Forud for idriftsættelsen af hjemmeside-delen, udsendes der informationsmateriale i form af et
postkort, som opfordrer borgerne til at klikke ind på hjemmesiden og give deres mening til kende,
enten via postkortet eller direkte på hjemmesidens debatforum.

Som arbejdet med miljøhandlingsplanen skrider frem, opdateres oplysningerne.

Borgerne kan her få oplysninger om de væsentlige miljøforhold i kommunen.

Kommunen orienterer jævnligt om forskellige forhold i kommunen via udsendelse i lokal-tv en
gang om ugen.

Vejledning
Nuup Kommunea vejleder ikke specifikt virksomhederne i kommunen om eksempelvis
ressourcebesparende tiltag – ej heller om tiltag der er gavnlige for miljøet i kommunen. Det må
antages, at et større antal virksomheder kunne have glæde af vejledning på området. 

I øjeblikket foregår vejledningen i form af udsendelse af affaldsregulativer og andre regulativer med
relation til ledningsarbejder osv.

Kommunen har udarbejdet en vejledning om projektering af veje i kommunen, målrettet de
rådgivende ingeniørvirksomheder.

Kommunens naturvejlederordning har fungeret i en årrække, og har været målrettet den
skolesøgende generation, med henblik på indføring i naturforhold og fangstmetoder.

Uddannelse
Nuup Kommunea har derudover været ude på kommunens skoler og fortalt om teknik- og
miljøforhold. Dette sker efter behov, når der kommer konkrete henvendelser fra skoleklasser og
institutioner.

Systematisk vejledning og information målrettet den yngste generation, er dog et område, som
ligger udenfor kommunalt regi.



KOMMENDE FORVENTEDE AKTIVITETER

ATLANTLUFTHAVN 

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Landstingslov nr. 4 af 6. juni 1997 om ændring af Landstingslov om anlæg af flyvepladser.
• Som under virksomheder og anlæg samt trafik

Nuværende situation
I aftalen (april 2005) mellem partierne Siumut og Inuit Ataqatigiit vedr. indsatsområder og
målsætninger for arbejdet i kommunalbestyrelsen er anført visioner/målsætning for en
atlantlufthavn i Nuuk

• Lufthavnen i Nuuk skal udvides til 1799 meter.

Der er i de seneste ca. 8 år lavet en del analyser og rapporter vedrørende en mulig forlængelse af
landingsbanen i Nuuk til 1799 meter.

En forlængelse af banen til 1799 meter, indebærer en del aspekter som også har indflydelse på
miljøforholdene.

Flere fly - større fly - flere passagerer - mere aktivitet i lufthavnen – til og fra lufthavnen

Ovenstående har betydning idet flyvepladsen udover at generere større emissioner fra fly, kræver
større tankkapacitet, kræver større areal og kræver et større beredskab til imødegåelse af forurening.

Projektforslaget fra 1997 har været forelagt Direktoratet for Miljø og Natur, som ved skrivelse af
18.8.1997 har fremsendt miljøtilkendegivelse.

Emissioner - støj
Der er udlagt en støjzone i kommuneplanen svarende til en maksimal støjbelastning på 55 dBA fra
en 2200 meter bane. Støjzonen overlapper i enkelte tilfælde boligområder (4A1 og 4A2), hvilket
betyder at enkelte kommende boliger skal udformes således, at der ikke forekommer støjniveauer i
boligerne på mere end 30 dBA. Der er i 1997 udarbejdet en rapport over den støjbelastningen der
vil være fra en fremtidig udbygget lufthavn (*).

http://www.nanoq.gl/gh.gl-love/dk/1997/ltl/ltl nr 04-1997 dk.htm


Havmiljø
I Malenebugten er konstateret omfattende forurening med stoffet tributyltin (TBT) som dannes ved
spaltning i havvand af stoffet TBTO som tilsættes antibegroningsmidler til skibe. Stofferne er i EU
blevet udfaset ved EU-landenes tiltrædelse af en IMO-konvention om forbud mod skadelige
antibegroningsmidler på skibe.

Der findes ikke i Grønland et regelsæt, der forbyder anvendelsen af bundmalinger med disse giftige
stoffer.



Emissioner - luftformige
Der er i 1997 udarbejdet en rapport (**), som omhandler emissioner fra en fremtidig udbygget
lufthavn. Rapporten behandler kun forholdet til emissionernes betydning for drikkevandskvaliteten i
Malene-søen. Rapporten konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at en udbygget lufthavn vil kunne
påvirke drikkevandskvaliteten i søen. 

Det er primært forholdet til drikkevandskvaliteten som miljømyndighederne har bekymret sig om,
og DMN foreslog en bedre vurdering af forureningsrisikoen ved Malene Sø – og en stillingtagen til
søens fremtid som vandindvindingsområde.

Udviklingstendenser
Placeringen af atlantlufthavn vurderes løbende, og der er overvejelser om ny international lufthavn,
eksempelvis på Angissunnguaq ”Sydløsningen” eller Akia. 

Disse alternativer er ikke, hvad miljø angår, behandlet ligeså grundigt som 1799 meter-banen.

Der pågår en stadig udvikling i retning mod mindre støjende og forurenende motorer og flytyper.

_____________________________________________________________________

(*) Nuuk Lufthavn, Støjbelastning før og efter udbygning til atlantlufthavn,
DELTA Akustik &  Vibration, Lydteknisk institut. 1997-06-25

(**) Nuuk Atlantlufthavn. Emissioner fra flytrafikken i relation til drikkevandskvaliteten i 
Malene Sø. RAMBØLL. September 1997.



KOMMENDE FORVENTEDE AKTIVITETER

ATLANTHAVN 

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Helhedsplan for havnene i Nuuk
• Som under virksomheder og anlæg samt trafik

Nuværende situation
I aftalen (april 2005) mellem partierne Siumut og Inuit Ataqatigiit vedr. indsatsområder og
målsætninger for arbejdet i kommunalbestyrelsen er anført en målsætning for en atlanthavn i Nuuk

• I erkendelse af for lav kapacitet i Nuuk havn, skal Nuup Kommunia stå for anlæggelse af en
ny havn på Admiralitetsøerne.

Det er en kendsgerning, at pladsforholdene på containterhavnen i Nuuk er for små. Det giver
anledning til længere ventetider for skibe, vognmænd og erhvervslivet generelt.

Der påregnes endvidere etableret kutterkaj, evt. en færge- og offshorehavn samt mulighed for
flytning af Grønlands Kommando til Nuuk.

I kommuneplanforslag 2006-2014 udlægges Qeqertat til placering af Nuuk Atlantic Harbour.
Området tilvejebringes ved at foretage opfyldning imellem øerne.

Trafik til og fra Qeqertat
Etablering af Qeqertat påregnes at give øget trafik til og fra havnen, og der foreslås i helhedsplan
for havnene, at der etableres et ekstra tunnelrør, for ikke at få lastbiltrafikken igennem
boligområder.

Spildevand
Et nyt havneområde på Qeqertat, er i Spildevandsplan 2002-2006 antaget at blive tilsluttet det
kommunale kloakudløb nr. 1. Spildevandsplanen foreslår endvidere, at der etableres mekanisk
rensning ved dette udløb.

Mekanisk rensning ved udløb 1 danner baggrund for et pilotprojekt, som Nuup Kommunea ønsker
at udføre, når der er skaffet de nødvendige midler til gennemførelsen.



MILJØPÅVIRKNINGER OG EFFEKTER

VANDFORBRUGERE OG SPILDEVAND

Statusbeskrivelse

Rammer 
• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere

ændringer
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af forurening fra

virksomheder mv., som ikke er særligt miljøgodkendte
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrinært

og sanitært spildevand
• Spildevandsplan 2002-2006, Nuup Kommunea
• Miljøundersøgelse og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten,

Nuup Kommunea, 1999. 
• Miljømålsætninger for marineområderne omkring Nuuk Halvøen.
• Handlingsplan for miljøprioriteringer baseret på naturlige forudsætninger, brugerinteresser og

miljømålsætninger. 
• Affaldsregulativ 5. Regulativ for natrenovation i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit
• Regulativ for udførelse af ledningsarbejder, Nuup Kommunea, juni 1999
• Forslag til kommuneplan 2005-2014
• Overordnet virksomhedsplan for Nuup Kommunea 2005/2006

Nuværende situation
Der er i Miljøhandlingsplan 2001 fastlagt følgende målsætninger på spildevandsområdet, som her i
kursiv gengives let forkortet. Efter hver målsætning er status kommenteret.

• I 2002 at udarbejde og vedtage en spildevandsplan

Spildevandsplan 2002-2006 er gældende.

• Over en 5-årig periode at opnå en fuldt dækkende kloakering i Nuuk by med en nedlæggelse
af natrenovationsanstalten til følge

4 ukloakerede oplande er blevet kloakeret. 

• Vurdering af mulighederne for etablering af central rensning (mekanisk) af
spildevandsudledningen inden for 3 år.

Disse vurderinger pågår. Seneste tiltag er beslutningen om at søge økonomisk støtte til pilotprojekt
med spildevandsrensning af udløb 1 i Iggiaa. Der er i juni 2002 udarbejdet et skitseprojekt for udløb



nr. 9 ved Spækhusnæsset, med bl.a. forslag til etablering mekanisk rensning for tilbageholdelse af
større synlige fremmedlegemer.

• Begrænsning af spildevandsmængderne til kloakker gennem introduktion af vandsparende
foranstaltninger både i husholdninger og virksomheder, samt reducere utilsigtet
overfladevand til kloakkerne.

Der er via Grønlands Hjemmestyres midler til kommunernes reinvestering i kloaknettet, udarbejdet
”Hovedplan, Sanering af kloakanlæg i Nuuk”. Hovedplanens formål er at prioritere delprojekter i
renoveringsindsatsen for kloakanlæg anlagt før 1998 . Renovering af kloakledningsanlægget langs
Indaleeqqap Aqqutaa, som er det første delprojekt er p.t. næsten tilendebragt.

• Over en 10-årig periode fra 2002 til 2012 at etablere et system med samletanke eller andet
system i bygderne, som erstatter det nuværende netrenovationssystem.

Der er igangsat en juridisk undersøgelse for afklaring af, i hvilken udstrækning Nuup Kommunea
kan bidrage til overgang til slamtanke i Qeqertarsuatsiaat. Der er i øjeblikket ca. 14 slamtanke i
Qeqertarsuatsiaat, fortrinsvis fra kommunale institutioner. 

Kloaknettet
Hovedparten af Nuuks husstande er kloakerede, og fra de ikke-kloakerede områder indsamles
natrenovation. Gråt spildevand afledes enten til kloak og samletank eller grøft og terræn. Nuuks ca.
51 km hovedkloakledninger drives og vedligeholdes af Nuup Kommunea, ligesom nyanlæg også
foretages af kommunen. Der er via en bloktilskudsaftale mellem Hjemmestyret og kommunerne
skabt mulighed for kommunerne til at reinvestere i kloakanlæg anlagt før 1.1.1998.

Ansvaret for drift og nyanlæg overgik fra Grønlands Hjemmestyre til kommunerne, henholdsvis pr.
1.1.1997 og 1.1.1998.

Der foregår ingen rensning af spildevandet, som udledes til fjordene. Dog findes hos flere
bygningsejere fedt-, olie-, og benzinudskillere samt sandfang. Omfanget af disse kendes ikke.

Der findes 10 kommunale kloakpumpestationer. En mindre del af disse er delvist forberedt for
etablering af SRO (styring, regulering og overvågning). Nuup Kommunea har fået udarbejdet en
”Nuuk standard pumpestation”, dateret maj 2002. 

Af de tidligere ikke-kloakerede områder, er 2 større områder (4 kloakoplande) i Nuuk by blevet
kloakeret. Det drejer sig om områderne Avannarliit og Aqqaluks Plads samt Inspektørbakken og
Børnehjemsvej. De ikke-kloakerede områder udgøres af et mindre område ved Saqqarlernut og
Noorlernut, Kolonihavnen og mindre delområder i ældre bydele – samt de to bygder.

Kloakudløb
Der findes i alt 18 kommunale udløbsbygværker, samt et mindre antal private udløbsbygværker fra
enkeltejendomme og virksomheder.



Natrenovation
Fra natrenovationsanstalten udledes indholdet af natrenovationssække via udledningsrør til fjorden.
Plasticsækkene afleveres til forbrændingen. Ved siden af natrenovationsanstalten, tømmer
slamsugerne det indsamlede indhold fra ialt 94 samletanke.

Bygderne
I bygderne findes natrenovationsramper, hvor indholdet af sækkene udledes til fjorden. Sække
afbrændes i bygdernes forbrændingsanlæg. 

I Qeqertarsuatsiaat er 14 huse forsynet med samletank, som på kommunal basis tømmes og
udtømmes ved natrenovationsrampen. Der findes 2 udledninger af spildevand, 1 fra fiskefabrikken
Nuka A/S og 1 fra servicehuset.

I Kapisillit findes 1 kloaksystem for gråt spildevand, som udledes over daglig vande til fjorden. Til
kloakledningen er tilsluttet 3 ejendomme. Af disse 3 ejendomme er den ene salteribygningen der
blandt andet anvendes ved slagtning af lam fra fåreholderstedet Neriunaq.

Recipientforhold
Der findes ikke i øjeblikket for Nuuk en fyldestgørende vurdering af hvordan udledning af
spildevandet påvirker recipienten.

Der er kendskab til følgende rapporter og redegørelser, som omhandler recipientforhold for
spildevandsudledning.

”Målsætninger for marine områder omkring Nuuk Halvøen”, udført af Asiaq / Akvaplan-Niva

Rapporten omhandler forslag til målsætninger for vandkvaliteten i recipienten.

”Miljøundersøgelse og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten, 
Nuuk Kommune”, Asiaq / Akvaplan-Niva

Rapporten omhandler tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for valg af udledningssteder af kloak
fra den nye bydel Qinngorput.

”Udredningsarbejde vedr. Spildevand i Grønlandske byer”, Miljøstyrelsen, COWI 

Foreløbig rapport, som peger på, at der ikke i Grønland er generelle problemer som følge af
udledning af urenset spildevand til recipienten (hav/fjord). Rapporten påpeger dog, at der kan være
enkelte steder, hvor forholdene er problematiske, og berettiger til afskæring eller rensning.

Planlægningsgrundlag
Der foreligger på nuværende tidspunkt Spildevandsplan 2002 udarbejdet af Carl Bro AS for Nuup
Kommunea, som beskriver anlæg og dokumenter mængder og ressourceforbrug for opnåelse af
specifikke målsætninger.



Spildevandsplanen er i 2005 fulgt op af ”Samlet handlingsplan for renovering af kloakledningerne i
Nuuk”.

Udviklingstendens

Som følge af den stigende miljøbevidsthed blandt borgere og virksomheder, tales der om rensning
af spildevandet. Grønlands Hjemmestyres Direktorat for Miljø og Natur har ved flere lejligheder
påpeget, at Nuuks nye spildevandsudløb i Qinngorput alle bør forsynes med spildevandsrensning.
Som følge af mangel på specifik viden omkring spildevandssammensætningen og slamhåndtering
kan dette først ske, når forholdene er klarlagt. I konsekvens heraf, er Nuup Kommunea gået i gang
med at ansøge om midler til gennemførelse af et pilotprojekt for spildevandsrensning.

Nuup Kommunea har i ”Strategi for byggemodning i Qinngorput” lagt op til at der iløbet af en 10-
årig periode skal bygges ca. 1.500 boliger, fortrinsvis i den nye bydel Qinngorput. Hertil kommer
etablering af et nyt erhvervsområde i Qinngorput.

Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat arbejder for, at natrenovation i 2012 skal være udfaset til
fordel for slamtanke. Nuup Kommunas boligafdeling påregner, at der med udgangen af 2007 vil
være etableret slamtanke fra yderligere 30 huse, som afdelingen administrerer.



NUVÆRENDE AKTIVITETER

VANDFORSYNING

Statusbeskrivelse

Rammer

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer
og indvinding af ferskvand til drikkevand

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af Landstingsforordning om
beskyttelse af miljøet

• Regulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje og i andre arealer i
Nuup, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit

• Politivedtægten for Nuup Kommunea

Nuværende situation
I Miljøhandlingsplan 2001 er angivet følgende specifikke målsætninger for området vandforsyning.
Efter hver målsætning er status kommenteret.

• Medvirke til sikring af den fremtidige kapacitet og kvalitet indenfor vandforsyningsområdet

I kommuneplanforslag 2005-2014 nævnes, at der er planlagt en udvidelse af
vandindvindingsområdet, således at kapaciteten tredobles i forhold til idag.

• Medvirke til udbygning af vandforsyningen i bygderne

Nuup Kommunea er igang med at undersøge mulighederne for bedre afledning af spildevand. Dette
skal ske for blandt andet at kunne imødegå en øget vandafledning som følge af direkte
vandtilslutning.

Vandindvinding
Nuuks vandforsyning baserer sig primært
på overfladevand fra søerne Qallussuaq og
Malenesøen, hvorfra der indvindes vand,
som ledes ind til de 3 vandværker i Nuuk.
Oplandene er ikke afspærret på nogen
måde. Der er opsat skiltning, som oplyser
om badeforbud og forurening.



Om vinteren foregår en del færdsel, både på isen og i oplandene, blandt andet snescooterkørsel og
skiløb.

Vandbehandling
Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput vandværker behandler råvand til drikkevandskvalitet, og sender
dette ud i forsyningsledningerne. 

I Qinngorput passerer råvandet sand- og beluftningsfiltre, for
derefter at blive UV-behandlet. Der tilsættes soda for regulering
af surhedsgraden. Efter ophold i rentvandstankene inden
udpumpning i forsyningsledningerne, tilsættes klor for at undgå
bakterievækst i rørledningerne. Anlægget er forsynet med et
soda-PAX-anlæg på råvandssiden, men dette er på grund af
myndighedskrav ikke idriftsat endnu.

Lufthavn

Illerngit 2001

Malenesø

Malenesø. Kilde: Asiaq.

N

Indtagsbygværk - Qallussuaq



Bygderne
Kapisillit vandforsynes fra en af søerne ca. 4 km sydøst for bygden, hvor vandet ledes i PE-
ledninger til en stor vintervandtank. 

I Qeqertarsuatsiaat findes vandreservoiret lige syd for bygden. I 2003 har der været en episode med
forurening med coli-bakterier. I 2004 var Kapisillit ramt af vandmangel, som medførte en ringere
vandkvalitet. I begge tilfælde var kogning af vandet nødvendigt.

I bygderne foregår vandbehandling noget mere simpelt, dvs. passage af et grovfilter og herefter UV-
behandling. Der tilsættes ikke klor til drikkevandet i bygderne.

Nukissiorfiit
Nukissiorfiits status som levnedsmiddelproducent skal sikre, at vandkvaliteten altid opfylder de
strenge krav. Kommende EU-krav til vandkvalitet, kan få indflydelse på erhvervs- og
industriforhold – men Nukissiorfiits holdning er, at opnåelse af EU-kvalitetskrav er de enkelte
virksomheders ansvar. Det betyder, at de enkelte virksomheder selv må forestå yderligere
vandbehandling.

Nuup kommunea har indledt drøftelser med Nukissiorfiit om den fremtidige vandforsyning, særligt
forholdet til nedlæggelse af vandreservoirer og nye vandindvindingsområder.

Nukissiorfiit arbejder på at indføre nye vandbehandlingsmetoder på vandværkerne, således at
tilsætningen af klor kan reduceres. I øjeblikket forbruges 10 l/døgn i 15% opløsning, svarende til ca.
550 liter rent aktivt klor på årsbasis.
Nukissiorfiit har et elforbrug på ca. 0,99 kWh/m3 el til vandproduktion, vandforsyning og
elfrostsikring af vandledninger. I 2004 blev der i Nuuk by produceret 1,37 mio. m3 vand.

Nuuk Vandværk, klor

Nuuk Vandværk, soda-, kalk- og klordosering.



MILJØPÅVIRKNING OG EFFEKTER

LUFTFORURENING

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af virksomheder
m.v. som ikke er særlig miljøgodkendt.

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt
forurenende virksomheder.

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 20 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af diverse
ozonnedbrydende stoffer

Nuværende situation
Danmarks Miljøundersøgelser har i forbindelse med forskningsprogrammet AMAP (Arctic
Monitoring Assesment Programme) udarbejdet en rapport over en lang serie af målinger af
atmosfærens indhold af specielt langtransporterede luftforureningsforbindelser.

Rapporten (*) konkluderer, at atmosfæren i Nuuk generelt er ren, og kun indeholder ringe mængder
af fjerntransporterede forureningskomponenter fra Nordamerika og Europa.

En anden forskergruppe fra Syddansk Universitet, konkluderer i en rapport (**) at luftforureningen
i Nuuk (og Grønland generelt) er lokal og forårsaget af biludstødning og energiproduktion.
Midtbyens belastning af NO2 svarer til et ret befærdet sted i Odense.



Forbrændingsanlæg
Der er i 2001/2002 foretaget emissionsmålinger på forbrændingsanlægget i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat
og Kapisillit. Rapporten (***) konkluderer, at emissionerne (herunder dioxin) alle tre steder ligger
væsentligt over grænseværdierne i EU-landene. For bygdeanlæggenes vedkommende konkluderes,
at emissionerne kan sammenlignes med åben afbrænding.

Forbrændingsanlæggenes emissioner, kilde (***)

Dronning Ingrids Hospitals forbrændingsanlæg bemærker sig ved, at emissionerne ligger væsentligt
over E.Us grænseværdier for dioxin, i niveau med bygdeforbrændingsanlæggene.

For Qeqertarsuatsiaats vedkommende ligger emissionen af dioxin på mere end 2000 gange E.Us
grænseværdier.

Asfaltværk
Asfaltværkets emissioner kommer fortrinsvis fra emissioner fra oliefyring i forbindelse med
opvarmning/udtørring af stenmaterialet. 

Emissionernes art og mængde er ikke dokumenteret.

Øvrige kilder
De øvrige virksomhedstyper som giver anledning til luftforurening, er rejefabrikken (lugt), skibe i
havnen og varme- og elværker (røgfaner, NO2, SO2, NOx). Rejefabrikkens placering har medført
klager over lugtgener fra omkringliggende erhverv. 

Nuuk

D.I.H



Betoncentralens oplag af grus og sand, har medført klager over støvgener. Emissioner fra
sprøjtekabiner og glasfiberværksteder vurderes at være af lille størrelse. 

Nuuk Brandvæsen holder øvelse i slukning af oliebrand, (olie, AV-gas m.m.), 16. november 2005.

Nuuk Brandvæsen afholder med jævne mellemrum øvelser, hvor der antændes olieprodukter af
forskellig oprindelse. Der kan være tale om afbrænding af spildolie, AV-gas, fyringsolie.
Mængderne varierer fra få liter til et par tusinde liter ad gangen.

Der findes ca. 2.300 biler i Nuuk, hertil kommer et ukendt antal tunge entreprenørmaskiner.

Udviklingstendens
Den stigende trafik i Nuuk er en konsekvens af den øgede velstand i kommunen. Stigningen vil
sandsynligvis fortsætte.

Det manglende bilsyn gør, at der kører en del biler,  som er i meget dårlig stand og forurener meget.

Overgang fra privat oliefyring til fast elvarme sker løbende.

Lovgivningsgrundlaget fastsætter ingen grænseværdier for emissioner, men Direktoratet for Miljø
og Natur barsler med sådanne. 

_____________________________________________________________________

(*) Contaminants in the Atmosphere, NERI-rapport nr. 547, Miljøministeriet.
(**) Monitering af NO2 i Grønland. Syddansk Universitet/Asiaq, august 2000.
(***) Emissioner fra affaldsforbrænding i Grønland. Grønlands Hjemmestyre, december 2002.



MILJØPÅVIRKNING OG EFFEKTER

AFFALD

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af virksomheder
m.v. som ikke er særlig miljøgodkendt.

• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt
forurenende virksomheder.

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikalieaffald
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrinært

og sanitært spildevand
• Affaldsregulativ 5. Regulativ for natrenovation i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit
• Regulativ for bortskaffelse af affald i Nuup Kommunea
• Regulativ for aflevering af affald til Nuup Kommunale Forbrændingsanlæg
• Regulativ for dagrenovation i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og kapisillit
• Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Nuup Kommunea
• Affaldsplan 2000
• Forslag til kommuneplan 2005-2014

Nuværende situation
I Miljøhandlingsplan 2001 er opstillet følgende specifikke målsætninger

• Mere effektiv styring og koordinering af affaldshåndteringen og behandlingen

Der er ikke gennemført analyser af de eksisterende ordninger. 
Der er fremkommet et regulativ for bortskaffelse af miljøfarligt affald, ligesom affaldsregulativet -
generelt er revideret med særligt fokus på sortering og transport af affald. 
Udstyr til bedre registrering af affaldsmængderne er ikke blevet anskaffet. 
Der pågår opdatering og revision af affaldsplanen med henblik på udsendelse i 2006.

• Forbedret renholdelse af udearealerne

Årlige oprydningskampagner har betydet, at byer og bygder generelt fremstår grønnere og mere
ryddeligt end før. 



• Øget generel bevidsthed blandt kommunens borgere om miljø og sortering af affald

Gennem ”Projekt Miljø i kommunerne”  har Nuup Kommunea og Kanukoka med midler fra
Direktoratet for Miljø og Natur, i 2003 lavet en kampagne vedrørende indsamling af batterier – med
tilhørende indsamlingsbokse opsat i forretninger o.l.

”Batteriit tunniutikkit”
”Hit med Batterierne” 

Batterikampagnen følges op af en kampagne for bedre kildesortering af affald hos en del af
borgerne.

• Reduktion af affaldsmængderne til deponi

Der er i denne sammenhæng gjort en indsats for bedre sortering af byggeaffald i brændbart og
ubrændbart. I affaldsregulativet findes et bilag som beskriver de særlige regler for affald fra bygge-
og anlægsbranchen.

Nuup Kommunea har anskaffet en neddeler til problemaffald som madrasser o.l. – men der er
endnu ikke fundet passende løsninger til håndtering af dæk, trawl, skrot m.m.

• Mere effektiv og miljørigtig håndtering af miljøfarligt affald

Nuup Kommunea er igang med byggeriet af en modtagestation, som skal lette frasortering af
elektronikaffald m.m. Modtagestationen forventes at stå færdig i foråret 2006. Der er idriftsat en
modtageplads for spildolie, akkumulatorer o.l.

Kanukoka har i 2004 udarbejdet et piktogramsystem til brug i
kommunerne, som skal bidrage til at forenkle og effektivisere
affaldshåndtering- og sortering.

• Mere effektiv og miljørigtig drift af lossepladser og forbrændingsanlæg

Nuuk Kommune har klargjort ansøgning om miljøgodkendelse af Jerndumpen, men på grund af
mangelfuldt lovgrundlag er ansøgningen ikke indgivet.



Nuup Kommunea har gjort en indsats for at sanere og forbedre lossepladserne i begge bygder. Der
er ikke ansøgt om miljøgodkendelse på de to bygdeforbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsen har i december 2004 udgivet et notat omhandlende miljømæssig optimering af
driftsforhold på grønlandske forbrændingsanlæg.

• Minimering af behovet for natrenovationsordningen

Gennem fortsat udbygning af kloaknettet i Nuuk nedbringes antallet af huse med slamtanke og
natrenovation i Nuuk by.  Målet er afskaffelse af natrenovationsanstalten i 2007.
I bygderne er der igangsat en indsats for at afskaffe behovet for den uhygiejniske håndtering af
natrenovation til fordel for samletanke. 
I Qeqertarsuatsiaat er målet afskaffelse i 2012. 
I Kapisillit forudsætter en lignende målsætning forbedring af vejforholdene, et tiltag som pågår.

Affaldsproducenter
Affaldsproducenterne i Nuuk kommune udgøres af

Producent, kategori                         Eksempler på affaldstyper

• Virksomheder, erhverv Brændb. og ubrændb. , papir, pap, miljøf. affald ,elektronik
• Institutioner Køkkenaffald, papir, pap, elektronik
• Private husholdninger Køkkenaffald, natrenovation, glas, elektronik
• Sommerhuse Brændbart, ubrændbart, ”natrenovation”.
• Forbrændingsanlæg Flyveaske og slagger
• Bygge- og anlægsbranchen Emballage, byggeaffald, ubrændbart affald
• Sygehus Emballage, sygehusaffald, køkkenaffald, patologisk affald.

Der foreligger ingen detaljeret opgørelse over fordelingen og sammensætningen af den samlede
affaldsmængde som indleveres og indsamles til behandling.

Affald i naturen
Indtil 25 meter fra en bygning, er det husejerens/beboerens pligt, at der foretages oprydning af
udearealet. Denne ordning som understøttes af 2 årlige kommunale indsamlingsordninger, vurderes
at fungere tilfredsstillende.

Der forekommer dog affald i den bynære natur, som primært spredes af vinden. Der ses ofte plastik
og emballage, som nedbrydes meget langsomt. Mindre dyr som hunde og ravne, kan medvirke til
spredning af affald, som ikke er henkastet i containere. Det er Nuup Kommunea, som foretager
oprydning i det bynære naturområder. På grund af de begrænsede ressourcer, sker dette dog ikke
systematisk / målrettet.

For sommerhusområder, se notatet ”Naturforvaltning”.



Affaldshåndtering
I Nuuk by indsamles alt affald fra husholdninger og institutioner via den kommunale
indsamlingsordning. Hver husejer eller boligejer er forpligtet til ved ejendommen at opstille
skraldestativer, som med fast frekvens tømmes og bortkøres til forbrændingsanlægget.

Nuup Kommunea udliciterer indsamlingen til private renovationsfirmaer.

Problemaffald fra bygderne udskibes til videre behandling på Nuuk Forbrændingsanlæg.

Storskrald og affald fra forårsoprydningen indsamles på foranledning af Nuup Kommunea til
henholdsvis jerndump og forbrændingsanlæg.

Affald fra sommerhusområderne indsamles via hytteejernes private bopæle.

Affald fra erhverv og virksomheder indsamles ligeledes ved den kommunale ordning. Kommunen
kan dog pålægge storproducenter af affald selv at foranstalte bortskaffelse til forbrænding eller
deponi afhængig af affaldstypen.

Alle affaldsproducenter er forpligtet til at adskille miljøfarligt affald fra den øvrige affaldsmængde,
og sikre at affaldet altid er forsvarligt oplagret og emballeret, til det er indleveres til
forbrændingsanlægget. Nuup Kommunea foranstalter videre forsendelse til miljøsikker behandling i
Danmark.

Affald fra hospitaler og tandklinikker indsamles og forbrændes som andet brændbart affald.
Patologisk (risikoaffald) afbrændes i hospitalets egen forbrændingsovn.

Der findes idag ingen ordninger i Grønland til genbrug af affald, udover Nuuk Imeqs
returflaskesystem og privat indsamling af tøj.

Affaldsforbrænding
Nuuk forbrændingsanlæg er miljøgodkendt i 2000, mens de to bygdeanlæg ikke er miljøgodkendt.

Den samlede mængde som forbrændes var i 1999 9.038 tons, i 2004 blev der afbrændt ca. 10.000
tons. Nuuk forbrændingsanlæg har en kapacitet på 13.000 tons/år. 

Affaldsforbrændingen generer i sig selv 2.250 tons affald (1999) i form af slagger og flyveaske,
som iøjeblikket deponeres på den ikke miljøgodkendte jerndump.

I løbet af år 2006 vil flyveaske (ca. 250 ton/år) blive transporteret til miljøsikre deponier i Norge.
De grønlandske kommuner har indgået associerings- og samarbejdsaftale med Mokana, en dansk
fælleskommunal virksomhed, som står for den videre forsendelse til Norge.

Der er ingen planer om videre behandling af forbrændingsovnsslagger, som bruges til løbende
afdækning af jerndumpen.

MRI
Du kunne sætte dette afsnit ind under virksomheder og anlæg – det handler jo mindre om affald



Modtageanlæg
Kommunens modtageanlæg kan idag modtage og håndtere farligt affald i form af batterier,
akkumulatorer og olierester. I løbet af 2006 vil der være mulighed for til modtagestationen at
indlevere alle typer problemaffald fra de fleste affaldsproducenter. 

Modtagestationen er miljøgodkendt 12.6.2001.

Udviklingstendens
I Kommuneplanforslag 2005-2014 foreslås de særligt forurenende virksomheder på sigt flyttet til en
placering nord for lufthavnen, idet den nuværende placering af blandt andet forbrændingsanlæg og
asfaltværk generer den omliggende boligbebyggelse.

I Affaldsplan 2000 er der opstillet en prognose, som forudsiger – at forbrændingsanlæggets
kapacitet vil være nået i 2010 – med forbrænding af mere end 13.000 tons affald pr. år. 

Samtidig forventes en reduktion i stigningen af forbrænding af problemaffald, som følge af
idriftsættelse af modtagestationen.

Grønlands Hjemmestyre har fået udarbejdet en analyse af den grønlandske affaldslovgivning, med
henblik på, på ved en moderniseret lovgivning – blandt andet at kunne bidrage til øget
affaldsminimering og større grad af genanvendelse.

(*) ”Vurdering af Grønlands Affaldslovgivning”, Projektrapport 23-03-2004.
Udarbejdet for Direktoratet for Miljø og Natur, Kanukoka og Miljøstyrelsen.

MRI
Hvad med dumpen? Jeg mener, at kapaciteten også snart er opbrugt



NUVÆRENDE AKTIVITETER

TRAFIK

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet
• Landstingsforordning nr. 14 af 31. oktober 1996 om ændringer af Landstingsforordning om

beskyttelse af miljøet
• Politivedtægten for Nuup Kommunea
• Færdselsloven
• Regulativ for arbejdskørsel og kørsel med transportmidler f.eks. snescootere i by- og

bygdezone i Nuup Kommunea, 17.11.1997
• Forslag til Kommuneplan 2005-2014
• Udviklingsplan for havnene i Grønland, Grønlands Hjemmestyre – april 2002.
• Helhedsplan for havnene i Nuuk, Nuup Kommunea – juni 2004
• Vejplan 2003

Nuværende situation
I Miljøhandlingsplan 2001 er opregnet nogle forslag til specifikke målsætninger, som primært retter
sig mod støjforhold som følge af trafikbelastningen. 

• Tage støjproblematikken i betragtning i forbindelse med struktur- / byudvikling

I forslag til kommuneplan 2005-2014 har planlæggerne set på hvilke tiltag der vil kunne mindske
trafikmængden og dermed støjpåvirkning og emissioner. Der foreslås trafiksaneringer, kampagner
m.m. for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken.

• Medvirke til udarbejdelsen af en trafikhandlingsplan, hvor støjbelastningen fra trafikken
kortlægges. I den forbindelse kortlægges ligeledes støj fra virksomheder og andre kilder end
trafik.

Der pågår en løbende kortlægning af trafikmængder og mønstre ved tællinger på trafikvejene.
Tællingerne udføres ved hjælpe af automatiske registreringsanordninger fastgjort til vejbanen.
Tidligere har tællinger været udført manuelt i begrænsede tidsrum, hvorfor der nu kan skabes et
bedre billede af trafikmønstret i Nuuk.

• Sikre, at der senest fra 2002 ved alle nye bebyggelser / husrenoveringer foretages en
vurdering af trafik- / støjbelastningen.

Der er ikke kendskab til nogle koordinerede tiltag på dette område.



• Medvirke til at begrænse emissioner ved bl.a. fortsat at arbejde for udvikling / forbedring af
vejbelægninger.

Der sker en løbende forbedring og afprøvning af nye vejbelægninger – men hovedformålet har
været at finde slidstærke befæstelser som kan modstå sliddet fra pigdæk. I stærkt trafikerede kryds
anvendes idag en asfaltrecept med tilsat højovnsslagge, som ved sit jernindhold er særligt
slidstærkt.

• Medvirke til en generel minimering af støjpåvirkningerne.

Der er ikke i politivedtægten blevet indarbejdet forbud til begrænsning af tomgangskørsel. Der er
dog i færdselsloven for Grønland indarbejdet bestemmelser som begrænser snescooterkørsel til
tidsrummet mellem kl. 06.00 og 23.00.

Køretøjer
Der er med udgangen af 2004 indregistreret 2.259 køretøjer. Dertil kommer et ukendt antal
arbejdskøretøjer, primært tungere entreprenørmaskiner. Vejnettet består af ca. 110 km offentlig vej.

Der er i vinterperioden gener fra bilkørsel i form af parkerede biler, der står i tomgang i længere
perioder. Særligt i boligområder kan dette være meget generende.

I vinterperioden fra 1. oktober til 1. maj er det tilladt at køre med pigdæk. Pigdæk slider på vejene
og giver anledning til støv og rullestøj.

I løbet af vinteren kan der sætte sig vejfilm på dækkene, som gør dem glatte – og derfor affedtes
dækkene med affedtningsvæske. Dette kendetegnes ved lange sorte striber af opløst bitumen på de
snedækkede veje. 

Perioderne omkring myldretid, dvs. fra 7.50 til 8.10 og 15.50 til 16.10 er der i bymidten og på
primærveje ind og ud af Nuuk bymidte meget trafik. Der kan være flere hundrede meter lange
kødannelser på strækningen Nerngalla-rundkørslen til Sipisaq Kangilleq-rundkørslen.

Snescootere
Der findes idag 2 sammenslutninger af snescooterkørere med tilsammen ca. 100 medlemmer. Dertil
kommer et ukendt antal snescooterejere – som ikke er organiseret. Det er nok ikke en overdrivelse
at antage, at antallet af fungerende snescootere i Nuuk ligger på omkring 200. 
Salget af snescootere vurderes at være stabilt efter en kort nedgangsperiode efter indførelsen af
højere afgifter. 

Efter indførelsen af snescooterreglementet og afmærkning af ruter i bynære områder, vurderes det,
at der ikke er nær de samme problemer med hensynsløs kørsel som tidligere. Snescooterne er ikke
registreret, hvilket gør det svært at håndhæve forbudet.



En kendsgerning er, at der stadig pågår kørsel på drikkevandssøerne om vinteren med fare for
forurening.

Fly
Nuuk Lufthavn er en regional lufthavn – og er samtidig hovedsæde for flyselskabet Air Greenland.
Nuuk Lufthavn, som drives af Mittarfeqarfiit, havde i 2003 3.141 starter med ialt 40.438 passagerer. 

Aktiviteterne er udover landing og starter, flytankning, de-icing, reparation og vedligehold samt test
af fly. Lufhavnen betjener både fastvingede fly op til Dash 7-størrelse og helikoptere op til S-61
størrelse. Undtagelsesvis lander større fly, som Hercules ved evakueringer, og mindre business jets.

Der er ikke på Nuuk Lufthavn et system til opsamling af spildt de-icingsvæske – ligesom der heller
ikke er et udskillersystem til opsamling af brændstofspild eller lignende. Derimod er der en
procedure med inddæmning af spildt brændstof – som Nuuk Brandstation har et beredskab for.

Der gruses om vinteren på start- og landingsområde med opvarmet grus, som kombineres med
udspredning af urea og i mindre udstrækning et acetat-baseret produkt Aviform. Stoffet inddampes i
gruset til en bestemt fugtighed, hvorved gruset evne til at binde sig til banen forbedres og det
dermed ikke blæser væk.

Det vurderes umiddelbart, at det væsentligste miljøproblem idag er støjpåvirkningen af
omgivelserne med støjende flytyper (helikoptere, King Air). Trafikken optræder dog oftest på
hverdage indenfor normal arbejdstid – men udenfor lufhavnens normale åbningstid foregår der
testkørsler af motorer, som kan virke generende i nogle af boligområderne på Nuussuaq.

Havne, skibe og både
Nuuk Havn er kendetegnet ved stor aktivitet. Der er containerhavn med tilhørende terminal, der er
pakhus/terminal for stykgods og frysegods, men også kajplads for kystpassagerskibe, trawler- og
fiskerikaj, frysehus for Royal Greenland samt jollehavn for erhvervsfiskere- og fangere. 

Der er således en stor og hektisk aktivtet med losning og lastning, biltrafik i forbindelse med
kystpassagerskibe, afhentning og indlevering af gods – men også trafik til og fra kontorarealer i
bygningerne på havnenæsset, for eksempel Royal Artic Lines administration og erhvervslejemål i
pakhusbygningen.

Helhedsplanen for havnene i Nuuk, påpeger at trafikken med containere og emballage til og fra
Nuuk Imeq er et af de større trafikale problemer, idet den tunge trafik på grund af tunnellens
størrelse betyder, at trafikken passerer igennem boligområder på Nuussuaq.

Helhedsplanen for havnene i Nuuk har opgjort antallet af fritidsbåde og mindre fiskejoller o.l med
bådplads til ca. 1.000, dertil kommer ca. 700 både uden fast bådeplads. Nuup Kommunea har
udarbejdet et nyt regulativ for bådeoplæg, der muliggør oplæg af både ved andelsboliger og
rækkehuse. 



En miljøundersøgelse foretaget i 1999 har påvist at bundsedimenter på 3 havnenære steder var
stærkt forurenet af miljøgiften TBT, som anvendes i bundmaling til både og skibe.

Udviklingstendens
Befolkningstilvæksten medfører en stigning i godsmængden via havnen, og den generelle stigning i
velstanden medfører et øget forbrug. De øgede godsmængder generer øget pres på service- og
værftforhold m.m.

En stigning i flypassagertrafikken må kunne forventes på grund af den kraftige satsning på
markedsføring af Nuuk som turistmål. Stigningen i den generelle velstand gør sit til, at andelen af
tjenesterejser bliver mindre i forhold til den øvrige del – men samlet set må der forventes en total
stigning. Såfremt omlægning af trafikstrukturen fra et to-strenget system til en-strenget bliver en
realitet – vil der givetvis ske en yderligere stigning.

Stigningen i antallet at snescootere i Nuuk må antages at være så lille, at den ikke vurderes at få den
store betydning. Derimod er stigningen i antallet af lystbåde mærkbar, og i helhedsplan for havnene
vurderes det, at antallet af lystbåde vil være ca. 1 båd pr. 8 indbyggere – en stigning som øger
presset på havnefaciliteter og oplægningspladser.



MILJØPÅVIRKNINGER OG EFFEKTER

ENERGIFORBRUG

Statusbeskrivelse

Rammer
• Energiplan 2020, Grønlands Hjemmestyre (endnu ikke offentliggjort pr. 06.12.2005) 
• Overordnet virksomhedsplan for Nuup Kommunea 2005/2006

Nuværende situation
Der er i Miljøhandlingsplan 2001 udarbejdet en status og fastlagt målsætninger på området
energiforsyning, men ikke for forbruget. Energiforbrug er i planen indirekte behandlet i
beskrivelsen af Nuup Kommunea – en Miljøvirksomhed, under emnet grønne indkøb.

I Nuup Kommuneas overordnede virksomhedsplan er der anført, at der skal være større fokus på
indførelse af renere teknologier.

I Energiplan 2020, Konklusioner og anbefalinger udarbejdet for Grønlands Hjemmestyre,
Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked af NIRAS A/S, findes redegørelser for det
samlede energiforbrug i Grønland.

Virksomheder
En del af Nuuks virksomheder vurderes at have et moderat energiforbrug. Som eksempel på større
virksomheder der har produktion – findes fiskeproduktion, asfaltværk og Nuuk Imeq – som
medfører et stort energiforbrug. Virksomheder som Royal Artic Line og de store dagligvarebutikker
med frysekapacitet, skoler og sygehus er også store energiforbrugere.

Derudover er forbrændingsanlæg, storkøkkener,  virksomhedskantiner og svømmehallen relativt
store forbrugere. 

I figuren nedenfor er vist nettoenergiforbruget pr. indbygger i Grønland i 2003. Figuren stammer fra
Energiplan 2020.



Energiforbrugende virksomheder i Nuup Kommuneas regi
Idag sorterer følgende energiforbrugende virksomheder og institutioner under Nuup Kommunea

Virksomhed                                                           Energiforbrug, type
• Administrationsbygning / rådhus (Varme, el)
• Teknisk Forvaltning (Varme, el)
• Forbrændingsanlæg (El, fossile brændsler)
• Materielgården (El,varme, brændstof)
• Asfaltværk (El, fossile brændsler)
• Inussivik (El,  varme)
• Svømmehal (El, varme)
• Daginstitutioner (El, varme, fossile brændsler)
• Alderdomshjem (El, varme, fossile brændsler) 
• Folkeskoler (El, varme, fossile brændsler)
• Det kommunale busselskab Nuup Bussii (El, varme, brændstof)
• Servicehuse og fællesvaskerier i bygder (El, fossile brændsler)
• Skindbehandlingsværksteder (El, varme)

Energiforbruget generelt
Udviklingen i energiforbruget i Nuuk by er jævnt stigende, en tilvækst som kan tilskrives
befolkningstilvæksten. Det kan dog ikke udelukkes, at de faldende el-priser kan have
medindflydelse. Dette i tillæg til bevidstheden i Nuuk om, at el-produktionen hovedsageligt er
forureningsfri (vandkraft) – animerer ikke til besparelser generelt. 



Der er i de seneste år fremkommet mange nye produkter som i forhold til tidligere forbruger meget
mindre el, eksempelvis hårde hvidevarer. De energibesparende produkter ligger stadig i den dyre
ende af skalaen, men generelt forbruger elektriske apparater mindre el i forhold til tidligere. Til
gengæld for borgerne flere og flere energiforbrugende apparater som computere, mobiltelefoner og
hjælpemidler iøvrigt.

Flere og flere private husstande i Nuuk by overgår i disse år fra opvarmning med oliefyr til fast
installeret el-varme – ligesom alle nybyggerier af beboelsesbygninger udelukken forsynes med fast
el-varme. På de gamle oliefyrede varmeværker i Nuuk, er der installeret afbrydelig el-varme,
således at energi til fjernvarmeproduktionen til et vist niveau kommer fra vandkraft. Når forbruget
stiger til en vis størrelse, suppleres der med oliefyrede kedler.

Energiproduktion
Den samlede energiproduktion i Nuuk kan groft opdeles i følgende kategorier

Energikilde                                                Anvendelse

• Vandkraft El (lys og kraft), el-varme (fast og afbrydelig)
• Fossile brændsler Varme, nødelværker 
• Brændstoffer Transport (biler, skibe og fly)
• Affaldsforbrænding Restvarme

Miljøpåvirkningerne fra vandkraft er minimale, hvorimod de øvrige energikilder giver anledning til
udledning af CO2, SO2, NOx samt dioxin, PAH, tungmetaller og støv i røggassen.
Affaldsforbrænding giver endvidere anledning til flyveaske- og slaggeproduktion.

Bygderne
Bygderne er kendetegnet ved på alle energiområder, at have knaphed på vandressourcer, begrænset
kapacitet på elforsyning, logistikproblemer med forsyning af fossile brændsler til opvarmning. 

Disse forhold har indvirkning på forbruget, prisniveauet, og forbrugerpriserne for el og vand. Det
tidligere ensprissystem er nu ophævet, der er igangsat en trinvis overgang til fuldt
omkostningsbestemt prisudvikling. Dette har for bygdernes vedkommende betydet en stigning i el-
priserne på ca. 30 % i bygderne (ej reguleret for inflation). For både Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat
betales i øjeblikket den maksimale pris på kr. 2,80 pr. kWh. 

Udviklingstendens
De seneste år har været kendetegnet af stigende oliepriser på verdensmarkedet, en tendens der også
slår igennem i Grønland.

Den politiske udvikling i Grønland har betydet en ophævelse af ensprissystemet, som for de største
byers vedkommende har betydet faldende energipriser, men stigende priser for de mindre byer og
bygderne.



Denne udvikling vil formentligt fortsætte, med svagt faldende priser for Nuuks vedkommende, og
fortsat stigende priser i bygderne.

Befolkningstallet i de to bygder udviser ingen særlige udsving for de sidste par år – men såfremt
befolkningstallet falder væsenligt, vil dette få en negativ indflydelse på energipriserne, idet færre
mennesker skal betale de faste udgifter forbundet med energiproduktion.

I Energiplan 2020 er der endvidere redegjort for en global tendens til at stigning i velfærd giver øget
energiforbrug – en tendens som også vil slå igennem i Nuuk.

Grønland har via Danmark tiltrådt Kyoto-protokollen, og har dermed forpligtet sig til at nedbringe
udledning af drivhusgasser. I Energiplan 2020 fastslås det, at stigningen i energiforbruget er
uundgåeligt, og at der derfor løbende skal ske en overgang til energiproduktion baseret på
vedvarende energikilder, primært vandkraft.



NUVÆRENDE AKTIVITETER

ENERGIFORSYNING

Statusbeskrivelse

Rammer

• Landstingsforordningen r. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

• Regulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejde i og over veje og i andre arealer i
Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit

• Energiplan 2020, Grønlands Hjemmestyre (endnu ikke færdig/offentliggjort pr. 6.12.2005)
• Som under Virksomheder og anlæg

Nuværende situation
I Miljøhandlingsplan 2001 er foreslået følgende målsætninger for området energiforsyning

• Sikre den bedst mulige udnyttelse af forhåndenværende energikilder, herunder en bedre
udnyttelse af overskudsvarme fra forbrændingsanlægget

I Affaldsplan 2000 er der formuleret en målsætning om en bedre udnyttelse af overskudsvarmen. I
Energiplan 2020 fremgår det, at der er et ikke udnyttet varmepotentiale på 12.360 MWh.
Nukissiorfiit oplyser, at der i øjeblikket aftages omkring 15.500 MWh årligt til fjernvarmenettet.
Svømmehallen Malik opvarmes ved brug af restvarme fra forbrændingsanlægget.

• Formulere en stillingtagen til den nuværende energiforsyning

• Medvirke til udarbejdelse af en strategi for vandkraft for udnyttelse af energien fra vandkraft-
og forbrændingsanlæg

• Medvirke til en sikring af, at energiforsyningen i Nuup Kommunea efterlever internationale
konventioner

• Medvirke til en begrænsning af importeret energi

Sidstnævnte 4 målsætninger er alle på en eller anden måde berørt i Energiplan 2020, som er en
udredning som Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked igangsatte i 2001.
Nuup Kommunea har ikke som instans hverken direkte eller indirekte, repræsenteret ved Kanukoka,
været involveret i arbejdet med Energiplan 2020. 



Energiforsyningen i Nuup Kommunea sker primært med el fra vandkraftværket i Utoqqarmiut og
sekundært med el fra de oliebaserede elværker. En stor del af den producerede elektricitet afsættes
til fast el-varme.Derudover produceres der fortsat centralvarme med oliefyrede kedler. 

Elektricitet produceres primært ved vandkraftværket, men Nuuks gamle dielseldrevne elværker
(Sarfannguit og nødelværket ved Kissarneqqoortuunnguaq) fungerer som nødelværker ved udfald af
elforsyningen fra vandkraftanlægget.

På de store varmecentraler på Nuussuaq og Radiofjeldet produceres fjernvarme – primært ved
indbyggede elektrokedler, men når produktionen når en vis størrelse suppleres med oliefyrede
kedler. 

Forbrændingsanlægget leverer fjernvarme til Nukissiorfiits fjernvarmenet og en mindre del til
svømmehallen. 

Bygderne
I bygderne leveres el fra Nukissiorfiits dieseldrevne el-værker mens varmeproduktionen
udelukkende sker på basis af oliefyrede kedler i hver enkelt bygning. 

Udviklingstendens
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Udbygningen af Nuuk medfører en fortsat udbygning af el- og fast elvarmeforsyning.
Ensprissystemets afskaffelse har medført et mærkbart fald i prisen for el til lys og kraft, mens der er
sket en stigning i prisen for fast elvarme.  

For overgang fra oliefyrede centralvarmeanlæg til fast elvarme skal der til Nukissiorfiit betales et
investeringsbidrag. Investeringsbidragets størrelse har været uændret siden 1999 og udgør 50% af
tilslutningsbetalingen ved nyanlæg. En fortsat stigning i oliepriserne, vil formentlig medføre en
stigning i antallet af konverteringer. Konverteringen indbærer dog stadig installationsændringer,
hvis omfang er afhængigt af hvilken model der vælges - hvorfor en stor del af de mange ældre
enfamiliehuse (boligstøttehuse og lignende) sandsynligvis ikke vil blive konverteret til el-
varmeforsyning. Dette vil formentlig først ske, når husene gennemgår en større renovering, f.eks.
ved salg.

Vedvarende energiformer som sol- og vindenergi er kun afprøvet i få tilfælde, og vil kunne finde
anvendelse i særlige tilfælde, eksempelvis i hytteområder. TELE Greenland A/S’ installationer på
fjeldtoppe og lignende, forsynes til en vis grad via disse energiformer. Lagring af disse
energiformer kan i sig selv give anledning til miljøproblemer ved udskiftning af
batterier/akkumulatorer.

Udviklingen i brintteknologien går stærk i øjeblikket, og med Nuuks vandkraftværk og potentiale
for udbygningen af kapaciteten, kan det ikke udelukkes, at der i Nuuk kan åbnes vide perspektiver
ved en evt. brintproduktion- og lagring samt forsyning/salg. Teknologien er dog endnu ikke
færdigudviklet, hvorfor det vil gå for vidt at behandle den videre i nærværende rapport. 

De miljømæssige fordele i Nuuk af en evt. brintproduktion, afhænger dog af lokale anvendelses- og
afsætningsmuligheder, dvs. brintbusser, opvarmning m.m.

En tredje turbine med installeret effekt på 15 MW er planlagt etableret i vandkraftanlægget indenfor
få år.



TIDLIGERE AKTIVITETER

JORDFORURENING

Statusbeskrivelse

Grundlag

• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere
ændringer

Nuværende situation

Direktoratet for Miljø og Natur har i 2003 i samarbejde med Asiaq udarbejdet en rapport over
affaldsdepoter og forurenede grunde i Grønland(****). I juli 2002 er der således registreret 119
potentielt forurenede grunde i Nuuk. Der pågår på 89 af disse grunde stadig potentielt forurenende
virksomhed. Undersøgelsens formål har været at registrere sted og anvendelse, men ikke at
analysere de enkelte steder nøjere. 

I 2003 har Miljøstyrelsen i samarbejde med NIRAS Greenland foretaget en registrering af mulige
affaldsdepoter i åbent land (*), i Nuuk kommune er der registreret 86 lokaliteter udenfor by eller
bygd. Lokaliterne består primært af mindre måle- og vejrstationer, men der er ligeledes registreret
større lokaliter, hvor der er risiko for væsentlig jordforurening.

Eksempel på forureninger i det åbne land er bl.a. en gammel amerikansk flyveplads Marraq Point,
90 km syd for Nuuk, hvor der er påvist en jordforurening med dieselolie. Det skønnes at der er
spildt ca. 120.000 liter dieselolie, som nu har ligget i næsten 60 år.  

Kilde: Polarfronten                 Kilde: Affald og affaldskortlægning i det åbne land, fig. 5.4



Betydningen af forureningen ved Marraq Point er ikke undersøgt nærmere, idet stedet ligger langt
fra beboede områder. Et af resulterne (*****) er dog, at olien nedbrydes ekstremt langsomt i det
tørre klima. Affald i det åbne land er behandlet i (*).

Kilde: Affald og affaldskortlægning i det åbne land, fig. 5.13. Tidligere indhandlingssteder.

Forurening med olie og miljøfremmede stoffer kan jf. rapporten vedr. aktiviteter og affald i det åbne
land (*) tillige findes ved det gamle indhandlingssted Nordarfar med tankanlæg og store frysehuse
samt ved diverse brændstofdepoter.

Forurenende aktiviteter
Af igangværende forurenende aktiviteter kan nævnes følgende eksempler

Kategori                              Eksempel      Forureningskilde                 Forureningskomponent
Lossepladser Jerndumpen Udvaskning. Flyveaske Perkolat, tungmet.
Autoværksteder Polar Auto Beholdere, håndtering Kulbr., BTX, PAH.
Værfter Amutsiviit Utætte beh,. oplagring Kulbr., kemikalier, tungmet.
Olie- og benzinanlæg Pilersuisoq Beholdere, spild, håndt. Kulbr., BTX, PAH
Lufthavne Påfyldn., utæth., deicing Kulbr., BTX, PAH, Glykol.
Bådoplagring Bådeforen. Bundmaling, antibegr. TBT



Kilder
De store mængder olieprodukter som anvendes til energiproduktion og transport betyder, at en stor
del af de muligt forurenede arealer i Nuuk må formodes at være forurenet med kulbrinter. Årsagen
hertil kan være utætte beholdere og ledninger, samt spild ved håndtering.

I årene siden etablering af forbrændingsanlægget i Nuuk, er der på Jerndumpen blevet deponeret
flyveaske og slagger. Dette giver anledning til forurening med tungmetaller. Forurening med
tungmetaller er påvist i hav ud for 4 dumpe i Grønland (**). I rapporten (***) er der foretaget en
analyse af flyveaske og slagger fra forbrændingsanlægget i Nuuk. Her konkluderes det, at der i
restprodukterne er en høj koncentration af tungmetaller og salte.

Ved kortlægningen af ”hot-spots” (****) i Nuuk – er der skabt grundlag for at arealer ved ændret
anvendelse kan undersøges nærmere. Eksempelvis er der foretaget en prøvetagning og analyse af
løsjord i forbindelse med byggeriet af højhuset på Jagtvej, som bygges ved en gammel kulplads.

Arealer med jordforurening i Nuuk vil primært udgøre en risiko i forbindelse med kontakt til jord
samt ved afdampning til boliger i tilfælde af omdannelse af erhvervsområder til boligformål. Der er
ikke, som i Danmark, stor fare for forurening af drikkevandsressourcerne, udover eksempelvis
nedsivning til vandledninger.

Afværgestrategier
Nuuk brandvæsen har et begrænset beredskab til imødegåelse af mindre jordforureninger,
eksempelvis olieinddæmning- og opsamling.

Udviklingstendens
Den stigende miljøbevidsthed generelt, og forbedrede muligheder for at afhænde farligt affald, vil
alt andet lige betyde en mindre risiko for jordforurening. Der findes metoder til rensning af
forurenet jord, men disse er meget dyre, og for en stor del ikke anvendelige i Grønland, det det
kræver transport af jorden til behandlingsstedet. Der udvikles for tiden forskellige metoder til
opgravningsfri rensning (in-situ).

I Danmark er der tillige ved at være en udbredt praksis med at indarbejde forurenede områder i
planerne for bebyggelser ved skift i arealanvendelsen. Forurening kan således på baggrund af
konkret risikovurdering placeres under bygninger, parkeringsarealer eller indarbejdes i
terrænreguleringer.
_____________________________________________________________________

(*) Aktivitets- og affaldskortlægning i det åbne land. Miljøstyrelsen, oktober 2003
(**) Miljøundersøgelse af lossepladser i Grønland, DMU/Carl Bro, Fase 3 2003/2004.
(***) Mulige løsninger for håndtering af flyveaske og slagger i Grønland, DMN/Carl Bro, April 2003
(****) Registrering af affaldsdepoter og forurenede grunde i Grønland, Asiaq 2003.
(*****) Kulbrinters nedbrydning i arktiske områder, Miljøstyrelsen/Carl Bro, 1999.



NUVÆRENDE AKTIVITETER

LANDBRUG

Statusbeskrivelse

Rammer

• Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.
• Landstingslov nr. 1 af 21. april 1988 om fåreavl
• Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde, samt hunde- og kattehold
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 22. juni 2001 om fåre- og hestehold.

Nuværende situation

Landbrug er for Nuuks vedkommende ikke et stort område, idet der idag kun drives 2 selvstændige
landbrugsenheder.

• Fåreavl i Neriunaq v/ Kapisillit
• Landbrug (afgrøder) i Kuussuaq v/ Kapisillit

Fåreavl
Fåreavler Jens Otto Berthelsen etablerede sig som fåreholder i 1997 ved det tidligere fåreholdersted
Neriunaq. Fåreavlerstationen har en miljøgodkendelse af fåreslagtning i Kapisillit.
Der er i øjeblikket ca. 250 avlsdyr i Neriunaq. Til brug for foder, er der opdyrket græsmarker. 

Fåreavler Jens Otto Berthelsens aktiviter er
på helårsbasis. Der er etableret en større
staldbygning.

Landbrug
Landmand Niels Motzfeldt opstartede sit
landbrug i jomfrueligt land ved Kuussuaq i
år 2000, og har siden lavet forsøgsdyrkning
af forskellige typer afgrøder som kartofler,
salater, græs m.m. Der er iøjeblikket knap
8 hektar opdyrket jord, som primært skal
tjene som græsmarker i forbindelse med



opstart af blandet dyrehold (primært får) tidligst i 2007.

Grundet opstartsfasen, som endnu pågår har arbejdet med landbruget i Kuussuaq været
sæsonarbejde i sommerhalvåret, med kultivering, grøftning og indhegning af afgrøderne. På sigt
forventes ca. 15 hektar opdyrkede græsmarker i 2010, og på endnu længere sigt mellem 20 og 30
hektar.
Der anvendes primært husholdningsaffald som næringstilskud til jorden, men også fiskeaffald og i
en mindre udstrækning tilføres kunstgødning – når der vurderes at være et særligt behov herfor.

Maskiner
Der er til begge landbrugene knyttet mindre maskinparker, bestående af rendegravere og traktorer,
samt øvrigt udstyr til grønthøstning.

Elproduktion
Fåreavler Jens Otto Berthelsen har et mindre elværk, bestående af en dieselgenerator. Niels
Motzfeldt anveder kun i mindre udstrækning el til belysning i en hytte – dette genereres ved opstart
af en mindre el-generator.

Udviklingstendens
Grønlands Hjemmestyre arbejder med lovforslag der skal bidrage til erhvervsfremme indenfor
områder fiskeri, fangst og landbrug. Disse er tiltænkt for at forbedre muligheden for at optage lån til
forbedring af elforsyning, bygning af boliger osv. i forbindelse med landbrug.




