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1 INDLEDNING 

1.1 Baggrund  

Kommuneqarfik Sermersooq blev dannet 1. januar 2009 ved en sammenlægning af 5 
mindre kommuner. Kommunen strækker sig som et bælte hen over Grønland og be-
står af hovedstaden Nuuk, byerne Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit samt 8 bygder 
og Grønlands Kommando i Ivittuut og Grønnedal.  
 
Den nye storkommune Kommuneqarfik Sermersooq har store udfordringer foran sig 
på affaldsområdet (nedslidte forbrændingsanlæg, fyldte dumpe, sparsom viden om de 
reelle omkostninger ved affaldshåndteringen osv.).  
 
Kommunen gennemførte i 2010 en detaljeret kortlægning og en statusbeskrivelse af 
affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Kortlægningen og den efterfølgende 
statusbeskrivelse blev gennemført for alle kommunens bosteder.  
 
Denne rapport er resultatet af den gennemførte kortlægning og statusbeskrivelse.  
 

1.2 Formål 

Det er hensigten, at affaldskortlægningen og statusbeskrivelsen tilsammen skal ska-
be et overordnet overblik over de nuværende og kommende opgaver på affaldsområ-
det, herunder synliggørelse af særlige indsatsområder, som eventuelt kræver indgri-
ben hurtigst muligt.  
 
Desuden skal affaldskortlægningen anvendes som grundlag for, at kommunen i 2011 
kan udarbejde Kommuneqarfik Sermersooqs første affaldsplan.  
 
Ud over at der skal gennemføres en kortlægning/statusbeskrivelse af affaldssituatio-
nen i kommunen, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq tillige følgende 2 opgaver ud-
ført:  
 
� Forslag til fremtidig affaldsdataregistrering 
� Forslag til fremtidig gebyrstruktur 
 
Nærværende del-rapport indeholder en kortlægning/statusbeskrivelse af affaldssitua-
tionen i de enkelte bosteder. De 2 ovenstående opgaver vil blive afrapporteret i en 
særskilt rapport.  
 
Affaldshåndtering og -bortskaffelse i Ivittuut og Grønnedal er reguleret af protokol-
ler/samarbejdsaftaler indgået mellem Grønlands Kommando og tidligere Ivittuut 
Kommune. Disse aftaler er stadig gældende og er i forbindelse med kommunesam-
menlægningen overført fra tidligere Ivittuut Kommune til Kommuneqarfik Sermersooq.   
Da Ivittuut og Grønnedal således fortsat er Forsvarets område og uden for kommunal 
myndighed og drift, omfatter nærværende kortlægnings- og statusbeskrivelse ikke 
Ivittuut og Grønnedal.  
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1.3 Metode 

1.3.1 Besigtigelser 

I forbindelse med udarbejdelsen af kortlægningen har Grontmij | Carl Bro A/S gen-
nemført fysiske besøg i byerne Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og byg-
derne Qeqertarsuatsiaat, Arsuk, Tiniteqilaaq, Kuummiut, Kulusuk og Isortoq. 
 
De fysiske besigtigelser i byerne og udvalgte bygder var fordelt over to tidsperioder.  
 
Første besigtigelse, som omfattede Nuuk, Paamiut samt bygderne Qeqertarsuatsiaat 
og Arsuk på Vestkysten, blev gennemført i maj måned 2010, mens den anden besig-
tigelse, som omfattede Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt bygderne Tiniteqilaaq, Kuum-
miut, Kulusuk og Isortoq på Østkysten, blev gennemført i juli måned 2010.  
 
I bygderne Kapisillit og Sermiligaaq er der ikke gennemført en fysisk besigtigelse, så 
for disse to bygder er oplysninger indhentet via Anlægs- og Miljøforvaltningen i Kom-
muneqarfik Sermersooq. 
  

1.3.2 Registrering og afrapportering 

Under besigtigelserne er der gennemført en kortlægning af de fysiske og organisato-
riske forhold ud fra bl.a. en visuel vurdering og ved kvalitative interviews af lokale ak-
tører for at afdække følgende forhold pr. besøgt bosted:  
 
o Eksisterende affaldsordninger  
o Eksisterende modtage- og behandlingsanlæg for affald. 
 
Indholdet af kortlægningen pr. emneområde opsummeres for alle bosteder i det føl-
gende.  
 
Appendiks a-l indeholder en detaljeret beskrivelse af de eksisterende affaldsordninger 
og modtage-/behandlingsanlæg for affald i hver enkelt by og bygd i Kommuneqarfik 
Sermersooq baseret på de gennemførte besigtigelser.  
 
Hvert appendiks indledes med en faktuel beskrivelse af henholdsvis byerne og byg-
dernes beliggenhed, befolkning, servicevirksomheder og erhverv. 
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2 BOSTEDER I KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

2.1 Beliggenhed 

Kommuneqarfik Sermersooq består af hovedstaden Nuuk, byerne Tasiilaq, Paamiut 
og Ittoqqortoormiit samt 8 bygder og Grønlands Kommando i Ivittuut.  

 
Figur 1: Kommuneqarfik Sermersooq. 

2.2 Besejling 

I det følgende vises en oversigt over sejlads til og fra byer og bygder i Kommuneqar-
fik Sermersooq. Oversigten giver et billede af, hvornår på året der tilføres varer, og 
hvornår der er mulighed for udskibning af affald.  
 

Bosteder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Nuuk             

             Tasiilaq  
                         Paamiut 
            Ittoqqortoormiit              

Kuummiut              
Kulusuk              

            Qeqertarsuatsiaat 
            Sermiligaaq              
            Arsuk 
            Tiniteqilaaq              

Isortoq              
Kapisillit             

 
Bygdebåde   Forsyningsskibe   Passagerbåde   

Kuummiut 

Kulusuk 

Tiniteqilaaq 

Isortoq 

Arsuk 

Sermiligaaq 

Qeqertarsuataiaat 

Kapisilit 
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Bosted Besejling Periode 

Forsyningsskib Ca. én gang om ugen hele året. 
Nuuk Passagerbåd Hver uge; én gang mod syd og én 

gang mod nord. 

Tasiilaq Forsyningsskib Fra juni til først i november med for-
behold for is.  

Forsyningsskib Ca. én gang om ugen hele året. 
Paamiut Passagerbåd Hver uge; én gang mod syd og én 

gang mod nord. 
Ittoqqortoormiit  Forsyningsskib 2 gange om året i juli og august. 

Kuummiut 
Bygdebåd 
 

Ca. hver uge i sommer- og efterårs-
månederne indtil midt i november. 
Dog med forbehold for is. 

Kulusuk 
Bygdebåd Ca. hver uge i sommer- og efterårs-

månederne indtil midt i november. 
Dog med forbehold for is. 

Bygdebåd  Ca. hver 14. dag hele året. 
Qeqertarsuatsiaat Passagerbåd Én gang hver uge mod syd og én 

gang hver uge mod nord. 

Sermiligaaq 
Bygdebåd Ca. hver uge i sommer- og efterårs-

månederne indtil midt i november. 
Dog med forbehold for is. 

Bygdebåd Ca. én gang om ugen hele året, mod 
syd. Dog med forbehold for is.  

Forsyningsskib Ca. hver 14. dag hele året. Dog med 
forbehold for is. 

Arsuk 

Passagerbåd Én gang hver uge mod syd og én 
gang hver uge mod nord. 

Tiniteqilaaq 
Bygdebåd 
 

Ca. hver uge i sommer- og efterårs-
månederne indtil midt i november. 
Dog med forbehold for is. 

Isortoq 
Bygdebåd Ca. hver uge i sommer- og efterårs-

månederne indtil midt i november. 
Dog med forbehold for is. 

Kapisillit Bygdebåd Ca. hver 14. dag hele året. Dog med 
forbehold for is. 

 
Godstransport til og fra byerne Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit foretages 
af forsyningsskibe fra Royal Arctic Lines A/S, mens godstransport til og fra bygderne 
Arsuk, Kulusuk, Qeqertarsuatsiaat, Isortoq, Kapisillit, Kuummiut, Sermiligaaq og Tini-
teqilaaq foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. 
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2.3 Befolkning 

Indbyggere Husstande Bosted 
2003 
I alt 

2009 
I alt 

2003 
I alt 

2009 
I alt 

Nuuk 13.884 15.105 5.781 6594 
Tasiilaq 1.818 1.893 553 612 
Paamiut 1.842 1.679 809 718 
Ittoqqortoormiit  523 485 168 156 
Kuummiut 398 358 - - 
Kulusuk 320 283 - - 
Qeqertarsuatsiaat 270 246 - - 
Sermiligaaq 201 216 - - 
Arsuk 177 171 - - 
Tiniteqilaaq 151 132 - - 
Isortoq 117 107 - - 
Kapisillit 97 79 - - 

Tabel 1: Befolkning i Kommuneqarfik Sermersooq. Grønlands Statistik 2003/2009. 

Nuuk er, ud over at være den største by i Kommuneqarfik Sermersooq, også Grøn-
lands hovedstad. Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit har status som byer, mens de 
resterende bosteder i ovenstående tabel 1 har status som bygder. 
 
Kommuneqarfik Sermersooq har opdelt kommunens bosteder i følgende tre niveauer:  
• Hovedstad  
• By  
• Bygder   
 
Denne opdeling af kommunens bosteder vil blive anvendt ved kortlægning og udar-
bejdelse af statusbeskrivelse af affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. 
 

2.4 Offentlige institutioner, service- og erhvervsv irksomheder 

I alle byer og bygder er der etableret følgende offentlige institutioner, kontorer eller 
lignede: 
- Børnehave(-r) 
- Skole(-r) 
- Ældrekollektiv(-er) 
- Kommunekontor 
- Politistation 
- Kirke 
- Forsamlingshus 
 
I alle byer og bygder er der tillige som minimum følgende erhvervsvirksomheder:  
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Tele- og posthus (kan være integreret i dagligvarebutikken)  
- Butik(-ker) med dagligvarer (Pilersuisoq, Brugsen, Pisiffik m.fl.). Brugsen er repræ-

senteret i Nuuk og Paamiut. Pisiffik findes kun i Nuuk.  
- Havn (KNI Pilersuisoq A/S er havnemyndighed i Ittoqqortoormiit og alle bygderne, 

mens Royal Arctic Line A/S er havnemyndig i Paamiut, Tasiilaq og Nuuk).  
- Lufthavn/heliport (drives af Grønlands Lufthavnsvæsen). Der er lufthavne i Nuuk, 

Paamiut og Kulusuk. 
 
I de fire byer findes der et sygehus, mens der i bygderne er en sygeplejestation.  
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I bygderne findes der også et servicehus eller lignende, hvor bygdens beboere som 
minimum har mulighed for at vaske tøj og bade samt eventuelt at garve skin, overnat-
te, holde møder og andet.  
 
Ovennævnte offentlige institutioner, kontorer og erhvervsvirksomheder findes i samt-
lige byer og bygder.  
 
I de følgende afsnit er der oplysninger om yderligere institutioner og erhverv, som fin-
des i hovedstanden Nuuk, de tre byer Ittoqqortoormiit, Paamiut og Tasiilaq samt byg-
derne.  
  

2.4.1 Nuuk  

Nuuk er hovedstaden i Grønland og har ca. 16.000 indbyggere. Byen har et varieren-
de omfang af institutioner og erhvervsvirksomheder. 
 
Der er følgende institutioner i Nuuk (maj 2010):  
- Daginstitutioner (ca. 30 stk.) 
- Skoler (6 stk.) 
- Uddannelsesinstitutioner (7-8 stk.)  
- Plejehjem med tilhørende ældreboliger (2 stk.)  
- Hospital. 
 
Derudover er der kommunekontorer, Grønlands Selvstyres kontorer, Naturinstituttet, 
idrætshaller, politistation, kirker og forsamlingshuse.  
 
Der er følgende erhverv i Nuuk (maj 2010):  
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Tele- og posthus 
- Royal Arctic Line 
- Nuuk Lufthavn 
- Købmand (Pisiffik, Brugsen og Kamik)  
- Detailbutikker og kiosker 
- Hoteller og restauranter 
- Produktionsvirksomheder (fiskefabrikker (2 stk.) og Nuuk Imeq) 
- Entreprenører og vognmænd 
- Håndværksvirksomheder. 
 

2.4.2 Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit 

Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit er mindre byer med en størrelse på mellem ca. 
500 og ca. 2.000 indbyggere. Dette afspejles naturligvis i omfanget af erhvervsvirk-
somheder. 
  
I de tre byer er der typisk 1-2 større dagligvarebutikker samt 2-5 kiosker, som sælger 
et begrænset udvalg af dagligvarer, et eller flere hoteller/guest houses samt en til fle-
re entreprenører og håndværksfirmaer. Adskillige af håndværksfirmaerne er en-
mandsfirmaer.  
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2.4.3 Bygderne 

I Kulusuk er der en lufthavn, som ejes og drives af Grønlands Lufthavnsvæsen (GLV) 
samt et hotel med plads til knap 70 gæster.  
 
I Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kuummiut er der en fiskefabrik, hvor der periodisk ar-
bejder mellem 5-15 ansatte.  

 
I flere af bygderne findes derudover et enkelt eller eventuelt to enmandsfirmaer med 
ekspertise inden for håndværk og/eller anlæg.   
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3 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQS AFFALDSORDNINGER 

3.1 Regulativer på affaldsområdet 

I Kommuneqarfik Sermersooq er der følgende regulativer på affaldsområdet:  
 
• Indsamling af dagrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq  
• Indsamling af natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq  
• Indsamling af storskrald fra private husstande i Kommuneqarfik Sermersooq  
• Bortskaffelse af miljøfarligt affald i Kommuneqarfik Sermersooq  
• Bortskaffelse af affald i Kommuneqarfik Sermersooq  
• Regler for modtagelse af affald på affaldsanlæg i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 
Regulativerne fastsætter bestemmelser for håndtering, anvisninger og bortskaffelse 
af de forskellige typer af affald fra husholdninger og erhverv inden for by- og bygde-
zoner i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 
De nuværende regulativer er udarbejdet i henhold til:  
 
• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med 

senere ændringer. 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bort-

skaffelse af latrin og sanitært spildevand 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af 

affald 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikali-

er. 
 
Der skelnes imellem regulativer, som vedrører indsamling af affaldstyperne: dagreno-
vation, natrenovation, storskrald og farligt affald, og regulativer, som vedrører afleve-
ring af affald til kommunens modtage- og behandlingsanlæg.  
 
Indsamling af affald 
Ved en ordning, som omfatter indsamling af affald, forstås en regulativfastsat ordning, 
hvor Kommuneqarfik Sermersooq indsamler/afhenter affaldet ved affaldsproducen-
ten. Det er kommunens ansvar, at affaldet indsamles, håndteres og bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunens indsamlingsordning. Kommunen kan vælge at 
lade en privat entreprenør stå for afhentning af affaldet, men kommunen har fortsat 
det overordnede ansvar for indsamling af affaldet.  
 
Omvendt har borgere og virksomheder pligt til at sortere affaldet som beskrevet i re-
gulativerne og skal aflevere det sorterede affald til indsamlingsordninger i de byer og 
bygder, hvor indsamlingsordningerne findes.  
 
Aflevering af affald  
Ved en ordning, som omfatter aflevering af affald, forstås en regulativfastsat ordning, 
hvor Kommuneqarfik Sermersooq anviser mulighed for håndtering og bortskaffelse af 
affaldet. Ved denne form for ordning har affaldsproducenten ansvaret for, at affaldet 
håndteres i overensstemmelse med regulativernes beskrevne anvisninger og kom-
munens konkrete anvisninger ved en given forespørgsel.  
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Grontmij | Carl Bro A/S har i forbindelse med udarbejdelse af en kortlægning og sta-
tusbeskrivelse af affaldshåndteringen i Kommuneqarfik Sermersooq valgt at opdele 
de eksisterende affaldsordninger således:  
 
• Indsamling af dagrenovation 
• Indsamling af natrenovation 
• Storskrald inkl. forårsrengøring 
• Bortskaffelse af farligt affald 
• Fangstrester og døde dyr 
• Risikobetonet affald 
• Brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv 
• Renholdelse. 
 
Ovenstående opdeling er valgt ud fra en vurdering af, hvorledes affaldshåndteringen i 
praksis som udgangspunkt foregår i de forskellige bosteder.  
 
I forbindelse med kortlægningen redegøres der for hver ordning for følgende:  
 
• Nationale krav og perspektiver  
• Kommunale regulativer 
• Praksis 
• Status og vurdering. 
 
I Nuuk kan der være betydelig forskel på at være privat affaldsproducent og er-
hvervskunde, mens der ikke p.t. er væsentlig forskel på at være privat affaldsprodu-
cent og erhvervskunde i de tre byer og bygderne. Hvor det er relevant, er der rede-
gjort for forskellene. 
 
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at regulativindholdet i nogle til-
fælde ikke stemmer overens med de faktiske forhold og ordninger i kommunen.  
 

3.2 Indsamling af dagrenovation 

3.2.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af dagrenovation er reguleret af affaldsbekendtgørelsen1, og kommunen 
har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affald fra husejere samt virksom-
heder, institutioner mv. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes.   
 

                                                 
1  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald. 
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Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-20132 indeholder følgende målsætninger, 
som berører indsamling af dagrenovation. 
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 8: 
Affaldsminimering og gen-
anvendelse 

• Affaldsmængden i Grønland skal nedbringes. Forudsæt-
ninger for affaldsminimering skal undersøges og tilveje-
bringes senest 2013. 

• Såfremt dette er økonomisk muligt, skal der indføres gen-
anvendelsesordninger for forskellige affaldstyper og af-
faldsfraktioner i de store byer senest 2013 og derefter i al-
le de andre byer. 

 
3.2.2 Kommunale regulativer  

Definition 
Ifølge regulativet3 omfatter dagrenovation det almindelige, blandede affald fra køkke-
ner og husholdninger, der kan forårsage hygiejneproblemer. Dvs. madrester, embal-
lage fra husholdninger, fejeskarn, kold aske, køkkenaffald, papirbleer, affald fra fangst 
til eget forbrug, o.l. Dagrenovation dækker også dagrenovationslignende affald, som 
er tilsvarende affald fra virksomheder, fx institutioner, kantiner og restauranter.  
 
Ordningen omfatter  
Ifølge regulativet3 skal alle private husstande være tilknyttet en indsamlingsordning for 
dagrenovation. Det samme gælder alle virksomheder, der producerer dagrenovati-
onslignende affald, hvilket blandt andet er institutioner, kantiner og restauranter.  
  
Ordningen omfatter indsamling af dagrenovation i enten sække eller storcontainere 
mindst én gang om ugen.  
 
Gebyr 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Ifølge regulativet3 
opkræves gebyrer i alle bosteder kvartalvis undtagen i Paamiut og Arsuk, hvor geby-
rer ifølge regulativet3 opkræves hver måned. I takstblad for 2011 for Kommuneqarfik 
Sermersooq er dagrenovationsgebyret oplyst som pris pr. kvartal.   
 

3.2.3 Praksis 

Opsamlingsmateriel 
Alle bosteder anvender 110 liter plastsække til opsamling af dagrenovation ved fx en-
familieboliger, rækkehuse m.m. 
  
I Nuuk, Paamiut og de tre bygder på Vestkysten anvendes renovationsstativer udført 
med bøjle, der sikrer fastholdelse af sækken. Renovationsstativerne er enten trådnet-
stativer eller stativer udført med trykimprægneret træbeklædning.  
 

                                                 
2  Affaldshandlingsplan 2010-2013 er vedtaget af Naallakkersuisut i juni 2010. 
3  Regulativ for indsamling af dagrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq.  
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I Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og bygderne på Østkysten anvendes tilsvarende trådnetsta-
tiver eller stativer udført med trykimprægneret træbeklædning samt tillige zinkskralde-
spande (skarnskasser), som fores med sækken. Det er ikke muligt længere at købe 
zinkskraldespande, da disse ikke længere er i produktion, så denne stativtype vil ud-
gå på sigt og blive afløst af henholdsvis trådstativer og stativer med træbeklædning.   
 

 
Figur 2: Trådstativer (Paamiut). 

 
 

Figur 3: Zinkskraldespande i Tasiilaq. Figur 4: Skraldestativer med trykimprægneret 
træbeklædning (Tasiilaq). 

 
I byerne Paamiut og Nuuk anvendes 240-800 liter mini-containere (2- eller 4-hjulede) 
ved fx flerfamilieshuse og institutioner.  
 

 
Figur 5: Mini-container opstillet ved etageboliger i Nuuk. 

Ved opsamling af affald fra større boligbebyggelser eller særlige områder anvendes 
der i byerne Paamiut, Nuuk og Tasiilaq 10-20 m3 maxi-containere.  
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Figur 6: Maxi-container opstillet på havnen i Tasiilaq. 

Endelig anvendes der ved boligbebyggelser i Nuuk tillige vippecontainere på mellem 
2-8 m3.     
 

 
 

Figur 7: Maxi-container opstillet i Paamiut.  Figur 8: Vippe-container opstillet i Nuuk.  

Indsamlingsfrekvens  
I samtlige byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq foretages der indsamling af 
dagrenovation 1-2 gange pr. uge ved private husstande, virksomheder og institutio-
ner.  
 
På Vestkysten (undtagen Paamiut) afhentes dagrenovation opsamlet i 110 liter sæk-
ke én gang om ugen på en fast ugedag. Ved tilmelding kan der afhentes dagrenova-
tion to gange om ugen.  
 
På Østkysten samt i Paamiut afhentes dagrenovation opsamlet i 110 liter sække to 
gange om ugen på faste ugedage, typisk tirsdage og torsdage. Ved afmelding kan af-
hentning af dagrenovation ændres til én gang om ugen.  
 
Operatør og indsamlingskøretøjer 
I samtlige bygder og byen Ittoqqortoormiit forestår kommunen indsamling af al dagre-
novation og dagrenovationslignende affald.  
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Bygden Kapisillit og alle bygderne omkring Tasiilaq har en minilæsser. Denne mini-
læsser anvendes både til indsamling af dagrenovation (i skovlen) og natrenovation 
(tank påmonteret i stedet for skovl). I Tasiilaq har kommunen eget mekanikerværk-
sted (2 svende og 2 lærlinge), som sendes til bygderne ved nedbrud og vedligehold 
af materiel (minilæsser).  
 

 
Figur 9: Minilæsser - Isortoq. 

I Ittoqqortoormiit benytter kommunen en personbil med lad (Mazda) til indsamling af 
dag- og natrenovation i sække. Ladet beklædes med en presenning, som rengøres 
hver dag ved arbejdsophør. 
 

 
Figur 10: Foto af Mazda - Ittoqqortoormiit. 

I bygderne Arsuk og Qeqertarsuatsiaat benytter kommunens medarbejdere en traktor 
med lad til indsamling af dagrenovation.  
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Figur 11: Traktor med lad - Arsuk. 

I bygderne i Østgrønland benyttes i vinterperioden en slæde påsat en kasse til op-
samling af dagrenovationssække. Slæden trækkes af en snescooter. I alle bygder har 
kommunens driftsafdeling en snescooter. 
 

 
Figur 12: Slæde til indsamling af dagrenovation og natrenovation.  

I Nuuk, Tasiilaq og Paamiut forestår private entreprenører al indsamling af dagreno-
vation og dagrenovationslignende affald. De private entreprenører benytter kompri-
matorbiler. 
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Figur 13: Komprimatorbil til indsamling af dagrenovation i Nuuk.  

3.2.4 Status og vurdering 

Ordningen for indsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald i byer 
og bygder omfatter som tidligere nævnt alle brugergrupper, dvs. både private hus-
stande, institutioner, offentlige kontorer og erhvervsvirksomheder. 
 

Drift  Bosted Ord-
ning 

Antal 
Enheder 1 Kommunal Entreprenør Indsamlings-

frekvens 

Nuuk  Ja     - 2)  X 1-2 gange pr. uge 

Tasiilaq  Ja 795  X 2 gange pr. uge 

Paamiut Ja 2913)  X 2 gange pr. uge 

Ittoqqortoormiit  Ja 150 X  2 gange pr. uge 

Kuummiut Ja 120 X  2 gange pr. uge 

Kulusuk Ja 109 X  2 gange pr. uge 

Qeqertarsuatsiaat Ja 125 X  1-2 gange pr. uge 

Sermiligaaq Ja 61 X  2 gange pr. uge 

Arsuk Ja 70 X  1-2 gange pr. uge 

Tiniteqilaaq Ja 62 X  2 gange pr. uge 

Isortoq Ja 40 X  2 gange pr. uge 

Kapisillit Ja 63 X  1-2 gange pr. uge 
1)  En enhed udgør volumenmæssigt 110 liter. 
2) Kommunen har ikke kendskab til antal enheder, da hovedparten af ordningen ikke kan opgøres pga. 

forskelligartede ordninger og materiel   
3)  Enheder ved enfamilieboliger – derudover er der opstillet 4-hjulede mini-containere og maxi-

containere ved boligselskaber m.m. 
 
I byerne Nuuk, Paamiut og Tasiilaq varetages indsamlingen af dagrenovation af pri-
vate entreprenører. I Paamiut og Tasiilaq er kommunen ansvarlig for dagrenovations-
ordningen, mens selve indsamlingen af dagrenovation er udliciteret til private entre-
prenører.  
 
I Nuuk er selskaberne INI A/S og ISERIT A/S ansvarlige for indsamling og bortskaf-
felse af affald fra selskabernes egne boligområder, mens kommunen er ansvarlig for 
indsamling af affald fra privatejede boliger, herunder blandt andet andelsboliger m.m. 
samt offentlige kontorer og institutioner. Omfanget af enheder, som kommunen har 
ansvaret for, udgør ca. 1.500 stk. De to selskaber og kommunen har hver især indgå-
et aftaler med private entreprenører om at forestå indsamling af dagrenovation.  
 
I bygderne samt Ittoqqortoormiit varetager kommunen indsamlingen og er ansvarlig 
for ordningen. I Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit og Arsuk afhentes dagrenovation én 
gang pr. uge, og ved tilmelding kan der afhentes affald to gange pr. uge. Omvendt 
fremgangsmåde gør sig gældende i bygderne omkring Tasiilaq, i Ittoqqortoormiit og i 
Tasiilaq, hvor dagrenovation afhentes to gange pr. uge, og ved framelding kan der 
afhentes affald én gang pr. uge. 
 
Det vurderes, at indsamlingsordningen i praksis fungerer tilfredsstillende i de enkelte 
byer og bygder. Det anbefales, at indsamlingsordningen harmoniseres.  
 
Vurdering ift. national lovgivning  
De eksisterende indsamlingsordninger opfylder gældende national lovgivning. 
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Vurdering ift. gældende regulativ  
Der er ikke sammenhæng mellem regulativ og takstblad. Ifølge gældende takstblad 
opkræves gebyrer kvartalsvis, men i Paamiut og Arsuk opkræves gebyrer ifølge regu-
lativet hver måned. Dette forhold skal ensrettes.  
 
I forbindelse med en harmonisering af indsamlingsordningen skal de administrative 
regler, som fremgår af regulativet, fx betalingsperiode, til- og frameldinger og lignen-
de, ensrettes.  
 

3.3 Indsamling af natrenovation  

3.3.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af natrenovation er reguleret af bekendtgørelsen4 om klosetter og bort-
skaffelse af latrin og sanitært spildevand. Kommunen har pligt til at anvise en bort-
skaffelsesmulighed for latrin og sanitært spildevand fra slamtanke, og den anviste 
bortskaffelsesmulighed skal benyttes. Kommunen skal i by og bygder sikre etablering 
af rampe til latrin, kloakledning eller anden godkendt ordning til bortskaffelse af latrin 
og sanitært spildevand fra samletank.  
 
Perspektiver 
Der er ikke udarbejdet en national handlingsplan på spildevandsområdet, herunder 
natrenovation. Det nærmeste, man kommer en national udmelding på området, er 
det, der er beskrevet i koalitionsaftalen5 for det nuværende Naalakkersuisut: ”Der ud-
arbejdes en plan for, at udledning af spildevand ikke længere sker direkte ud i havet 
uden forudgående rensning.” Kommunen er ikke bekendt med, om Selvstyret er gået 
i gang med at udarbejde en sådan plan, som implementerer denne målsætning. 
 
En af målsætningerne i Kommuneqarfik Sermersooqs kommende miljøhandlingsplan 
2011–2013 er, at der skal udarbejdes en spildevandsplan for Kommuneqarfik Ser-
mersooq. Kommunen ønsker på sigt at udfase natrenovationsordningen i Nuuk og lø-
bende udbygge kloakeringen i Tasiilaq og Paamiut, mens der forsat skal ske indsam-
ling af natrenovation i Ittoqqortoormiit og bygderne.  

 
3.3.2 Kommunale regulativer 

Definition 
Ifølge regulativet6 omfatter natrenovation latrin og sanitært spildevand fra alle former 
for toiletter.  
 
Ordningen omfatter  
Ordningen omfatter alle husejere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak.  
 

                                                 
4  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært 

spildevand. 
5  Koalitionsaftalen for Naalakkersuisut er underskrevet den 10. juni 2009 og gælder for perioden 2009-2013 
6  Regulativ for natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq. 
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Gebyr 
Der betales et gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Ifølge regulativet5 

opkræves gebyrer i alle bosteder kvartalsvis undtagen i Paamiut og Arsuk, hvor geby-
rer ifølge regulativet5 opkræves hver måned. I takstblad for 2011 for Kommuneqarfik 
Sermersooq er natrenovationsgebyret oplyst som pris pr. kvartal.   
 

3.3.3 Praksis 

I Nuuk og Paamiut er der etableret offentlig kloak i hovedparten af byen, så antallet af 
husstande tilknyttet indsamlingsordningen for natrenovation er af mindre omfang. I 
Tasiilaq er ca. halvdelen af byen kloakeret, så her er omfanget af husstande tilknyttet 
ordningen væsentlig større.  
 
I Ittoqqortoormiit er der ikke etableret offentlig kloak, så samtlige husstande, virksom-
heder og institutioner i byen er således omfattet af indsamlingsordningen for natreno-
vation. 
 
I bygderne er der kun få huse, hvor der er etableret kloak, hvilket betyder, at tilnær-
melsesvis alle husstande i bygderne er tilknyttet ordningen.  
 
Opsamlingsmateriel 
Husstande, som er omfattet af ordningen, skal være i besiddelse af et godkendt tør-
kloset med løs spand eller pose eller være i besiddelse af en samletank.  
 
Der skal enten være adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille 
den bundne sæk eller spand frem til afhentning på afhentningsdagen. Der må kun 
benyttes de af kommunen leverede sække.  
 
Alle bosteder på Vestkysten samt Ittoqqortoormiit benytter sække, mens alle bosteder 
i og omkring Tasiilaq benytter spand uden foring med sæk, hvilket vil sige, at natre-
novation i og omkring Tasiilaq indsamles i flydende form.  
 
I bygderne skal samletankene være med indbygget pumpe, mens indsamlingskøretø-
jet i byerne er udstyret med pumpe.  
 
I Tasiilaq er der etableret forholdsvis mange samletanke, mens der i de resterende 
bosteder kun er etableret få samletanke. I Kapisillit er det ifølge regulativet ikke tilladt 
at etablere samletanke. Antal tilmeldte enheder og antal samletanke pr. bosted er op-
lyst i tabel i afsnit 3.3.4.  
 
Indsamlingsfrekvens 
Ifølge regulativet6 indsamles natrenovation: 
 
Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit:  
• Tømning og afhentning foregår 2 gange pr. uge.  
 
Paamiut og Arsuk:  
• Tømning og afhentning foregår 2 gange pr. uge. 
 
Tasiilaq, Sermiligaaq, Isortoq, Kulusuk, Tiniteqilaaq og Kuummiut:  
• Tømning og afhentning foregår 3 gange pr. uge. I Tasiilaq kan der ved afmelding 

afhentes natrenovation 2 gange pr. uge. 
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Ittoqqortoormiit:  
• Tømning og afhentning foregår 3 gange pr. uge. 
 
Operatør og indsamlingskøretøjer 
I samtlige bygder og byen Ittoqqortoormiit forestår kommunen indsamling af al natre-
novation.  
 
Indsamling af natrenovation i bygderne og byen Ittoqqortoormiit sker ved anvendelse 
af det samme indsamlingsmateriel, som anvendes til indsamling af dagrenovation. 
Det betyder, at de kommunale medarbejdere i Kapisillit og bygderne omkring Tasiilaq 
anvender en minilæsser, hvorpå der er påmonteret en tank i stedet for skovlen, til ind-
samling af flydende natrenovation. I perioder med meget sne og hvor det ikke er mu-
ligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af natrenovation vha. 
tank på slæde monteret efter en snescooter. 
   

  
Figur 14: Minilæsser med tank til indsamling af natrenovation samt nærbillede af tank (Kuummiut). 

 

 
Figur 15: Slæde og indsamlingstank til natrenovation (Tiniteqilaaq). 

I Ittoqqortoormiit anvender de kommunale medarbejdere en personbil med lad (Maz-
da) til indsamling af natrenovation i sække. I vinterperioden anvendes slæde med en 
kasse monteret efter en snescooter til indsamling af natrenovation. I bygderne Arsuk, 
og Qeqertarsuatsiaat indsamles natrenovation ved anvendelse af en traktor med til-
hørende ladvogn.  
 
I Nuuk, Tasiilaq og Paamiut forestår private entreprenører al indsamling af natrenova-
tion.  
 



Kortlægning af affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq  
 
                             Side 23 
  

  

r:\projects\aar\30\30805301\06_output\rapport\rapport_kortlægning_end.doc  

I Tasiilaq foretages indsamling af al natrenovation af én privat entreprenør, som an-
vender et specialfremstillet køretøj, som både kan anvendes til manuel indsamling af 
flydende natrenovation i spande og mekanisk kan tømme samletanke.  
 
I Paamiut indsamles natrenovation af to forskellige entreprenører. Den ene entrepre-
nør anvender en ladbil til indsamling af natrenovation i sække, mens den anden en-
treprenør forestår tømning af samletanke.  
 
I Nuuk indsamles natrenovation af tre forskellige entreprenører. Den ene entreprenør 
indsamler natrenovation i sække, mens de to andre entreprenører forestår tømning af 
samletanke.  
 

3.3.4 Status og vurdering 

Ordningen for indsamling af natrenovation omfatter som tidligere nævnt alle husejere, 
som ikke er tilsluttet offentlig kloak, både private husstande, institutioner, offentlige 
kontorer og erhvervsvirksomheder. 
 
Ordningen omfatter følgende antal enheder og antal samletanke pr. bosted:  
 

Drift  Bosted Ord-
ning 

Antal 
enheder 

Antal 
samle-
tanke 

Kommu-
nal 

Entreprenør Indsamlings-
frekvens 

Nuuk  Ja 124 ca. 100  X 3 gange pr. uge 

Tasiilaq  Ja 325 74  X 3 gange pr. uge 

Paamiut Ja 98 5  X 3 gange pr. uge 

Ittoqqortoormiit  Ja 150 0 X  3 gange pr. uge 

Kuummiut Ja 115 3 X  3 gange pr. uge 
Kulusuk Ja 109 1 X  3 gange pr. uge 
Qeqertarsuatsiaat Ja   X  3 gange pr. uge 
Sermiligaaq Ja 61 0 X  3 gange pr. uge 
Arsuk Ja 62 11 X  3 gange pr. uge 
Tiniteqilaaq Ja 64 0 X  3 gange pr. uge 
Isortoq Ja 39 1 X  3 gange pr. uge 
Kapisillit Ja  0 X  3 gange pr. uge 
 
I byerne Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er indsamlingen af sække og tømning af samle-
tanke udliciteret til private entreprenører. I Nuuk skal ejerne af samletanke selv indgå 
tømningsaftaler med de lokale entreprenører. 
 
Det vurderes, at indsamlingsordningen i praksis fungerer tilfredsstillende i de enkelte 
byer og bygder. Det anbefales, at indsamlingsordningen harmoniseres.  
 
Anlægs- og Miljøforvaltningen i Nuuk anbefaler, at medarbejderne vaccineres.  
 
Vurdering ift. national lovgivning 
De eksisterende indsamlingsordninger opfylder gældende national lovgivning. 
 
Vurdering ift. gældende regulativ 
De eksisterende indsamlingsordninger opfylder gældende regulativ.  
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I forbindelse med en harmonisering af indsamlingsordningen skal de administrative 
regler, som fremgår af regulativet, fx betalingsperiode, til- og frameldinger og lignen-
de, ensrettes.  
 

3.4 Storskrald inkl. forårsrengøring  

3.4.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af storskrald inkl. forårsrengøring er reguleret af affaldsbekendtgørelsen1, 
og kommunen har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affald fra husejere 
samt virksomheder, institutioner mv. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyt-
tes.   
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som berører indsamling af storskrald og forårsrengøring. 
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 6: 
Fokus på henkastet affald 
og genanvendelse 
 

• Der skal gøres en indsats for at undgå henkastet og hen-
stillet affald i by/bygdezonen og i åbent land senest 2010. 

 

Delmål 8: 
Affaldsminimering og gen-
anvendelse 

• Affaldsmængden i Grønland skal nedbringes. Forudsæt-
ninger for affaldsminimering skal undersøges og tilveje-
bringes senest 2013. 

• Såfremt dette er økonomisk muligt, skal der indføres gen-
anvendelsesordninger for forskellige affaldstyper og af-
faldsfraktioner i de store byer senest 2013 og derefter i al-
le de andre byer. 

 

 
3.4.2 Kommunale regulativer 

Definition  
Ved storskrald forstås større kasserede brugsgenstande.  
Ifølge regulativet7 omfatter storskrald fx følgende fraktioner: stort emballageaffald (fx 
pap- og plastemballage), indbo (fx møbler, træaffald og tæpper), jern & metal (fx cyk-
ler, barnevogne, radiatorer, rør mv.), elektronikaffald (fx køkkenmaskiner, fjernsyn og 
computere), køle-/frysemøbler, hårde hvidevare og sanitet.  
 
Storskraldet må højst veje 30 kg og måle 1 x 1 x 1 m, møbler og hårde hvidevare må 
dog veje op til 45 kg og være op til 2 m lange. Pap, papir og plast skal afleveres i åb-
ne papkasser, gennemsigtige plastposer eller bundtet.  
 
Ordningen omfatter 
Ifølge regulativet7 gælder indsamlingsordningen for storskrald kun for private og fore-
går dels ved den årlige forårsrengøring, dels ved en løbende afhentning af storskrald, 
der er stillet ud til vejen, og dels en løbende aflevering til modtageanlæg.  

                                                 
7  Regulativ for indsamling af storskrald fra private husstande i Kommuneqarfik Sermersooq. 
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I alle byer og bygder består forårsrengøringen i, at borgerne i fællesskab én gang år-
ligt opsamler henkastet affald og sørger for, at offentlige arealer og pladser bliver 
renholdt. For øvrig renholdelse se afsnit 3.9.   
 
I Nuuk anmoder Anlægs- og Miljøforvaltningen INI og ISERIT om at opfordre boligaf-
delinger til oprydning og opsamling af henkastet affald, mens andelsboligforeninger, 
ejerforeninger, private husejere, store virksomheder mv. orienteres via brev og an-
noncer i de lokale avisen.  
 
I Nuuk indsamles der to gange om året fra en- og flerfamiliehuse småt brændbart af-
fald i udleverede sække, stort brændbart affald, ikke-brændbart affald samt farligt af-
fald. Affaldet skal stilles ud til vejkanten for afhentning. Indsamlingen i foråret sker 
samtidig med gennemførelse af forårsrengøringen.  
 

 
 

Figur 16: Storskrald ved vejkanten i Nuuk. 

I forbindelse med forårsrengøring er der forskellige initiativer i byerne og bygderne.  
 
I Nuuk udlodder INI hvert år en måneds gratis husleje til den beboer, som afleverer 
flest sorte sække med opsamlet affald.  
 
I Arsuk blev der fx i 2010 afholdt et dagsarrangement, hvor der blev udloddet gevin-
ster. For hver fyldt affaldssæk modtog den pågældende indbygger et lod. Sidst på ef-
termiddagen blev der inviteret på gratis sodavand ved kommunekontoret og udtrukket 
gevinster mellem de udleverede lodder. Hovedgevinsten var en ny cykel fra Coop.  
 

  
Figur 17: Forårsrengøring i Arsuk. 
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Figur 18: Forårsrengøring i Arsuk. 

Gebyr 
Der opkræves ikke særskilt gebyr ved indsamling/aflevering af storskrald.  
Storskraldsordningen er kun for borgere.  

 
3.4.3 Praksis 

Opsamlingsmateriel 
Ifølge regulativet7 får hver husstand i Ittoqqortoormiit udleveret 5 plastsække på 110 
liter til brug for opsamling af henkastet affald i forbindelse med forårsrengøring.  
 
I praksis sker der en udlevering af sække til indsamling af småt brændbart affald i for-
bindelse med forårs- og efterårsrengøring i alle bostederne, mens større genstande 
stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Indsamlingsfrekvens 
Ifølge regulativet7 foretages der indsamling af storskrald i Paamiut, Arsuk, Sermili-
gaaq, Isortoq, Kulusuk, Tiniteqilaaq, Kuummiut og Tasiilaq 1. mandag i hver måned i 
den snefri periode. Ifølge regulativet foretages der i Nuuk by afhentning af storskrald 
minimum 1 gang om året fra vejkanten, mens der ifølge regulativet7 ikke foretages af-
hentning af storskrald i Ittoqqortoormiit. Borgerne har her selv ansvaret for at aflevere 
storskrald til dumpen.  
 
Alle steder kan storskraldet ifølge regulativet7 afleveres ved forbrændingsanlægget 
og/eller dumpen.  
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I praksis foretages der i alle byer og bygder (undtagen Nuuk) en løbende indsamling 
af storskrald. Indsamlingen er organiseret, ved at borgeren stiller storskrald frem til 
vejen. Når kommunens medarbejdere observerer effekterne, afhentes disse. Dette 
sker som regel samme dag eller førstkommende arbejdsdag efter en eventuel week-
end. Normalt er det kun i den snefri periode, at borgerne stiller storskrald frem til af-
hentning.   
 
Borgere, som har stillet storskrald frem til afhentning, kan både i byerne og bygderne 
kontakte vejformanden og orientere om de fremsatte effekter.  
 

 
Figur 19: Storskrald sat frem til afhentning i Kuummiut. 

Anlægs- og Miljøforvaltningen i Paamiut har oplyst, at den traditionelle ”forårsrengø-
ring” i Arsuk gennemføres af kommunens medarbejdere og 2-3 gange om året blandt 
andet ved brug af bygdens arbejdsløse. 
 
Løbende aflevering 
Jævnfør gældende regulativ8 er der mulighed for direkte aflevering af storskrald til de i 
regulativet oplyste modtagesteder.  
 
Storskrald afleveres ved dumpen og/eller ved bygdeforbrændingsanlægget. 
 
I Nuuk afleveres den del af storskraldet, der er egnet til direkte genbrug i Gen-
brugshallen, mens det resterende storskrald afleveres til ”Modtagestationen”, som er 
placeret i tilknytning til Nuuk Forbrændingsanlæg.   
 
Operatør og indsamlingskøretøjer 
Forårsrengøringen planlægges af kommunen, men det forudsættes, at borgerne del-
tager i arrangementet.  
 
I samtlige byer og bygder (undtagen Nuuk) forestår kommunen den løbende indsam-
ling af storskrald i den snefri periode.  
 

                                                 
8  Regulativ for bortskaffelse af affald i Kommuneqarfik Sermersooq. 
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Storskrald indsamles i bygderne og Ittoqqortoormiit med tilsvarende materiel, som 
anvendes til indsamling af dagrenovation. I Paamiut og Tasiilaq indsamles storskrald 
af kommunens vejafdeling og ved anvendelse af kommunens materiel.  
 
I Nuuk forestår en privat entreprenør efter udbud indsamlingen af storskrald.  

 
3.4.4 Status og vurdering 

Ordningen for indsamling af storskrald omfatter som tidligere nævnt kun private hus-
stande, og ordningen kan ikke benyttes af erhvervsvirksomheder, mens forårsrengø-
ring omfatter alle borgere og erhvervsvirksomheder. 
 

Bosted Ordning 
Forårsrengøring 

Ordning 
Storskrald 

Nuuk  Ja Ja 

Tasiilaq  Ja Ja 

Paamiut Ja Ja 
Ittoqqortoormiit  Ja Ja 

Kuummiut Ja Ja 
Kulusuk Ja Ja 
Qeqertarsuatsiaat Ja Ja 

Sermiligaaq Ja Ja 
Arsuk Ja Ja 
Tiniteqilaaq Ja Ja 
Isortoq Ja Ja 
Kapisillit Ja Ja 

 
Det vurderes, at indsamlingsordningen af storskrald fungerer i praksis i de enkelte 
byer og bygder. Det anbefales, at ordningen harmoniseres, og at der i den forbindelse 
tages stilling til omfang, afhentningsfrekvens etc.   
 
Vurdering ift. national lovgivning 
Storskrald  / De eksisterende indsamlingsordninger opfylder gældende lovgivning. 
Der er i lovgivningen ingen krav om, at kommunen skal etablere storskraldsordning.  
 
Forårsrengøring /  De eksisterende ordninger opfylder gældende lovgivning. 
 
Vurdering ift. gældende regulativ 
Storskrald /  De eksisterende indsamlingsordninger opfylder de i regulativet beskrev-
ne regler, men der er ikke helt sammenfald mellem praksis og regulativ, da der fore-
tages en hyppigere afhentning af storskrald end fastlagt i regulativet.   
 
I forbindelse med en harmonisering af indsamlingsordningen skal regulativteksten til-
lige ensrettes.  
 
Forårsrengøring / Følgende fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. 
september 1993 om bortskaffelse af affald (§ 17): ”Hvert forår efter tøbrud skal kom-
munalbestyrelsen foretage bekendtgørelse om og iværksætte en samlet privat og of-
fentlig rengøring af udearealer i kommunen”, men ordningen fremgår ikke af regulati-
vet og er dermed ikke regulativfastsat.  
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I praksis opfylder de eksisterende ordninger gældende lovgivning, da der i alle byer 
og bygder i 2010 – undtagen i Ittoqqortoormiit - blev foretaget forårsrengøring jf. 
ovenstående lovgivning. Forårsrengøring er ikke nævnt i regulativet. Der kan fx indfø-
res en passus om forårsrengøring i regulativet, samt i bilag 1 vedr. indsamlingstids-
punkter.  
 

3.5 Bortskaffelse af farligt affald (ekskl. fangstr ester og døde dyr samt risikobeto-
net affald) 

3.5.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af farligt affald er reguleret af bekendtgørelsen om olie- og kemikalieaf-
fald9 samt affaldsbekendtgørelsen1. Kommunen har pligt til efter anmodning at anvise 
en bortskaffelsesmulighed for affald fra husejere samt virksomheder, institutioner mv. 
Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes.   
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som berører indsamling af farligt affald.  
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 3: 
Modtagefaciliteter og kilde-
sortering 
 

• Der skal sikres oprydning af alle gamle lagre af farligt af-
fald senest 2010. 

• Der skal etableres kildesortering og korrekt bortskaffelse 
af problemaffald i alle større byer samt igangsættes etab-
lering af modtagefaciliteter i de mellemstore byer senest 
2010. 

• Der skal etableres kildesortering og korrekt bortskaffelse 
af problemaffald i alle byer og bygder senest 2013. 

 

 
3.5.2 Kommunale regulativer 

Definition  
Ifølge regulativet10 omfatter farligt affald fx følgende fraktioner: kemikalier, olieproduk-
ter, opløsningsmidler, malingrester, lak, lim, lysstofrør, lavenergipærer, elektronik-
skrot, batterier, termometre, køle-/frysemøbler, akkumulatorer, asbestholdigt affald 
samt emballage, hvor fx kemikalier, olieprodukter, opløsningsmidler eller malingrester 
er blevet opbevaret. 
 
Ordningen omfatter 
Alle borgere og virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq pålægges gennem regu-
lativet10 at holde det farlige affald fra andet affald og aflevere det til de ordninger, som 
fremgår af regulativerne8,10.  
  
I de gældende affaldsregulativer10,8 for Kommuneqarfik Sermersooq er der følgende 
regulativfastsatte ordninger for bortskaffelse (aflevering) af farligt affald:  

                                                 
9  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikalieaffald. 
10  Regulativ for bortskaffelse af miljøfarligt affald i Kommuneqarfik Sermersooq. 
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Bortskaffelse af farligt affald, herunder: 
- Batterier inkl. akkumulatorer 
- Elektronikaffald, fx udtjente tv-apparater, hi-fi-anlæg, audio- og videoapparater, 

computere og computerudstyr, telefoner, el-værktøj, elektronisk legetøj, kondensa-
torer mv. 

- Køle-/frysemøbler (omfatter alle typer af køle- og frysemøbler) 
- Olieforurenet jord (kun Ittoqqortoormiit og Nuuk) 
- Risikobetonet affald/affald fra lægemidler 
- Diverse farligt affald/olie- og kemikalieaffald 
 
Gebyr 
Ifølge gældende takstblad 2010 for Kommuneqarfik Sermersooq skal affaldsprodu-
centen ved aflevering af elektronikaffald, køle-/frysemøbler og farligt affald betale et 
gebyr. Dog kan private gratis aflevere farligt affald, herunder elektronikskrot og køle-
/frysemøbel (1 stk.), under forudsætning af at affaldet stammer fra privat brug.  
 

3.5.3 Praksis 

Indsamling/aflevering 
Ifølge regulativerne8, 10 kan man i byer og bygder (undtagen Nuuk) aflevere farligt af-
fald, herunder batterier, akkumulatorer, elektronikskrot samt køle-/frysemøbler, ved 
dumpen eller bygdeforbrændingsanlægget ved personlig henvendelse til driftsperso-
nalet.  
 
I Nuuk skal farligt affald fra private husstande og erhverv ifølge regulativet10 afleveres 
til Nuuk modtagestation.   
 
I de fleste byer og bygder er der i dagligvarebutikken og/eller kommunekontoret op-
stillet opsamlingsbokse til indsamling af små batterier. I Nuuk kan batterier og små 
elektroniske produkter, fx mobiltelefoner, også afleveres i de grønne batteribokse, der 
står hos mange virksomheder og i butikker rundt om i byen. 
 
Ved besigtigelsen er det konstateret, at normal praksis ved bortskaffelse af akkumula-
torer, elektronikskrot samt køle-/frysemøbler i byerne og bygderne – undtagen Nuuk - 
er, at husstanden eller institutionen stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, 
hvorefter de afhentes af kommunens ansatte ved brug af ladvogn, skovl på gravema-
skinen eller andet materiel. 
 
I Tasiilaq er det desuden almindelig praksis, at borgeren henstiller farligt affald inkl. 
akkumulatorer, elektronikskrot m.m. ved materielgården.  
 
I Paamiut kan erhvervsvirksomheder aflevere farligt affald inkl. akkumulatorer, elek-
tronikskrot m.m. ved fx indgang til dumpen, og efterfølgende fremsender forvaltningen 
en faktura.  
 
I Nuuk er der etableret en modtagestation, hvor private borgere som nævnt i afsnit 
3.5.2 kan aflevere farligt affald mv. uden betaling, mens erhvervsvirksomheder skal 
betale et gebyr.  
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Olieforurenet jord 
Kommunen skal kontaktes inden aflevering af olieforurenet jord. De anviser sted for 
afleveringen. Kommunen skal godkende oprydningen, inden området reetableres. 
 
Jævnfør regulativet9 skal større mængder olieforurenet jord fra bygderne Qeqertar-
suatsiaat og Kapisillit hjemtages og bortskaffes via Nuuk Modtagestation.  
 
Der er p.t. hverken klare regler eller procedurer for behandling og bortskaffelse af 
olieforurenet jord på landsplan eller i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 

3.5.4 Status og vurdering  

Ordningerne for farligt affald inkl. akkumulatorer, elektronikskrot og køle-/fryseskabe 
omfatter alle borgere og virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 

Ordning for aflevering af Bosted Indsamling af 
små batterier Akkumulatorer og 

div. farligt affald 
Elektronikskrot  Køle-/frysemøbler 

Nuuk  Ja Ja Ja Ja 

Tasiilaq  Ja Ja Ja Nej 

Paamiut Ja Ja Ja Ja 

Ittoqqortoormiit  Ja Nej Nej Nej 

Kuummiut Ja Nej Nej Nej 

Kulusuk Ja Nej Nej Nej 

Qeqertarsuatsiaat Ja Ja Ja Nej 

Sermiligaaq Ja Ja Ja Nej 

Arsuk Nej Nej Nej Nej 

Tiniteqilaaq Ja Nej Nej  Nej 

Isortoq Ja Nej Nej Nej 

Kapisillit Ja Ja Ja Nej 

 
Det vurderes, at ordningerne for farligt affald, akkumulatorer, elektronikskrot samt kø-
le-/frysemøbler fungerer i praksis i Nuuk, mens ordningerne bør forbedres i Tasiilaq 
og Paamiut. I bygderne og Ittoqqortoormiit er der p.t. kun etableret en indsamlings-
ordning for batterier.  
 
Det anbefales, at der etableres indsamlings- og afleveringsordninger for farligt affald, 
akkumulatorer, elektronikskrot samt køle-/frysemøbler i Ittoqqortoormiit og bygderne, 
samt at ordningerne i Paamiut og Tasiilaq forbedres.  
 
Tillige bør der etableres en indsamlingsordning for små batterier i Arsuk. 
 
Vurdering ift. national lovgivning 
Da der ikke er fastlagt nationale krav til etablering af ordninger for akkumulatorer, div. 
farligt affald, elektronikskrot eller køle-/frysemøbler, kan det konstateres, at de eksi-
sterende ordninger opfylder gældende lovgivning  
 
Vurdering ift. gældende regulativ 
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De eksisterende ordninger opfylder ikke gældende regulativ for bortskaffelse af miljø-
farligt affald i Kommuneqarfik Sermersooq. Se bilag 1 i nævnte regulativ10. Regulati-
vet mangler beskrivelse af bortskaffelsesmuligheder for andre fraktioner end olie- og 
kemikalieaffald. Regulativet bør også tilpasses praksis.  
 
I forbindelse med en forbedring og etablering af nye indsamlings- og afleveringsord-
ninger for farligt affald, akkumulatorer, elektronikskrot samt køle-/frysemøbler skal re-
gulativteksten revideres og ensrettes.  
 

3.6 Fangstrester og døde dyr 

3.6.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af fangstrester og døde dyr er reguleret af affaldsbekendtgørelsen1, og 
kommunen har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affald fra husejere 
samt virksomheder, institutioner mv. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyt-
tes.   
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som berører aflevering af fangstrester og døde dyr.  
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

 
3.6.2 Kommunale ordninger 

Definition 
Ifølge regulativet10 omfatter fangstrester og døde dyr fx kasseret kød, og små døde 
dyr fx hunde. 
 
Ordningen omfatter 
Ifølge regulativet10 omfatter ordningen alle private husstande, hvorfra der fremkom-
mer fangstrester eller døde dyr. Det fremgår, at bortskaffelse skal ske efter anvisning 
fra kommunen (§ 5.2).  
 
Gebyr 
Der opkræves ikke særskilt gebyr ved indsamling/aflevering af fangstrester og døde 
dyr. 
 

3.6.3 Praksis 

Indsamling/aflevering 
I byerne og bygderne afleveres fangstrester og døde dyr ved forbrændingsanlægget 
eller på dumpen. Affald fra fangst til eget forbrug indsamles også via dagrenovation.  
Anlægs- og Miljøforvaltningen skønner, at der i Nuuk by fremkommer mellem 3 og 6 
døde dyr pr. uge (kæledyr). 
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3.6.4 Status og vurdering 

Som tidligere nævnt omfatter ordningen alle private husstande, hvorfra der fremkom-
mer fangstrester eller døde dyr.  
 
Bosted Nedgraves på dumpen  Udledes via natrenova-

tionsrampen  

Nuuk  X  

Tasiilaq  X  

Paamiut X  

Ittoqqortoormiit  X  

Kuummiut X  

Kulusuk X  

Qeqertarsuatsiaat  X 

Sermiligaaq  X 

Arsuk X  

Tiniteqilaaq X  

Isortoq X  

Kapisillit X  

 
Det vurderes, at afleveringsordningen fungerer i praksis i de enkelte byer og bygder, 
om end lidt på trods af, at der ikke er fastlagt en egentlig ordning og bortskaffelse skal 
ske efter anvisning fra kommunen. Det anbefales, at der etableres en ordning, og at 
kommunen i den forbindelse tager stilling til, hvordan en borger kan aflevere døde 
hunde og mindre dyr, samt håndtering i forhold til bortskaffelse.  
 
Vurdering ift. national lovgivning 
Den eksisterende fremgangsmåde ved bortskaffelse – anvisning efter konkret hen-
vendelse - opfylder gældende lovgivning. 
 
Vurdering ift. gældende regulativ 
Den eksisterende fremgangsmåde opfylder gældende regulativ.  
 
I forbindelse med etablering af en ordning skal regulativteksten ensrettes.  
 

3.7 Risikobetonet affald 

3.7.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af risikobetonet affald med undtagelse af vacciner og euforiserende stoffer 
er reguleret af bekendtgørelsen om olie- og kemikalieaffald9, samt affaldsbekendtgø-
relsen1. Kommunen har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affald fra hus-
ejere samt virksomheder, institutioner mv. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal 
benyttes.   
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Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som berører håndtering af risikobetonet affald.  
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 3: 
Modtagefaciliteter og kilde-
sortering 
 

• Der skal etableres kildesortering og korrekt bortskaffelse 
af problemaffald i alle større byer samt igangsættes etab-
lering af modtagefaciliteter i de mellemstore byer senest 
2010. 

• Der skal etableres kildesortering og korrekt bortskaffelse 
af problemaffald i alle byer og bygder senest 2013. 

 

 
3.7.2 Kommunale regulativer 

Definition  
Risikobetonet affald omfatter: 
• Brugte kanyler og sprøjter 
• Medicinrester 
• Forbindingsrester 
• Patologisk affald. 

 
Ordningen omfatter 
Ifølge regulativet10 omfatter ordningen private husstande og erhverv, som frembringer 
risikobetonet affald. Ifølge regulativet10 skal risikoaffald i Nuuk afleveres til Dr. Ingrids 
Hospital, i de tre byer til byens sygehus og i bygderne til bygdens sygeplejestation.  
 
Gebyr 
Der opkræves ikke særskilt gebyr ved indsamling/aflevering af risikobetonet affald.  
Risikobetonet affald anses ikke som en del af den kommunale affaldshåndtering, og 
af den grund er der ikke fastsat en takst for aflevering af denne affaldstype. 
 

3.7.3 Praksis 

Aflevering 
I Nuuk afleveres risikobetonet affald til Dr. Ingrids Hospital ved personlig henvendel-
se. Anlægs- og Miljøforvaltningen i Nuuk skønner, at der frembringes ca. 1-3 ton risi-
koaffald pr. år i Nuuk by. I alle øvrige byer og bygder skal risikobetonet affald afleve-
res til sygehuset eller til sygeplejestationen ved personlig henvendelse. Det vurderes, 
at der i bygderne kun findes mindre mængder af risikoaffald.  
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3.7.4 Status og vurdering 

Ordningen for risikobetonet affald omfatter som tidligere nævnt alle borgere og virk-
somheder i Kommuneqarfik Sermersooq, som frembringer denne type affald.  
 

Bosted Ordning for aflevering af  
risikobetonet affald 

Afleveringssted 

Nuuk  Ja Dr. Ingrids Hospital 

Tasiilaq  Ja Sygehuset 

Paamiut Ja Sygehuset 

Ittoqqortoormiit  Ja Sygehuset 

Kuummiut Ja Sygeplejestationen 

Kulusuk Ja Sygeplejestationen 

Qeqertarsuatsiaat Ja Sygeplejestationen 

Sermiligaaq Ja Sygeplejestationen 

Arsuk Ja Sygeplejestationen 

Tiniteqilaaq Ja Sygeplejestationen 

Isortoq Ja Sygeplejestationen 

Kapisillit Ja Sygeplejestationen 

 
Ordningen varetages af sygehusvæsenet. Det vurderes, at ordningen fungerer i prak-
sis i de enkelte byer og bygder.  
 
Vurdering ift. national lovgivning 
De eksisterende ordninger opfylder gældende lovgivning. 
 
Vurdering ift. gældende regulativ 
De eksisterende ordninger opfylder gældende regulativ. 
 

3.8 Brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv  

3.8.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Indsamling af brændbart og ikke-brændbart affald er reguleret af affaldsbekendtgø-
relsen1, og kommunen har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affald fra 
erhverv. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes.   
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som vedrører brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv.  
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 7: 
Virksomheder, havne og 
skibe 

• Der skal sikres muligheder og stilles krav om miljømæssig 
forsvarlig bortskaffelse af affald fra virksomheder og hav-
ne. 

• Miljømæssig forsvarlig skrotning af kasserede både, 
småskibe, snescootere og lignende skal fungere i mini-
mum tre af de største byer senest 2013. 
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• Udledning, dumpning eller anden bortskaffelse af organisk 
industriaffald skal ske under kontrollerede forhold og un-
der videst mulig hensyntagen til miljøet. 

 

Delmål 8: 
Affaldsminimering og gen-
anvendelse 

• Affaldsmængden i Grønland skal nedbringes. Forudsæt-
ninger for affaldsminimering skal undersøges og tilveje-
bringes senest 2013. 

• Såfremt dette er økonomisk muligt, skal der indføres gen-
anvendelsesordninger for forskellige affaldstyper og af-
faldsfraktioner i de store byer senest 2013 og derefter i al-
le de andre byer. 

 

 
3.8.2 Kommunale regulativer 

Ordningen omfatter 
Ifølge regulativet8 skal affaldsproducenten sortere sit affald i følgende grupper:  
• Affald til forbrænding (brændbart affald fra bygge- og anlægsarbejde er ikke omfat-

tet af fraktionen) 
• Rent tørt træ 
• Affald til modtagestation 
• Affald til specialbehandling 
• Affald til deponering. 
 
Ifølge regulativet8 er byggepladser og virksomheder selv ansvarlige for at sikre, at der 
sker korrekt affaldshåndtering, og skal selv sørge for at transportere affaldet til kom-
munens affaldsmodtageanlæg. 
 
Byggepladser og virksomheder har pligt til løbende at renholde egne arealer.  
 
Affald fra bygge- og anlægsarbejde 
Byggeaffald skal som minimum sorteres i 3 forskellige fraktioner: træaffald (uden 
urenheder), brændbart affald (fx pap og plastic), og ikke-brændbart affald (fx sten, 
grus, jord, mursten, beton, rør, sanitet, rockwool samt jern og metal).  
 
Der er i regulativet for bortskaffelse af affald bilag 5 særlige regler for bygge- og an-
lægsaffald i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. 
 
Asbestaffald til deponering 
Ikke-støvende asbestaffald, hvor asbesten er fast bundet, fx eternitplader, bløde lofts- 
og vægplader, skal afleveres separat. Stærkt støvende asbestholdigt affald anvises til 
modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald. Der er krav til indpakning.  
 
Kasserede biler og mindre både  
Både, biler og andre køretøjer skal miljøklargøres, dvs. tømmes for brændstof, olie 
(og oliefiltre), væsker og batterier, inden de afleveres til kommunens modtageanlæg. 
 
Kasserede biler og mindre både skal neddeles og sammenpresses, såfremt genstan-
dene er større end 2 x 1,5 m eller 2 x 1,5 x 1 m.  
 
Gebyr 
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Ifølge gældende takstblad 2010 for Kommuneqarfik Sermersooq skal affaldsprodu-
center i Nuuk betale et gebyr ved aflevering af brændbart affald og ikke-brændbart af-
fald.  
 

3.8.3 Praksis  

I Nuuk foretager virksomhederne en sortering af erhvervsaffaldet, herunder bygge- og 
anlægsaffald. Brændbart affald afleveres til Nuuk Forbrændingsanlæg, ikke-
brændbart affald afleveres til jerndumpen, mens rene læs brændbart affald bestående 
af træaffald samt eventuelt pap- og papiraffald anvises til trædumpen. Mindre mæng-
der af brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv kan tillige afleveres på Nuuk 
Modtagestation.  
 
I byerne Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit afleverer virksomhederne brændbart og 
ikke-brændbart affald på dumpen.  
 
I bygderne kan virksomheder aflevere deres affald ved bygdeforbrændingsanlæg-
get/dumpen. I tre af bygderne er der en fiskefabrik. Det er forudsat, at fiskefabrikker-
ne kun afleverer mindre mængder af affald, da det forventes at fabrikkerne selv fore-
står bortskaffelse af organisk affald fra produktionen.  
 
Den største producent af erhvervsaffald i bygderne er Pilersuisoq, der i alle bygder 
dagligt afleverer affald (hovedsageligt brændbart emballageaffald) ved bygdefor-
brændingsanlægget/dumpen. Derudover findes der i bygderne få mindre firmaer (fx 
mindre hoteller/moteller og håndværkere), som formodes at producere begrænsede 
mængder af affald.  
 
I Nuuk og Paamiut opkræves særskilt gebyr ved aflevering af brændbart og ikke-
brændbart erhvervsaffald. I de andre byer og bygder opkræves der ikke særskilt ge-
byr ved aflevering af brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald.  
 

3.8.4 Status og vurdering 

Brændbart  
erhvervsaffald 

 

Ikke brændbart  
erhvervsaffald 

 

Bosted 

Bortskaffelse  Modtage-
kontrol  

Bortskaffelse  Modtage-
kontrol  

Afleve-
rings- 
gebyr 

Nuuk  Forbrændings-anlæg Ja Dumpen Ja Ja 
Tasiilaq  Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Paamiut Dumpen Ja Dumpen Ja Ja  
Ittoqqortoormiit  Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Kuummiut Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Kulusuk Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Qeqertarsuatsiaat Bygdeforbrændings-

anlæg /dumpen 
Ja Dumpen Nej Nej 

Sermiligaaq Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Arsuk Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Tiniteqilaaq Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Isortoq Dumpen Ja Dumpen Nej Nej 
Kapisillit Bygdeforbrændings-

anlæg /dumpen  
Ja Dumpen Nej Nej 
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Det vurderes, at afleveringsordningerne for erhverv fungerer i praksis i de enkelte by-
er og bygder, for så vidt at virksomhederne har mulighed for at aflevere deres affald.  
 
Ud over i Nuuk er det ikke observeret, at sorterings- og afleveringskrav ift. bygge- og 
anlægsaffald, asbestaffald eller kasserede skibe/både gøres gældende.  
 
Det anbefales, at ordningerne harmoniseres, herunder at der etableres ordninger eller 
ensartet anvisningsprocedure for bygge- og anlægsaffald inkl. nedrivningsaffald.  
 
Vurdering ift. national lovgivning 
De eksisterende ordninger opfylder gældende lovgivning. 

 
Vurdering ift. gældende regulativ 
De eksisterende ordninger opfylder gældende regulativ. Det fremgår ikke helt klart af 
regulativet, hvordan erhverv kan bortskaffe affald. Det anbefales, at regulativet, i det 
omfang det er muligt, harmoniseres, således at der kun er ét sæt regler. Ligeledes 
bør reglerne i regulativet håndhæves ensartet.  
 

3.9 Renholdelse  

3.9.1 Nationale krav og perspektiver 

Regulering 
Renholdelse er reguleret af Hjemmestyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af af-
fald1. Kommunen har pligt til at iværksætte en samlet privat og offentlig rengøring af 
udearealer samt opsætte affaldsspande og affaldscontainere. 
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som vedrører renholdelse. 
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 6: 
Fokus på henkastet affald 
og genanvendelse 
 

• Der skal gøres en indsats for at undgå henkastet og hen-
stillet affald i by/bygdezonen og i åben land senest 2010. 

 

 
3.9.2 Kommunale regulativer 

Ordningen omfatter 
Jævnfør gældende regulativ8 skal alle husejere, virksomheder, havne og institutioner 
sikre renholdelse af egne arealer i en afstand af 25 m fra egen grund eller til midterlin-
jen for naboejendommen. Egne arealer omfatter fx også arealer, hvorpå der holdes 
hunde.  
 
Almindeligvis foretages forårsrengøring én gang årligt. Se afsnit 3.4 ”Storskrald inkl. 
forårsrengøring”.  
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3.9.3 Praksis 

Opsamlingsmateriel 
I alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq er der ved offentlige bygninger 
opstillet offentlige skraldespande, mens der i alle byer og nogle bygder tillige er opstil-
let offentlige skraldespande langs de offentlige veje og stier. Som offentlige skralde-
spande anvendes både kasserede jerntromler, som er istandsat til formålet, og for-
skellige typer af indkøbte skraldespande til opstilling i det offentlige rum.  
 

 

 

Figur 20: Indsamlingsmateriel i det offentlige rum (henholdsvis i Tasiilaq og Paamiut). 

Indsamlingsfrekvens 
Der er i alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq opstillet skraldespande, 
som tømmes jævnligt. I Tasiilaq har forvaltningen oplyst, at de offentlige skralde-
spande tømmes på alle hverdage.  
 
I vinterperioden er det nødvendigt at hjemtage frit opstillede skraldespande, som fx 
skraldespande lavet af udtjente olietønder.  
 
Operatør og indsamlingskøretøjer 
I alle byer og bygder tømmes de opstillede skraldespande af kommunale medarbej-
dere. 

 
3.9.4 Status og vurdering  

Det vurderes, at frekvens for tømning af offentlige skraldespande, antal affaldsspande 
og kvaliteten af affaldsspande er meget forskellig. 
 
Det anbefales, at den eksisterende fremgangsmåde harmoniseres, og at kommunen i 
den forbindelse tager stilling til opstillingstæthed, tømningsfrekvens etc.  

 
Vurdering ift. national lovgivning 
Den eksisterende fremgangsmåde opfylder gældende lovgivning. 
 
Vurdering ift. gældende regulativ 
I forbindelse med etablering af en ordning kan krav i forbindelse med ordningen med 
fordel indarbejdes i regulativet.  
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD 

I Kommuneqarfik Sermersooq findes der følgende modtage- og behandlingsanlæg for 
affald:  
 
1. Forbrændingsanlæg inkl. bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpe 
3. Natrenovationsramper 
4. Modtagestation/faciliteter for farligt affald 
5. Faciliteter for genanvendeligt affald 
6. Dr. Ingrids Hospital og sygehusene 

 
I Nuuk er der etableret et forbrændingsanlæg, og i samtlige bygder samt Ittoqqor-
toormiit er der etableret et bygdeforbrændingsanlæg. I byerne Paamiut og Tasiilaq er 
der ikke etableret forbrændingsanlæg, så alt brændbart affald inkl. dagrenovation 
bortskaffes til dumpen.  
 
I de fleste byer og bygder i kommunen er der etableret en form for natrenovations-
rampe, dog ikke i Ittoqqortoormiit, Tiniteqilaaq og Isortoq.  
 
I samtlige byer og bygder findes der en dump samt mere eller mindre udbyggede faci-
liteter for håndtering og opbevaring af farligt affald.  
 
I det følgende beskrives modtage- og behandlingsanlæggene generelt i forhold til an-
læggenes funktion/behandlingsmetode, tilførte affaldstyper pr. anlæg, samt sta-
tus/vurdering af anlæggenes standard ift. placering, udformning, indretning og drift 
med udgangspunkt i de udførte observationer i forbindelse med besigtigelserne.  
 

4.1 Forbrændingsanlæg inkl. bygdeforbrændingsanlæg 

Der er etableret et forbrændingsanlæg i Nuuk og bygdeforbrændingsanlæg i alle byg-
derne samt Ittoqqortoormiit.  
 

4.1.1 Krav og perspektiver 

Regulering 
Krav til behandling af affald er reguleret af miljøforordningen11 med tilhørende be-
kendtgørelser, herunder særligt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 
2004 om miljøgodkendelse af særlig forurenende virksomheder mv.  
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som vedrører forbrændingsanlæg inkl. bygdeforbrændingsanlæg.  
 

                                                 
11  Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet inkl. ændringer.   
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Delmål 5: 
Forbrændingsløsninger 

• Der skal fastlægges en strategi for forbrændingsløsninger 
i mellemstore byer, mindre byer og bygder samt Nuuk by 
senest 2010. 

• Etablering af forbrændingsløsninger skal igangsættes se-
nest 2011. 

• Miljøforhold omkring forbrændingsløsninger skal løbende 
vurderes og forbedres ud fra øget viden og set i forhold til 
de økonomiske muligheder.  

 

Delmål 8: 
Affaldsminimering og gen-
anvendelse 

• Affaldsmængden i Grønland skal nedbringes. Forudsæt-
ninger for affaldsminimering skal undersøges og tilveje-
bringes senest 2013 

• Såfremt dette er økonomisk muligt, skal der indføres gen-
anvendelsesordninger for forskellige affaldstyper og af-
faldsfraktioner i de store byer senest 2013 og derefter i al-
le de andre byer. 

 

 
4.1.2 Forbrændingsanlæg i Nuuk 

Forbrændingsanlægget i Nuuk blev taget i brug i 1988 og består af en enkelt ovnlinje. 
I henholdsvis 2000 og 2007 er der foretaget en række tekniske ændringer på anlæg-
get med henblik på dels at forbedre de miljømæssige forhold omkring anlægget (i 
2000) og dels at forøge kapaciteten (i 2007). 
 
Forbrændingsanlægget består af en enkelt ovnlinje og er miljøgodkendt til maksimalt 
at forbrænde 270 ton affald ugentligt (maksimalt 12.000 ton pr. år). Der må kun for-
brændes dagrenovation og ufarligt erhvervsaffald, og anlægget må ikke benyttes til 
bortskaffelse af farligt affald. Anlægget må maksimalt forbrænde 300 ton spildolie.  
 
Forbrændingsanlægget er udstyret med røggasrensningsanlæg (elektrofilter). Jf. mil-
jøgodkendelsen gælder, at der ikke må ske emission af partikler på over 60 mg/Nm3. 
 
Slagger fra ovnen befugtes og føres til lukket system i containere i anlæggets kælder. 
Slaggen bruges som afdækningsmateriale på dumpen i Nuuk.  
 
Siden maj 2006 er flyveaske fra forbrændingsanlægget blevet opsamlet i big-bags og 
sendt til Danmark. 
 
Der genereres ca. 90 ton slagger pr. uge samt 6 ton flyveaske pr. uge.  
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæg 

I 1993 besluttede Landsstyret at hjælpe kommunerne med at højne standarden af af-
faldshåndteringen i de mindre byer og bygder ved at få udviklet et bygdeforbræn-
dingsanlæg i samarbejde med firmaet REKA A/S, som er beliggende i Aars.  
 
Bygdeforbrændingsanlæggene findes i tre forskellige størrelser, henholdsvis type 
1700, 1910 og 2500. Størrelserne på forbrændingsanlæggene afhænger af affalds-
mængde og indbyggertal. Ovnen er udmuret og med støttebrænder og et luftkølet 
vendekammer og en 8-10 m høj skorsten12. 
 

                                                 
12  COWI for Miljøstyrelsen, 2003/2005, Transport af forbrændingsegnet affald s.37. 
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Bygdeforbrændingsanlæggene er alle etableret i 1990’erne. I nedenstående tabel er 
oplyst bygdeforbrændingsanlæggets type og år for etablering.  
 

Bygd/by Type Årstal for etablering 

Sermiligaaq 1700 1994 

Qeqertarsuatsiaat 1700 1995 

Kulusuk 1910 1995 

Kapisillit 1700 1997 

Ittoqqortoormiit 1910 1997 

Tiniteqilaaq 1700 1998 

Kuummiut 1910 1998 

Arsuk 1700 1999 

Isortoq 1700 2000 

Tabel 2: Oversigt over bygdeforbrændingsanlæg og årstal for etablering. 

Forbrændingsanlæggene er udformet som vist på nedenstående tegning.  
 

 
Figur 21: Tegning af forbrændingsanlæg13.  

Bygdeforbrændingsanlæggene benytter olie som støttebrændsel, og der er derfor op-
stillet en olietank i forbindelse med forbrændingsanlæggene. 
 

                                                 
13  Kilde: Direktoratet for Miljø & Natur 2002, Vejledning i drift af bygdeforbrændingsanlæg. 
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Der er ingen røggasrensning på bygdeforbrændingsanlæggene, og emissionsmålin-
ger foretaget i 2001 og 2002 viser, at udledningen af dioxin fra bygdeforbrændingsan-
læggene ligger på et uacceptabelt niveau. Dog har anlæggene medvirket til at afhjæl-
pe uheldige miljø- og sundhedsmæssige problemer i bygderne. Fx store mængder 
ophobet affald, henkastet affald rundt om i bygden, sygdomstilfælde, flueplager, røg-
gener fra ukontrolleret afbrænding af affald på dumpen osv. 14 
 
Overskudsvarmen udnyttes ikke.  
 
Ballepresser 
I de to bygder Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit er der opstillet en ballepresser til pres-
ning af papemballage inden indfyring i bygdeforbrændingsanlægget. 
 
Slagger 
Slagger fra bygdeforbrændingsanlæggene bortskaffes på dumpen. Almindeligvis be-
nyttes en trillebør til transporten af slagger fra forbrændingsanlægget til placering på 
dumpen.   
 

4.1.4 Tilførte affaldsfraktioner 

Dagrenovation 
Dagrenovation indsamlet i Nuuk bortskaffes til forbrænding på forbrændingsanlæg i 
Nuuk.  
 
I alle kommunens bygder samt i Ittoqqortoormiit er der etableret bygdeforbrændings-
anlæg. Dagrenovation indsamlet i bygderne forbrændes i disse anlæg (under forud-
sætning af at det pågældende anlæg er i drift). Såfremt et anlæg permanent eller i en 
midlertidig periode ikke er i drift, deponeres affaldet på dumpen.   
 
Brændbart storskrald 
Ifølge regulativet8 skal brændbart storskrald i Nuuk neddeles og forbrændes på for-
brændingsanlæg.  
 
Brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv 
Ifølge regulativet8 skal større mængder affald fra bygge- og anlægsprojekter i bygder-
ne Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit hjemtages og bortskaffes ved forbrændingsanlæg-
get i Nuuk by.  
 

4.1.5 Status og vurdering 

Forbrændingsanlæg i Nuuk 
Forbrændingsanlægget i Nuuk har ikke tilstrækkelig kapacitet til at forbrænde den 
mængde affald, der genereres, og det er derfor nødvendigt permanent at deponere 
brændbart affald. Anlægget er nedslidt, hvilket medfører uplanlagte driftstop og efter-
følgende problemer med håndtering og afbrænding af midlertidigt oplagret dagreno-
vation. Der har de sidste 3-4 år været foretaget en del forundersøgelser15 i forhold til 
etablering af et nyt forbrændingsanlæg i Nuuk, men der er endnu ikke truffet en poli-
tisk afgørelse om etablering af nyt anlæg.  
 
Det anbefales, at der tages beslutning om fremtidig forbrændingsløsning i Nuuk. 
 

                                                 
14  COWI for Miljøstyrelsen, 2003/2005, Transport af forbrændingsegnet affald s.37. 
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Bygdeforbrændingsanlæg  
 

Anlægstilstand Bosted Drift Bygnings-tilstand  
Låger / 
spjæld 

Mur-
værk / 

rist 

Oliefyr / 
automatik 

Bemærk-
ning  

Ittoqqortoormiit  Nej Bygning udsat for hærværk 
 

Itu Itu Itu  

Kuummiut Ja Lampe itu 
Loft tilsodet 
Porte ramponerede 

Ok Ok Kabel itu 
Ny olietank 
er bestilt  

To rum i 
bygningen 

Kulusuk Nej Fin stand Ok Ok Itu – kabel 
mangler 

 

Qeqertarsuatsiaat Ja Skorsten er knækket  
Vindue i stykker 

Låge delvis 
defekt, kan 
anvendes 
Spjæld ok 

Ok Ok  

Sermiligaaq Nej Facade og porte er beskadige-
de 
Huller i taget 

Ok Ok Itu  

Arsuk Nej Hul i taget ved skorsten 
Vindue i porten er itu 

Ok Ok, men  
brænder 
itu 

OK  

Tiniteqilaaq Ja Ok Ok – spjæld 
i fast stilling 

Ok Ok To rum i 
bygningen 

Isortoq Ja Facaden af bygningen fremstår 
en smule ramponeret 

Ok Ok Ledning 
revet over - 
automatik 
virker ikke 

To rum i 
bygningen 

Kapisillit Ja Ok 
 

Ok Ok Ok  

 
Jævnfør ovenstående tabel er fire ud af de i alt ni bygdeforbrændingsanlæg p.t. ikke i 
drift. Anlæggene i Ittoqqortoormiit og Sermiligaaq har ikke været i drift længe. Anlæg-
get i Ittoqqortoormiit har således været ude af drift i ca. 10 år, mens anlægget i Sermi-
ligaaq har været ude af drift i ca. 3-4 år.  
 
Anlæggene i Arsuk og i Kulusuk har været ude af drift i godt et ½ år.   
 
Alle bygninger bærer præg af slitage/manglende vedligeholdelse.  
 
Det anbefales, at anlæg, som ikke p.t. er i drift, repareres og igangsættes.  
 
Det anbefales, at der laves et regelsæt for drift og vedligeholdelse af forbrændingsan-
læggende i Kommuneqarfik Sermersooq. 
 
Vurdering ift. national lovgivning 
Det vurderes, at der er enkelte bygdeforbrændingsanlæg, som driftsmæssigt kan væ-
re drevet i konflikt med lovgivningen. Der efterlyses retningslinjer for, hvad der må 
forbrændes, og hvad der skal deponeres. Nedenfor er fremhævet enkelte paragraffer 
i gældende lovgivning, som kan være i konflikt med nuværende driftsmetoder.  
 
Vedr. affaldsbortskaffelse / Landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 om 
ændringer af landstingsforordning om beskyttelse af miljø § 35e. Stoffer, produkter og 
materialer, der kan forurene luft, vand, is, fjeld og jord må ikke: 1) Nedgraves i jorden 
eller isen. 2) Udledes eller oplægges på jorden eller isen. 3) Afledes i undergrunden. 
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Vedr. drift af forbrændingsanlæg / Der findes i grønlandsk lovgivning p.t. ikke 
grænseværdier for fx luftemissioner, hvorfor der meget ofte anvendes danske græn-
seværdier, der er tilpasset grønlandske forhold. For uddybning af lovgivning vedr. for-
brændingsanlæg henvises til rapport15 udarbejdet for Nuup Kommunea i 2008.  

 
4.2 Dumpe 

Der forefindes dumpe til affald i alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 

4.2.1 Krav og perspektiver 

Regulering 
Krav til behandling af affald er reguleret af miljøforordningen11.  
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som vedrører dumpe.  
 

Delmål 4: 
 

• Der skal inden udgangen af 2010 udarbejdes vilkår for 
kontrolleret og miljøsikker drift af deponier. 

• Der skal i perioden 2011-2013 påbegyndes etablering af 
kontrollerede deponier. 

• Der skal i 2012 påbegyndes en oprydning og afslutning af 
alle ikke anvendte dumpe. Oprydning og afslutning skal 
ske på en miljøsikker måde set i forhold til lokalsamfunde-
nes økonomiske formåen. 

 
4.2.2 Tilførte affaldsfraktioner 

Dagrenovation 
I Paamiut og Tasiilaq bortskaffes dagrenovation permanent til dumpen. Tidligere er 
der periodisk på dumpene i Paamiut og Tasiilaq foretaget åben afbrænding af affald, 
herunder dagrenovation. Afbrændingen er typisk foretaget i vintertiden, når vindret-
ningen førte væk fra byen. Der er sidst foretaget åben afbrænding i Paamiut og Tasii-
laq i 2008.  
 
Såfremt et bygdeforbrændingsanlæg permanent eller i en midlertidig periode ikke er i 
drift, deponeres affaldet på dumpen. I forbindelse med besigtigelsen kunne det kon-
stateres, at der blev foretaget midlertidig deponering af dagrenovation på dumpene i 
Ittoqqortoormiit, Arsuk, Sermiligaaq og Kulusuk. 
 
Når forbrændingsanlægget i Nuuk i en midlertidig periode ikke er i drift pga. nedbrud 
eller vedligeholdelse, foretages der mellemdeponering af brændbart affald. Der depo-
neres således ikke dagrenovation eller brændbart affald på dumpen i Nuuk.   
 
Fangstrester og døde dyr 
I byerne og bygderne afleveres fangstrester og døde dyr ved bygdeforbrændingsan-
lægget/på dumpen. Driftspersonalet skal kontaktes ved aflevering. 
 

                                                 
15  Miljøredegørelse for nuværende og fremtidigt forbrændingsanlæg for Nuup Kommunea, Afsnit 3.2 og 3.3. Udgi-

velsesdato; 2. april 2008, udarbejdet af Grontmij | Carl Bro A/S. 
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Storskrald 
I Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og bygderne bortskaffes brændbart storskrald ved 
deponering på dumpen. 
 
Ikke-brændbart affald fra husholdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, 
beton etc.) deponeres på alle lokaliteter på dumpen.  
 
Brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv 
Asbestaffald fra bygderne Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit skal hjemtages og bortskaf-
fes ved jerndumpen i Nuuk.  I Paamiut og Arsuk samt øvrige bosteder afleveres as-
bestaffald ved dumpen. 
 
Natrenovation 
På dumpene i Tiniteqilaaq og Isortoq deponeres natrenovation i flydende form sam-
men med det øvrige affald. I Ittoqqortoormiit bortskaffes natrenovation i sække på 
dumpen. 
 
Slagger fra forbrændingsanlæg 
Alle steder, hvor der er forbrændingsanlæg, dvs. på alle dumpene med undtagelse af 
dumpene i Paamiut og Tasiilaq, deponeres der slagger fra forbrændingsanlæg. I It-
toqqortoormiit er det dog længe siden pga. anlæggets manglende funktion.  
 
Bosted 
 

Natrenovation Dagrenovation Slagger 
fra anlæg 

Byer  

Nuuk  Nej Nej Ja 

Tasiilaq  Nej Ja Nej 

Paamiut Nej Ja Nej 

Ittoqqortoormiit  Ja (Ja) Ja 

Bygder  

Kuummiut Nej Nej Ja 

Kulusuk Nej (Ja) Ja 

Qeqertarsuatsiaat Nej Nej Ja 

Sermiligaaq Nej (Ja) Ja 

Arsuk Nej (Ja) Ja 

Tiniteqilaaq Ja Nej Ja 

Isortoq Ja Nej Ja 

Kapisillit Nej Nej Ja 

 
4.2.3 Placering og udbredelse 

Generelt er alle dumpe placeret i hensigtsmæssig transportafstand i forhold til bebyg-
gelse og (bygde-) forbrændingsanlæg.  
 
I Tasiilaq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq og Kapisillit er der direkte 
indsyn til dumpen fra almindelig kørevej eller beboelse. På alle andre bosteder er 
dumpen placeret bag et fjeld, eller der er etableret en vold (Qeqertarsuatsiaat), såle-
des at direkte indsyn hindres/undgås. Stort set alle steder er der direkte indsyn fra 
havet til dumpen, og det betyder med den nuværende drift, at det er en åben affalds-
front, man ser fra havet. I Paamiut er der dog lavet en afskærmende dæmning, som 
kan bygges højere i takt med indfyldning af affald. 
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De fleste dumpe er placeret kystnært. I Paamiut trænger havvand ind i affaldet, hvil-
ket forøger mængden af perkolat.  
 

4.2.4 Opmagasinering af diverse affald 

Dumpen er oftest opdelt i to eller flere sektioner, der dels består af en jerndump og 
dels af en dump til blandet husholdningsaffald.  
 
Generelt foretages der ikke afdækning af affaldet, hvilket skaber uhygiejniske forhold 
på og omkring dumpen. Dette gælder både affaldets overside og affaldsfronten. I 
nogle tilfælde er affaldsfronten så tæt på havet, at en afdækning er vanskelig eller 
umulig, da materiale vil skride i havet. 
 
I Arsuk og Paamiut opmagasineres trawls på dumpen. Der ikke observeret tilsvaren-
de særskilt opmagasinering af trawls på de andre dumpe. Der er kun en mindre fore-
komst af erhvervsfiskeri på Østkysten, så omfanget af kasserede trawls må tilsvaren-
de være begrænset. I Nuuk deponeres trawls på dumpen sammen med andet affald. 
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4.2.5 Status og vurdering 
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Nuuk 35.000 
 

2 km Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Tasiilaq 8.000 
40.000 

200 m Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Paamiut 11.000 
70.000 

300 m Nej Ja Nej (Ja) Nej Ja Ja 

Ittoqqortoormiit 6-8.000 
15.000 

250 m Nej Ja Ja Nej Jævnligt Ja Ja 

Kuummiut 2.500 
5.000 

50 m Ja Ja (Nej) Nej Jævnligt Nej Delvis 

Kulusuk 2.500 
5.000 

100 m Ja Ja (Nej) Nej Jævnligt Ja Delvis 

Qeqertarsuatsiaat 1.800 
2.500 

120 m Nej Nej Nej Nej Jævnligt Nej Ja 

Sermiligaaq 2.500 
3-4.000 

130 m Ja Ja Nej Nej Jævnligt Nej Ja 

Arsuk 1.000 
2.000 

200 m Nej Ja Nej Nej 2-3  
gange/år 

Ja Delvis 

Tiniteqilaaq 1.000 
2.000 

80 m Ja Ja Ja Nej Jævnligt Nej Ja 

Isortoq 3.000 
2.000 

200 m Nej Ja Ja Nej Jævnligt Nej Ja 

Kapisillit 400 
600 

100 m Ja Ja Nej Nej Jævnligt Ja Ja 

 
Nuværende observerede påvirkninger på miljøet  
På alle dumpe er der observeret generende lugt og fluer. Mus er observeret i Paami-
ut. Udsivning af perkolat finder sted ved alle dumpe, men koncentrationer af forure-
ningskomponenter og den deraf følgende miljøpåvirkning kendes ikke. Røg er en mil-
jøbelastning, hvor der foretages åben afbrænding, hvilket sker i alle bygder og i Ittoq-
qortoormiit. 
 
Nuværende placering 
På grund af byernes og specielt bygdernes ringe størrelse er dumpen mange steder 
beliggende mindre end 150 m fra nærmeste beboelse. 
 
I de fleste byer og bygder er dumpen placeret hensigtsmæssigt, eller så godt som det 
lader sig gøre, når de givne muligheder tages i betragtning. I nogle tilfælde er affalds-
fronten tæt på havet og samtidig beliggende på en skråning, hvilket betyder, at en af-
dækning er vanskelig eller umulig. I bygden Isortoq er dumpen bredt ud over et ufor-
holdsmæssigt stort område og ligger samtidig tæt på drikkevandssøen, hvilket er 
uhensigtsmæssigt. 
 
Åben afbrænding  
Der foretages åben afbrænding af affald på alle dumpe undtagen i Nuuk, Paamiut og 
Tasiilaq. 
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Nuværende drift 
I vintertiden aflæsses/bortskaffes affald ved anvendelse af snescooter på alternative 
placeringer. Ved alternativ placering menes aflæsning uden for dumpen på fx tilstø-
dende områder (fx bortskaffes natrenovationssække i havet i Ittoqqortoormiit) eller 
dumpens område på skrænter, som ikke er tilgængelige i sommerperioden uden sne. 
Ved deponering af affald blandes de enkelte affaldsfraktioner, og der foretages kun 
afdækning af affaldet i Nuuk, Kapisillit og til dels Qeqertarsuatsiaat.  
  
Monitering af perkolat 
Bortset fra Nuuk foretages der ikke nogen steder monitering af perkolatet, hvilket be-
tyder, at det i dag ikke er muligt at vurdere den løbende miljøpåvirkning fra nogen af 
de grønlandske dumpe. Som drift og indretning er i dag, er det heller ikke muligt at fo-
retage en monitering, da perkolatet typisk siver langsomt ud på klippen og videre til 
recipienten. I alle tilfælde er det havet, der er recipienten. 
 
De fleste steder vurderes det at være muligt uden de store omkostninger at etablere 
en moniteringsbrønd, og ved en regelmæssig (mindst årlig) prøvetagning vil det her-
efter være muligt at kvantificere påvirkningen af havmiljøet omkring dumpene. Dette 
er nærmere beskrevet under vurdering ift. national lovgivning.  
 
I Nuuk er der på jerndumpen foretaget 2 prøvetagninger pr. år fra 2007-2009 samt ef-
terfølgende vurderinger. Prøverne viser ikke tegn på en kritisk belastning af vandkva-
liteten i Godthåbsfjorden fra jerndumpen. Der vurderes derfor ikke behov for akutte 
afværgeforanstaltninger omkring jerndumpen. Det anbefales dog, at man fortsat ana-
lyserer på de miljøfremmede stoffer, der kan udgøre en risiko for recipienten16. 
 
Restkapacitet 
Restkapaciteten på de enkelte dumpe er ikke opgjort, da denne vil bero på lokale be-
slutninger om den højde og det areal, dumpene ønskes udbygget til. 
 
Vurdering ift. national lovgivning 
Det vurderes, at der i forhold til den nuværende indretning og drift af dumpene er flere 
områder, som er i konflikt med lovgivningen.  
 
Nuværende indretning og placering 
 
Placering i Isortoq /   Det vurderes, grundet placeringen/udbredelsen af dumpen i 
Isortoq, at der er en risiko for, at denne ikke overholder gældende lovgivning, jf. be-
skyttelse af drikkevandsressourcer.  
 
Landstingsforordning nr. 1 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet: § 30. Ved 
indvinding af ferskvand til drikkevand mv. skal der fastlægges spærre- og indsigtszo-
ner, inden for hvilke der ikke må findes bygninger, hundehold, drives erhvervsvirk-
somheder, institutioner og lignende eller findes oplag af stoffer, der kan forurene van-
det.   
 
Vurdering af nuværende placering / Det anbefales, at der laves en ens overordnet 
vurdering af alle eksisterende dumpes restkapacitet og herunder nuværende og 
eventuel fremtidig placering.   
 

                                                 
16  Rapport: Jerndumpen – Monitering 2009, December 2009 
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Opsamling af perkolat  / I forhold til udledning af perkolat i havet anbefales det, at 
man er opmærksom på lovgivningen vedr. beskyttelse af hav og ferskvand. Lands-
tingsforordning nr. 1 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, i § 34 skriver: 
 
”Væsker og stoffer, der kan forurene hav eller ferskvand, må ikke tilføres disse, men 
skal oplagres på en sådan måde, at fare for udskylning deri begrænses bedst muligt.” 
 
Det anbefales, at der etableres mulighed og gennemføres løbende monitering af per-
kolat.  
 
En kontrol af perkolatet og belastningen af recipientens (havets) vandkvalitet kræver, 
at der er mulighed for udtagning af perkolatprøver. Det anbefales derfor generelt for 
dumpene, at der etableres mindst én perkolatprøvebrønd. Den mest hensigtsmæssi-
ge placering er i den nedstrøms ende af dumpen, idet der dog skal være en evt. støbt 
barriere til opstuvning af ca. 30 cm perkolat der, hvor prøven udtages. Ved etablering 
af perkolatprøvebrønd skal der graves ud til bæredygtigt underlag.  
 
For at minimere omkostningerne kan brønden etableres som et ø300 mm PEL rør 
med slidser på den nederste meter af brønden. Røret kan eksempelvis holdes på 
plads i lodret position ved forankring med wirer til udlagte store sprængsten og skal 
beskyttes af en ø1250 mm betonring e.l. Røret sluttes ca. 1 m over top af affaldet og 
lukkes med aflåseligt låg. Røret og beskyttende betonring skal forlænges i højden, ef-
terhånden som der deponeres mere affald. Dette kan gøres efter behov, eksempelvis 
en gang hvert år eller hvert andet år. 
 
Kontrolprøver kan udtages ved hjælp af en 12V pumpe og kan med fordel analyseres 
ved hjælp af Eurofins’ TerrAttest-metode, som er baseret på små prøvevolumener, 
der sendes med luftfragt. Herved er det muligt at vurdere perkolatbelastningen af re-
cipienten.  
 
Nuværende drift / Ligeledes anbefales det at være opmærksom på ovennævnte pa-
ragraf i forhold til drift af de nuværende dumpe i byer og bygder.  
 
Åben afbrænding  / Åben afbrænding af dagrenovation på dumpene i bygderne og It-
toqqortoormiit skal stoppes, da det ikke er lovligt.  
 
Landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 om ændringer af landstingsforord-
ning om beskyttelse af miljø, § 35e. ”Stoffer, produkter og materialer, der kan forure-
ne luft, vand, is, fjeld og jord må ikke: 1) Nedgraves i jorden eller isen. 2) Udledes el-
ler oplægges på jorden eller isen. 3) Afledes i undergrunden”. 
 
Natrenovation  / Bortskaffelse af natrenovation på dumpen i Tiniteqilaaq, Isortoq og 
Ittoqqortoormiit skal stoppes, da det ikke er lovligt. 
 
Det fremgår af gældende lovgivning, Landstingsforordning nr.1 af 22. december 1988 
om beskyttelse af miljøet § 8: Kommunalbestyrelsen skal i alle byer og bygder sikre 
etablering af rampe til latrin, kloakering eller anden godkendt ordning til bortskaffelse 
af latrin og sanitært spildevand fra slamtanke. 
 
Udsortering af affaldsfraktioner  / Det anbefales, at der sker en løbende udsortering 
af som minimum problematiske affaldsfraktioner og eventuelle genanvendelige af-
faldsfraktioner.   
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Fx skal kommunen ved deponering af bygningsmaterialer så vidt muligt sikre, at foru-
renende materialer, herunder eventuelt PCB-holdige materialer, eksempelvis fuger, 
frasorteres bygningsmassen inden deponering.  
 
Afdækning  / Det anbefales, at der så vidt muligt sker en løbende afdækning af alt 
uafdækket affald og der årligt foretages en egentlig slutafdækning af det deponerede 
affald med 30 cm tilkørt materialer som sand, skærver, silt, nedknust beton, evt. slag-
ger. Der kræves ikke daglig afdækning af affaldet, da det generelt vil være umuligt in-
den for et rimeligt budget at finde tilstrækkeligt med materialer til dette formål.  
 
Deponering i særskilte celler / Det anbefales, at der foretages deponering af mod-
tagne affaldsfraktioner i særskilte celler/områder. Som minimum holdes affaldsfrakti-
onerne jern og metal, dagrenovation/dagrenovationslignende affald og slagger ved 
deponering adskilt fra andet affald.   

 
Vurdering ift. gældende regulativ 
 
Åben afbrænding / Regulativet8 skal ændres, da der i regulativ for bortskaffelse af 
affald bilag 2 står: 
 
Bilag 2. Anvisning af bortskaffelsesmulighed for affald i Paamiut og Arsuk. 
Affald til forbrænding 
Brændbart affald, herunder dagrenovation, døde hunde og andre mindre dyr afleve-
res i Paamiut til Paamiut losseplads. Affaldet afbrændes , så vidt muligt på pladsen, 
indtil der er opført forbrændingsanlæg til afbrænding af affaldet. 
I Arsuk afleveres der brændbart affald til losseplads og afbrændes i bygdeforbræn-
dingsanlægget. 
 
Fangstrester og døde dyr / Det anbefales, at der i regulativet for bortskaffelse af af-
fald10 bilag 1-4 tages stilling til, hvordan og hvor en borger kan aflevere døde hunde 
og mindre dyr, samt håndtering i forhold til bortskaffelse.  
 

4.3 Natrenovationsrampe 

Der er udledning af natrenovation i alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq, 
bortset fra Ittoqqortoormiit, Isortoq og Tiniteqilaaq. I Ittoqqortoormiit, Isortoq og Tinite-
qilaaq bortskaffes natrenovation på dumpen. 
 

4.3.1 Krav og perspektiver 

Regulering 
Krav til udledning af spildevand er reguleret af miljøforordningen11 med tilhørende be-
kendtgørelser. Kommunen skal i alle byer og bygder sikre etablering af rampe til la-
trin, kloakering eller anden godkendt ordning til bortskaffelse af latrin og sanitært spil-
devand fra slamtanke. 
 
Perspektiver 
En af målsætningerne i Kommuneqarfik Sermersooqs kommende miljøhandlingsplan 
2011–2013 er, at der skal udarbejdes en spildevandsplan for Kommuneqarfik Ser-
mersooq.  
 
Der er ikke udarbejdet en national handlingsplan på spildevandsområdet, herunder 
natrenovation. Det nærmeste, man kommer en national udmelding på området, er 



Kortlægning af affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq  
 
                             Side 52 
  

  

r:\projects\aar\30\30805301\06_output\rapport\rapport_kortlægning_end.doc  

det, der er beskrevet i koalitionsaftalen5 for det nuværende Naalakkersuisut: ”Der ud-
arbejdes en plan for, at udledning af spildevand ikke længere sker direkte ud i havet 
uden forudgående rensning.” Kommunen er ikke bekendt med, om Selvstyret er gået 
i gang med at udarbejde en sådan plan, som implementerer denne målsætning. 
 

4.3.2 Udledning af natrenovation 

Alle bosteder på vestkysten samt Ittoqqortoormiit benytter sække ved indsamling af 
natrenovation, mens natrenovation indsamles uemballeret og i flydende form fra bo-
stederne i og omkring Tasiilaq.  
 
På ovennævnte bosteder, med undtagelse af Ittoqqortoormiit, udledes natrenovatio-
nen til havet via en natrenovationsrampe, som i visse tilfælde blot består af en kant, 
hvorudover aftipning foregår.  
 
I Isortoq, Tiniteqilaaq og i Ittoqqortoormiit bortskaffes den indsamlede natrenovation 
på selve dumpen. 
 
Natrenovationsrampen er udformet på forskellig vis, afhængig af hvorvidt natrenova-
tion indsamles uemballeret i flydende form eller indsamles emballeret i sække.  
 
Ved udledning af natrenovation i uemballeret flydende form fra tankbil eller tankenhed 
til læssekøretøj/slæde i bygderne kræves blot en aflæsningskant.  
 
Natrenovationsposerne skæres op og indholdet udledes via natrenovationsram-
pen/slisk direkte til havet. Der benyttes forskellige metoder til at skære poserne op. 
Nogle steder er der etableret et lille skur, hvorfra opskæringen og tømningen af poser 
kan foregå, i ly for vind og vejr. Andre steder foregår opskæringen og tømningen af 
natrenovationsposerne frit.  
 

4.3.3 Ovn til natrenovationsposer 

Til bortskaffelse af natrenovationsposerne efter tømning er der i Arsuk og Paamiut 
etableret en lille forbrændingsovn til afbrænding af de tømte poser.  
 

 
Figur 22: Ovn til forbrænding af natrenovationsposer i Arsuk. 

Andre steder bortskaffes de tomme natrenovationsposer ved deponering på dumpen 
eller afbrænding i bygdeforbrændingsanlægget.  
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4.3.4 Status og vurdering 

Bortskaffelse af natrenovation indsamlet i sække: 
Aflæsning Bosted Udledning  

til havet Anlæg  Byg-
ning  

Ovn   Rør / sliske 
til havet  

Bemærkning  

Nuuk Ja Ja Ja Nej  Ja  
Paamiut Ja Ja Ja Ja Ja  
Qeqertarsuatsiaat Ja Ja Nej Nej  Ja  
Arsuk Ja Nej Nej Ja  Aflæsning via 

klippevæg 
 

Kapisillit Ja Ja Nej Nej Ja  
Ittoqqortoormiit  Nej  Nej Nej Nej Nej  Aflæsses på 

dumpen 

 
Bortskaffelse af natrenovation indsamlet i fyldende form: 

Aflæsning Bosted Udledning  
til havet Betonkant / 

rampe 
Direkte til havet 

eller via klippevæg 

Bemærkning  

Tasiilaq Ja Nej Aflæsning fra kaj-
kant udført i beton 

Overvejer ny placering 
for at minimere lugt- og 
de visuelle gener i cen-
trum  

Kuummiut Ja Nej Aflæsning via klip-
pevæg 

Rampen bør forlænges 

Kulusuk Ja Ja Aflæsning via kaj-
kant udført i beton 

Rampen bør forlænges 

Sermiligaaq Ja Ja Aflæsning via beton-
rampe 

 

Tiniteqilaaq Nej Nej Bortskaffes på dum-
pen. 

 

Isortoq Nej Nej Bortskaffes på dum-
pen. 

 

 
Jævnfør ovenstående tabeller foregår der udledning til havet i alle byer og bygder 
bortset fra Ittoqqortoormiit, Tinitegilaaag og Isortoq.  
 
I Ittoqqortoormiit er der ikke etableret et anlæg til håndtering af natrenovationssække.  
 
I Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit og Arsuk er der ikke etableret læskur for beskyttelse 
mod vejr og vind ved håndtering af natrenovationssække.  
 
I bygderne undtagen Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit er der ikke etableret en rampe el-
ler anden foranstaltning til håndtering af natrenovation, eller den etablerede rampe er 
ikke tilstrækkelig lang til at sikre, at den udledte natrenovation udledes direkte til ha-
vet.  
 
Vurdering ift. national lovgivning 
De eksisterende ordninger i Paamiut, Qeqertarsuatsiaat, Arsuk og Kapisillit opfylder 
gældende nationale lovgivning, alle øvrige byer og bygder opfylder ikke gældende 
lovgivning. Det fremgår af gældende lovgivning4 § 8: Kommunalbestyrelsen skal i alle 
byer og bygder sikre etablering af rampe til latrin, kloakering eller anden godkendt 
ordning til bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand fra slamtanke.  
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Ikke alle byer og bygder har en godkendt ordning eller natrenovationsrampe og opfyl-
der derfor ikke lovgivningen. Se ovenstående skema. I byer og bygder, hvor eksiste-
rende anlæg ikke opfylder lovgivningen, skal der etableres lovpligtige anlæg og evt. 
læskur. 
 

4.4 Modtagestation/faciliteter for farligt affald 

I Nuuk er der etableret en modtagestation for farligt affald, mens der i Paamiut, Qe-
qertarsuatsiaat og Kapisillit er opstillet en container, hvor farligt affald kan opbevares 
inden udskibning. I bygderne opbevares farligt affald ofte i tilknytning til bygdefor-
brændingsanlægget. 
    

4.4.1 Krav og perspektiver 

Regulering 
Krav til håndtering af farligt affald er reguleret af miljøforordningen11 og bekendtgørel-
se om olie- og kemikalieaffald9, samt bekendtgørelse om bortskaffelse af affald1. 
 
Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som vedrører farligt affald 
 

Delmål 2: 
Information 

• Der skal gennemføres informationsaktiviteter over for be-
folkningen og erhvervslivet. En informationsstrategi skal 
være fastlagt senest 2010. 

Delmål 3: 
Modtagefaciliteter og kilde-
sortering 
 

• Der skal etableres kildesortering og korrekt bortskaffelse 
af problemaffald i alle større byer samt igangsættes etab-
lering af modtagefaciliteter i de mellemstore byer senest 
2010. 

• Der skal etableres kildesortering og korrekt bortskaffelse 
af problemaffald i alle byer og bygder senest 2013. 

 
4.4.2 Håndtering og oplag af farligt affald 

Farligt affald, elektronikskrot, køle- og frysemøbler fra Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit 
skal ifølge regulativer transporteres til modtagestationen i Nuuk by og videre derfra til 
bortskaffelse i Danmark for korrekt håndtering. 
  
Qeqertarsuatsiaat 
Kapisillit 

Nuuk Danmark 

 
I forbindelse med besigtigelsen blev det oplyst, at de omliggende bygder ved Tasiilaq 
lejlighedsvis sender det farlige affald til Tasiilaq. I Tasiilaq placeres det farlige affald 
på dumpen for midlertidig opbevaring, indtil det ligeledes sendes til Danmark for kor-
rekt håndtering.  

Kuummiut 
Kulusuk 
Sermiligaaq 
Tiniteqilaaq 
Isortoq 

Tasiilaq Danmark 
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I forbindelse med besigtigelsen blev det tillige oplyst, at man i Ittoqqortoormiit, Paa-
miut og Arsuk opbevarer farligt affald et særligt sted på dumpen for en midlertidig pe-
riode, indtil det sendes til Danmark for korrekt håndtering.  

Ittoqqortoormiit  
Paamiut 
Arsuk 

 Danmark 

 
I Danmark er det MOKANA I/S i Aalborg, der behandler det farlige affald fra Grøn-
land.  
 
I Kommuneqarfik Sermersooq fremkom der i forbindelse med nedrivningsaktiviteter i 
Nuuk i 2009 PCB-holdigt beton. Dette PCB-holdige affald er anvist til bortskaffelse 
hos Kommune Kemi i Danmark. For særlige affaldsfraktioner, hvor der ikke er etable-
ret anvisnings- og/eller bortskaffelsesordninger, som fx PCB-holdigt beton, vil kom-
munen foretage en konkret anvisning fra sag til sag.  
 

 Opbevaring  
 Indendørs  

opbevaring Container  Udendørs  
opbevaring Udskibning*  

Nuuk Små batterier 
Div. farligt affald 
Akkumulatorer 
Elektronikskrot 
Køle-/frysemøbler  

- - Løbende:  
Alle fraktioner 

Tasiilaq  - - Små batterier 
Div. farligt affald 
Akkumulatorer 
Elektronikskrot 
Køle-
/frysemøbler  

Lejlighedsvis: 
Akkumulatorer, 
pumpbar olie, print 
II og cipelbatterier 
  

Paamiut  Små batterier 
Div. farligt affald 

Akkumulatorer 
Elektronikskrot 
Køle-
/frysemøbler 

Lejlighedsvis: 
Akkumulatorer 

Ittoqqortoormiit  - Akkumulatorer - Ingen udskibning  
Kuummiut - - - 

Kulusuk Små batterier - Akkumulatorer 

Qeqertarsuat-
siaat 

 Små batterier 
Div. farligt affald 
Akkumulatorer 
Elektronikskrot 

 

Sermiligaaq Små batterier - Akkumulatorer 
Elektronikskrot 

Arsuk - - - 

Tiniteqilaaq  Elektronikskrot Akkumulatorer 

Isortoq Akkumulatorer 
Elektronikskrot 

-  

Kapisillit - - Akkumulatorer 
Elektronikskrot 
Div. farligt affald 

Der er ikke foreta-
get registreringer af 
affaldsfraktioner og 
mængder, som er 
udskibet fra byg-
derne.  
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*  Oplysninger om udskibede fraktioner og regularitet dækker perioden fra 2007-2009 og er fremkom-
met ved gennemgang af data indhentet hos MOKANA A/S vedr. registreringer over modtaget affald 
fra affaldsproducenter i Kommuneqarfik Sermersooq.  

 
Spildolie 
I Nuuk, Paamiut og Tasiilaq foretages frasortering af spildolie. I Nuuk afbrændes 
og/eller udskibes spildolie til Danmark. P.t. er det kun begrænsede mængder spild-
olie, der afbrændes i forbrændingsanlægget. 
 
I Paamiut er der en enkelt gang blevet udskibet spildolie til Ilulissat. 
I Tasiilaq afhændes spildolie til en privat person, som afbrænder det i sit kombifyr. 
 
Køle-/frysemøbler 
Nuuk og Paamiut frasorterer som de eneste byer køle-/frysemøbler. I Nuuk demonte-
res køle-/fryseskabe, og de afmonterede kondensatorer udskibes til Danmark.  
  
I Paamiut foretages der ikke p.t. lokal behandling af køle-/frysemøbler. Køle-
/frysemøblerne opbevares p.t. midlertidigt på dumpen.  
 

4.4.3 Status og vurdering 

 Opbevaring 
 Mange fraktioner / 

god sortering 
Få fraktioner / 
lidt sortering 

Ingen fraktioner / 
ingen sortering 

Nuuk x   

Tasiilaq   x  

Paamiut x   

Ittoqqortoormiit   x  

Kuummiut   x 

Kulusuk  x  

Qeqertarsuatsiaat  x  

Sermiligaaq  x  

Arsuk   x 

Tiniteqilaaq  x  

Isortoq  x  

Kapisillit  x  
 
Langt de fleste steder er der ikke etableret/indrettet faciliteter for håndtering og opbe-
varing af farligt affald m.m.  
 
Mange steder sker der dog en frasortering af akkumulatorer og måske elektronik, 
spildolie eller andre miljøfarlige fraktioner, som enten opbevares udendørs, i contai-
ner eller indendørs i samme bygning som bygdeforbrændingsanlægget.  
 
Vurdering ift. national lovgivning 
De nuværende ordninger for bortskaffelse og opbevaring opfylder ikke gældende lov-
givning.  
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Der efterlyses retningslinjer for, hvordan kommunen vil opbevare og bortskaffe farligt 
affald, idet den nuværende opbevaring og bortskaffelse vurderes at medføre uhen-
sigtsmæssige og utilsigtede belastninger af miljøet. Nedenfor er fremhævet enkelte 
paragraffer i gældende lovgivning, som man bør være opmærksom på. 
 
Opbevaring og transport / Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 
1993 om olie- og kemikalieaffald § 3 stk. 2. Opbevaring og transport af olie- og kemi-
kalieaffald skal i øvrigt foregå i beholdere, der m.h.t. placering, konstruktion og tæt-
hed sikrer, at der ikke opstår fare for forurening af luft, jord, vand og is. 
 
Vedr. beskyttelse af hav og ferskvand /  Landstingsforordning nr. 1 af 22. december 
1988 om beskyttelse af miljøet, skriver i § 34: 
Væsker og stoffer, der kan forurene hav eller ferskvand, må ikke tilføres disse, men 
skal oplagres på en sådan måde, at fare for udskylning deri begrænses bedst muligt. 
 
Vedr. affaldsbortskaffelse /  Landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 om 
ændringer af landstingsforordning om beskyttelse af miljø § 35e. Stoffer, produkter og 
materialer, der kan forurene luft, vand, is, fjeld og jord må ikke: 1) Nedgraves i jorden 
eller isen. 2) Udledes eller oplægges på jorden eller isen. 3) Afledes i undergrunden. 
 
Vedr. beskyttelse af drikkevandsressourcer /  Landstingsforordning nr. 1 af 22. de-
cember 1988 om beskyttelse af miljøet: § 30. Ved indvinding af ferskvand til drikke-
vand mv. skal der fastlægges spærre- og indsigtszoner, inden for hvilke der ikke må 
findes bygninger, hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende 
eller findes oplag af stoffer, der kan forurene vandet.   
 
Krav til regulativ / I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om 
olie- og kemikalieaffald § 17 er det beskrevet, hvilke regler der skal fastsættes i et re-
gulativ for etablerede modtageordninger for olie- og kemikalieaffald i kommunens by 
og bygder. 
 

4.5 Faciliteter for genanvendeligt affald  

4.5.1 Krav og perspektiver 

Regulering 
 
Landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 om ændring af landstingsforordning 
om beskyttelse af miljøet: ”Landstingsforordningen skal medvirke til at værne om na-
tur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for 
menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Landstingsforordnin-
gen tilstræber at: 6) Fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse 
med affaldsbortskaffelse.” 
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Perspektiver 
Den nationale Affaldshandlingsplan 2010-2013 indeholder følgende målsætninger, 
som vedrører genanvendelse.  
 

Delmål 8: 
Affaldsminimering og gen-
anvendelse 

• Affaldsmængden i Grønland skal nedbringes. Forudsæt-
ninger for affaldsminimering skal undersøges og tilveje-
bringes senest 2013. 

• Såfremt dette er økonomisk muligt, skal der indføres gen-
anvendelsesordninger for forskellige affaldstyper og af-
faldsfraktioner i de store byer senest 2013 og derefter i al-
le de andre byer. 

 

 
4.5.2 Genbrugshal i Nuuk 

I Nuuk ved siden af forbrændingsanlægget og modtagestationen er der etableret en 
genbrugshal. Den er åben for indlevering og afhentning hverdage mellem kl. 08:00 og 
15:00 og lørdage mellem kl. 07:00 og 11:00.  
 
Private husstande og erhvervsvirksomheder har mulighed for at aflevere brugte ting 
og sager, som man vurderer vil være brugbare for andre. Det kan være ting som ski, 
tæpper, telefoner, computere, computertilbehør, cykler, værktøj, redskaber, skoleta-
sker og tv-apparater. Genbrugshallen modtager dog ikke tøj og andre beklædnings-
genstande.  
 
De effekter, som er placeret i genbrugshallen, kan frit medtages af alle.  Der føres 
opsyn med brugerne af genbrugshallen fra modtagestationen. Indimellem gennemgår 
kommunens personale alle afleverede effekter, og effekter, som er i stykker eller ikke 
vurderes at være brugbare for andre, fjernes.   
 

4.5.3 Håndtering og oplag af dåser   

Isortoq  
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der blev opmagasineret metaldåser i den 
ene ende af den bygning, hvor forbrændingsanlægget er placeret.  
 
Kuummiut 
Ved besigtigelsen blev det tillige konstateret, at der i samme bygning som forbræn-
dingsanlægget opbevares sække med metaldåseemballage. Metaldåserne er blevet 
indleveret af beboerne i bygden. Kommunens medarbejder oplyste, at der udskibes 
ca. 5 bygdecontainere med metaldåseemballage til Tasiilaq pr. år.   
 
Sermiligaaq 
Forvaltningen i Tasiilaq har oplyst, at der sker frasortering af metaldåser i Sermili-
gaaq.  
  
Ittoqqortoormiit 
Ved besigtigelsen blev det oplyst, at der ikke sker indsamling af metaldåseemballage. 
Imidlertid kunne det dog tyde på, at man på et tidspunkt har forsøgt sig med en sådan 
indsamling, da der på dumpen blev fundet en samling dåser.  
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4.5.4 Status og vurdering 

 Genanvendelse 
 Mange fraktioner Dåser frasorteret  Ingen 

Nuuk X   

Tasiilaq   X X 

Paamiut   X 

Ittoqqortoormiit   (X) X 

Kuummiut  X X 

Kulusuk  X X 

Qeqertarsuatsiaat   X 

Sermiligaaq  X X 

Arsuk   X 

Tiniteqilaaq  X X 

Isortoq  X X 

Kapisillit   X 
 
Det er ikke konstateret, hvorvidt der sker en udskibning af frasorterede metaldåser fra 
de fem bygder på Østkysten. Nuuk er således det eneste sted i kommunen, hvor der 
er tale om egentlig sortering og behandling af genanvendelige fraktioner.   
 
Vurdering ift. gældende lovgivning 
Det vurderes, at de nuværende ordninger for genanvendelse opfylder gældende lov-
givning.  
 
Det anbefales at lave fælles retningslinjer/strategi for genanvendelse, i det omfang 
det er muligt, for at fremme genanvendelse i samtlige byer og bygder. 
 

4.6 Dr. Ingrids Hospital og sygehusene 

Dr. Ingrids Hospital og sygehusene i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit forestår 
bortskaffelse af risikobetonet affald. 
 

4.6.1 Krav og perspektiver 

Regulering 
Ifølge regulativet10 må risikobetonet affald ikke bortskaffes sammen med andre af-
faldsfraktioner, men skal bortskaffes separat. Risikobetonet affald skal afleveres til 
sundhedsvæsenet (sygeplejestationen i bygderne) ved personlig henvendelse, mens 
det fremgår, at risikobetonet affald i Ittoqqortoormiit skal afleveres til afbrænding hos 
Anlægs- og Miljøforvaltningens renovationspersonale. 
 

4.6.2 Bortskaffelse 

I praksis bortskaffer de forskellige sygehuse i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqor-
toormiit selv deres risikobetonede affald. Det risikobetonede affald opsamles på afde-
lingerne på sygehusene i særlig emballage indkøbt til formålet.  
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Figur 23: Ovn til forbrænding af sygehusaffald i Tasiilaq og gule bøtter til opbevaring af sygehusaffald. 
 
I Tasiilaq, Paamiut og Nuuk forbrænder sygehusene selv deres risikobetonede affald i 
en særlig ovn indkøbt til formålet, mens sygehuset i Ittoqqortoormiit udskiber syge-
husaffaldet til Herlev Sygehus i Danmark.  
 

4.6.3 Status og vurdering 

Vurdering ift. national lovgivning 
De eksisterende ordninger opfylder gældende national lovgivning. 
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Byen Ittoqqortoormiit er beliggende på Grønlands østkyst ved Scoresby Sund, som er 
verdens længste fjord.  
 
Ittoqqortoormiit er den nordligste by i Kommuneqarfik Sermersooq. Ittoqqortoormiit er et af 
de mest isolerede steder i Grønland og ligger næsten 1.000 km nordøst for Tasiilaq, som 
er det største beboede område i Østgrønland.  
 
Det er kun muligt at sejle til Ittoqqortoormiit få måneder om året, da havet er frosset til ca. 
ni måneder af året. Forsyningsskib besejler Ittoqqortoormiit 4 gange om året fra juni til 
august. 
 
Befolkningen i Ittoqqortoormiit bor i selve byen, mens der ikke længere er permanent 
beboelse i de nærliggende bygder Itterajivit (Kap Hope) og Uunartoq (Kap Tobin). 
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Ittoqqortoormiit har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 7 %.  
 

Ittoqqortoormiit  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 523 485 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Ittoqqortoormiit (juli 2010):  
- Børnehave 
- Skole  
- Ældrekollektiv 
- Servicehus 
- Hospital (10-15 ansatte)  
- Piareersafik - skolefløjen 
 
Der er følgende erhverv i Ittoqqortoormiit (juli 2010):  
- H & S entreprenørfirma 
- Købmand (Pilersuisoq) 
- Posthus 
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- To kiosker 
- Bjarne Thorsen VVS 
- Turistbureau 
- Guest House 
- Værtshus 
- Malermester Karl Simonsen 
 
Derudover er der et kommunekontor, en politistation, en kirke og et forsamlingshus.  
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Figur 1: Bykort over Ittoqqortoormiit 

Dumpen er placeret umiddelbart øst for forbrændingsanlægget uden for bykortet. 
Natrenovation bortskaffes på dumpen.    
 

  
Figur 2: Luftfoto over Ittoqqortoormiit  

Forbrændings-
anlæg 
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Ittoqqortoormiit er gennemført torsdag og fredag den 15. - 16. juli 2010.  
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i byen inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I besigtigelsen deltog Evald Simonsen og til dels Mikkel Simonsen fra Kommuneqarfik 
Sermersooq samt Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
I forbindelse med besigtigelsen og efterfølgende har Evald Simonsen bistået med diverse 
oplysninger.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Ittoqqortoormiit er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små 
batterier samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, 
døde dyr samt akkumulatorer.  
 
Sygehuset i Ittoqqortoormiit varetager selv bortskaffelse af risikoaffald. 
 
I Ittoqqortoormiit er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og 
diverse farligt affald, og i 2010 er der ikke gennemført forårsrengøring. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Ittoqqortoormiit er ikke i drift grundet skader på anlægget. 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk har oplyst, at der er bestilt reservedele til brug for 
udbedring af skaderne på anlægget, og at det forventes, at bygdeforbrændingsanlægget i 
Ittoqqortoormiit vil blive repareret i løbet af efteråret 2010. 
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Ittoqqortoormiit kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Ittoqqortoormiit. Natrenovationsposerne 
bortskaffes direkte på dumpen blandt det øvrige affald.  
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Udledningsforholdene bør forbedres, således at der etableres en natrenovationsrampe 
med udledning direkte til havet. Natrenovationsrampen bør placeres uden for 
dumpområdet.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at det er opstillet skibscontainere til opbevaring af 
akkumulatorer.  
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Ittoqqortoormiit er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
Fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x x 2 gange pr. uge1 
Dumpen  
Åben afbrænding 

Natrenovation Ja  x x x 3 gange pr. uge2 Dumpen 

Storskrald  Ja* x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 

Små batterier Ja x x x 
Aflevering på 
kommunekontoret 

Udskibes til 
Danmark  

Elektronikskrot  Nej       

Akkumulatorer (Ja) (x) (x) (x) 
(Løbende indsamling/ 
aflevering v. dumpen) 

(Udskibes til 
Danmark) 

Farligt affald 
(diverse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x x x 
Løbende aflevering på 
dumpen  

Dumpen  

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af 
sundhedsvæsenet 

Udskibes til 
Danmark  

Brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x x Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Ittoqqortoormiit pr. 1. juli 2010            
* Der er i 2010 ikke fortaget forårsrengøring 

I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 
 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande, 
institutioner og erhverv i Ittoqqortoormiit. 
 
Dagrenovation indsamles i 110 liter sække og afhentes to gange om ugen på ugedagene 
tirsdag og torsdag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang om ugen.  
 
Ifølge regulativet indsamles dagrenovation i sorte sække (poser) 3 gange om ugen 
(mandag, onsdag og fredag) fra private husholdninger og 2 gange om ugen fra 
virksomheder og institutioner (tirsdag og torsdag).  Kommuneqarfik Sermersooq bør sikre 
ensartethed mellem regulativ og praksis.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en personbil 
med lad (Mazda) til transport af sækkene. I perioder med meget sne og hvor det ikke er 
muligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af dagrenovations 
sække med slæde monteret efter snescooter. 
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Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Ittoqqortoormiit.  
 

3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille natrenovationssækken 
frem til afhentning på afhentningsdagen. Natrenovation indsamles i sække udleveret af 
kommunen. 
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en personbil 
med lad til indsamling af natrenovation. Der placeres en presenning i bunden af ladet, 
som dagligt rengøres. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en 
tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af natrenovationssække med slæde 
monteret efter en snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Ittoqqortoormiit.  
 

 
Figur 3: Personbil med lad til indsamling af dag- og natrenovation 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning. I år 2010 blev 
der ikke gennemført forårsrengøring. 
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte ved brug af personbil med lad.  
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Ved besigtigelsen blev det oplyst, at der ikke sker indsamling af metaldåseemballage. 
Imidlertid kunne det dog tyde på, at man på et tidspunkt har forsøgt sig med en sådan 
indsamling, da der på dumpen blev fundet en samling dåser.  
 

 
Figur 4: Metaldåseemballage på dumpen 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget eller husstanden/institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte.  
 
Små batterier kan afleveres på kommunekontoret i den opstillede opsamlingsboks for 
batterier. Kommunes medarbejdere varetager jævnligt tømning af batteriboksen.  
 

 
Figur 5: Batteribokse på kommunekontoret  
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Der foretages ikke udsortering af fraktionerne elektronikskrot, køle-/frysemøbler eller 
andre typer af farligt affald. 
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres på dumpen.  
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygehuset 
ved personlig henvendelse.  
 
Sygehuset udskiber medicinaffald til Herlev Hospital i Danmark og andet risikoaffald til 
godkendt modtager i Danmark.   
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i byen er Pilersuisoq, som dagligt afleverer brændbart affald 
(papemballage i baller) på dumpen.  
 
Byens få mindre virksomheder (kiosk og lokale håndværkere) samt Nukissiorfiit formodes 
at producere begrænsede mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I byen Ittoqqortoormiit er der ved offentlige bygninger opstillet få offentlige skraldespande 
(tromler). Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 

 
Figur 6: Skraldespand opstillet foran sygehuset 



Ittoqqortoormiit 
Kortlægning 2010 

Appendiks a  
 
 

 Side 11 

Rundt omkring i byen lå en del henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Ittoqqortoormiit er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små 
batterier samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, 
døde dyr samt akkumulatorer.  
 
Sygehuset i Ittoqqortoormiit varetager selv bortskaffelse af risikoaffald. 
 
I Ittoqqortoormiit er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og 
diverse farligt affald, og i 2010 er der ikke gennemført forårsrengøring. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Ittoqqortoormiit er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Ittoqqortoormiits anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 
15. - 16. juli 2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis herunder 
de udførte observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat 3 kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og 
håndtering af affald i Ittoqqortoormiit, herunder drift af modtage- og behandlings-
anlæggene for affald. Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Ittoqqortoormiit fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Ittoqqortoormiit er af typen 1910 og er etableret i 1997. 
 

4.1.1 Tilførte mængder 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift.  
 
Normalvis tilføres der ugentligt dagrenovation fra 485 indbyggere (2009). 
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det 
deponeres på dumpen.  
 

4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstilet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings 
generelle tilstand, herunder tag, porte og døre samt skorsten, blev under besigtigelsen 
tilset.  
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Figur 7: Forbrændingsanlægget 

 
Figur 8: Skade på taget set inde fra bygningen 

Bygningen har været udsat for hærværk. Blandt andet er taget og døren ødelagt. Der er 
behov for, at skaderne udbedres.   
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget har været udsat for hærværk, hvorved 
anlægget er blevet alvorligt beskadiget.  
 
Uden for bygningen var anbragt en reservedel til anlægget (skorstensvendekammer), som 
aldrig er blevet taget i brug.  
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Figur 9: Nyt skorstenskammer til forbrændingsanlægget 

I forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Låge og spjæld er itu grundet hærværk. 
 

 

  

Figur 10: Forbrændingsovn – låge, spjæld og askeskuffe  

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer1 
Tilstanden af rist og murværk er itu grundet hærværk.  
 
Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Oliefyr og automatik er itu grundet hærværk.  

                                                 
1  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 11: Automatik 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Ittoqqortoormiit er ikke i drift grundet skader på anlægget. 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk har oplyst, at der er bestilt reservedele til brug for 
udbedring af skaderne på anlægget, og at det forventes, at bygdeforbrændingsanlægget i 
Ittoqqortoormiit vil blive repareret i løbet af efteråret 2010. 

 
4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Ittoqqortoormiit fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens 
omtrentlige areal udgør ca. 6-8.000 m2.  
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Figur 12: Dumpen i Ittoqqortoormiit.  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift. På dumpen deponeres der ugentligt 
dagrenovation fra 485 indbyggere (2009).  
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra 
husholdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Der sker deponering af natrenovation på dumpen. Natrenovation emballeret i plastsække 
deponeres sammen med det andet affald på dumpen.  
 
Dagrenovation og andet brændbart affald bortskaffes p.t. ved åben afbrænding på 
dumpen. Sidste afbrænding blev gennemført i begyndelse af maj måned 2010.  
 
Der er tidligere på dumpen deponeret slagger fra forbrænding af dagrenovation.  
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret øst for byen. Der er et højt fjeld mellem byen og dumpen. Øverst på 
fjeldet er telestationen med tilhørende boliger til medarbejderne placeret. Disse har direkte 
indsigt til dumpen. 
 
Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning i Ittoqqortormiit2, hvorfor lugt og røg 
ikke vurderes at belaste et bestemt område. Den nærmeste beboelse ligger ca. 250 m 
vest for dumpen. 

                                                 
2 DMI technical report 00-18? 
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Figur 13: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret i en hældende lavning/slugt, som skråner ned til kysten, og inden 
kystlinjen ender i et lavere plateau.  
 
Overfladen af det højeste nuværende niveau på dumpen ligger i kote ca. +25 m. Det 
laveste niveau i slugten, hvor der er placeret affald, ligger ca. 4-5 m fra kystlinjen og 
skønnes at ligge i kote ca. +4 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m, dvs. 
at vandet ikke når det laveste deponerede affald ved højvande.  
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 20.000 m3 affald. 
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Figur 14: Dumpen set fra havet 

 
Figur 15: Dumpen set mod syd  
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Figur 16: Bunden af slugten og aflæsningsfronten set fra øst mod vest 

Jævnfør ovenstående foto ligger der i bunden af slugten mange natrenovationssække.  
Desuden blev det konstateret, at der mellem forbrændingsanlægget og kysten er 
deponeret en del slagger, hvilket tyder på, at anlægget engang har været i drift.  
 

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Øst for forbrændingsanlægget, men før selve dumpen starter, er der på begge sider af 
vejen opmagasineret jernskrot. Mængden på højre side af vejen er betydelig større end 
mængden på venstre side af vejkanten. Jernskrottet fra begge sider af vejen er 
umiddelbart tilgængeligt for behandling/bearbejdning og efterfølgende videre 
håndtering/udskibning. Pladsen, hvor disse affaldstyper opbevares, er på et bæredygtigt 
underlag.  
 
Desuden er der på venstre side af vejen et område, der tilhører et privat firma. På 
området opbevarer firmaet diverse materiel, tromler med brændstof samt større bunker af 
sand-, grus- og klippematerialer til brug for videresalg.  
 
Derudover er der inden tilkørsel til dump og forbrændingsanlægget opmagasineret 
jernskrot ned ad fjeldet. Dette jernskrot er knap så tilgængelig, og det vil kræve udstyr 
med en vis motorkraft at få det flyttet op fra skrænten til adgangsvejen.  
 

     
Figur 17: Jernskrot placeret før dumpen starter Figur 18: Jernskrot på skrænt   
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4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn”, og efterfølgende skubbes affaldet 
ud over aflæsningsfronten og ned på ”lavere niveau” eller mod ”bunden af slugten”. Dvs. 
der til dels foretages en opbygning lagvis, om end det areal, som p.t. opfyldes lagvis, 
udgør ”bunden” af slugten. Der foretages ikke en etapevis opfyldning.  
 
De forskellige affaldstyper dagrenovation, natrenovation, stort brændbart (fx emballage 
eller træpaller) og ubrændbart (fx nedrivningsaffald) deponeres sammen på dumpen, 
mens jernskrot frasorteres.  
 
Kommunens medarbejder i Ittoqqortoormiit har oplyst, at der jævnligt foretages åben 
afbrænding. Dette kan tillige konstateres ved et nærmere eftersyn af det deponerede 
affald.  
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til et vandløb, 
som løber i bunden af slugten og fører perkolatet til havet.   
 
Dumpen indeholder i aflæsningsfronten uafdækket og uforbrændt dagrenovation og 
emballeret natrenovation. I affaldet blev observeret fluer. Kommunens medarbejder var 
ikke bekendt med, om de højere beliggende boliger var plaget af fluegener. Lugten var 
begrænset til dumpen.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø. 
 

4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen fortsætter med at anvende dumpen til deponering af affald og forventer at 
fortsætte med deponeringen opad i højden.  
 
Der er adgang til afdækningsmaterialer/løsjord.  
 

4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Ittoqqortoormiit vurderes placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning at være 
etableret hensigtsmæssigt. 

 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
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Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
 
Deponering af natrenovationsposer sammen med andre affaldstyper er ikke i overens-
stemmelse med Bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og 
bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand. Affaldstyperne bør holdes adskilt og en 
rampe eller kloakledning til bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand bør etableres. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart 
vurderes kvaliteten af slagger fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til 
genanvendelse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere 
koncentration af skadelige stoffer i perkolatet. 
 
Åben afbrænding medfører luftforureningsgener for det omgivende miljø.    
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt 
sundhedsmæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, røg, skadedyr og fluer.  
 
Den nuværende separate oplagring af jernskrot vurderes at være hensigtsmæssig, så 
længe affaldet er tilgængeligt for videre disponering. Den nuværende frasortering af 
miljøfarlig affald og jernskrot bør fastholdes og gerne forbedres, både hvad angår omfang 
og kvalitet af frasorteret jernskrot.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Ittoqqortoormiit kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Der anvendes ikke natrenovationsrampe i Ittoqqortoormiit. Natrenovation bortskaffes på 
dumpen. 
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 150 enheder (3 ugentlige tømninger af 110 liter 
sæk). Der er ikke etableret samletanke i Ittoqqortoormiit (2009).  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i sorte sække og bortskaffes forskellige steder på dumpen 
blandt det øvrige affald på dumpen. Sækkene, som benyttes, er af samme type og farve 
som de sække, der benyttes til dagrenovation. På dumpen er det derfor vanskeligt at 
kende forskel på dagrenovation og på natrenovation.  
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Natrenovationsposerne medfører kraftige lugtgener og uhygiejniske forhold af både 
sundhedsmæssig og æstetisk art.  
 

 

 
Figur 19: Natrenovation i sorte sække bortskaffes på dumpen 

4.3.3 Status 

Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Ittoqqortoormiit. Natrenovationsposerne 
bortskaffes direkte på dumpen blandt det øvrige affald.  
 
Udledningsforholdene bør forbedres, således at der etableres en natrenovationsrampe 
med udledning direkte til havet. Natrenovationsrampen bør placeres uden for 
dumpområdet.  

 
4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplag af farligt affald 

I Ittoqqortoormiit er der inden tilkørsel til dumpen opstillet bygdeskibscontainere til 
opbevaring af akkumulatorer. Der er ikke etableret yderligere faciliteter for håndtering og 
opbevaring af farligt affald m.v.   
 



Ittoqqortoormiit 
Kortlægning 2010 

Appendiks a  
 
 

 
Figur 20: Akkumulatorer opbevaret i bygdecontainer 

Kommunens medarbejder oplyste, at akkumulatorerne vil blive udskibet til firmaet Mokana 
i Danmark. Kommunens medarbejder kunne ikke oplyse, hvornår der sidst var sket 
udskibning af akkumulatorer til Danmark.  
 

4.4.2 Status 

Det vurderes som positivt, at det er opstillet skibscontainere til opbevaring af 
akkumulatorer.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i 
forhold til udsortering af farligt affald m.v. 

 Side 23 
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Nuuk er Grønlands hovedstad og er beliggende på Grønlands vestkyst.  
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Nuuk har fra 2003 til 2009 været stigende med ca. 9 %.  
 

Nuuk  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 13.884 15.105 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende institutioner i Nuuk (maj 2010):  
- Vuggestuer (5 stk.) 
- Børnehaver (4 stk.) 
- Integrerede institutioner (12 stk.) 
- Fritidshjem (6 stk.) 
- Private daginstitutioner (2 stk.) 
- Skole inkl. 1 friskole (6 stk.) 
- Gymnasium (1 stk.)  
- Uddannelsesinstitutioner: Jern- og Metalskolen, Handelsskolen, Politiskolen (få elever), 

Seminariet, Center for Sundhedsuddannelser, Universitetet, der også lægger hus til 
Socialrådgiveruddannelsen og Journalist uddannelsen. 

- Plejehjem med tilknyttet ældreboliger (2 stk.)  
- Hospital (1 stk.) 
 
Der er følgende erhverv i Nuuk (maj 2010):  
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Tele- og posthus 
- Royal Arctic Line 
- Nuuk Lufthavn 
- Købmand (Pisiffik, Brugsen og Kamik (kan måske gå under betegnelsen kiosker, men 

de har i alt 4 butikker i Nuuk) 
- Detailbutikker og kiosker 
- Hoteller og restauranter 
- Produktionsvirksomheder (fiskefabrikker (2 stk.), Nuuk Imeq) 
- Entreprenører og vognmænd 
- Håndværksvirksomheder 
 
Derudover er der kommunekontorer, Grønlands Selvstyres kontorer, Naturinstituttet, 
idrætshaller, kirker og forsamlingshuse.  
 



Nuuk 
Kortlægning 2010 

Appendiks b  
 
 

 Side 4 

 
Figur 1: Bykort over Nuuk 

 
Figur 2: Luftfoto over Nuuk  

Forbrændingsanlæg 
Modtagestation 

Natrenovationsrampen 

Dumpen
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Nuuk er gennemført 19.-20. maj 2010. 
 
I besigtigelsen deltog Tina Kreutzmann Petersen og Poul Nielsen fra Kommuneqarfik 
Sermersooq og Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
Affaldssystemet i Nuuk By omfatter følgende:  
 
a)  Affaldsordninger inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Forbrændingsanlægget 
c)  Trædumpen  
d) Jerndumpen 
e) Natrenovationsrampen 
f)  Faciliteter for farligt affald mv. (Modtagestation og Genbrugshal) 
 
Under opholdet i Nuuk blev følgende anlæg besigtiget: jerndumpen, trædumpen og facili-
teter for farligt affald mv. For at beskrive og kortlægge hele affaldssystemet i Nuuk er der 
efterfølgende indhentet supplerende oplysninger hos Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Nuuk er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr 
samt akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse farligt affald.  
 
Hospitalet i Nuuk varetager selv bortskaffelse af risikoaffald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende ordninger med det for-
mål at forøge de udsorterede mængder af farligt affald, herunder elektronikskrot, akkumu-
latorer, køle-/frysemøbler m.m. 
 
Forbrændingsanlægget 
Forbrændingsanlægget i Nuuk er i anvendelse og fungerer. Forbrændingskapaciteten på 
anlægget er opbrugt, det betyder, at rent brændbart affald fra erhverv frasorteres og anvi-
ses til trædumpen.  
 
Anlægget er nedslidt, hvilket medfører uplanlagte driftsstop og efterfølgende problemer 
med håndtering og afbrænding af midlertidigt oplagret dagrenovation. Der har de sidste 3-
4 år været foretaget en del forundersøgelser i forhold til etablering af et nyt forbrændings-
anlæg i Nuuk, men der er endnu ikke truffet en politisk afgørelse om etablering af et nyt 
anlæg.  
 
Trædumpen 
Frasortering af træaffald og efterfølgende neddeling og permanent deponering på træ-
dumpen i Nuuk fungerer efter hensigten. Miljøgodkendelsen er for så vidt angår tilførsel af 
affald tidsbegrænset indtil 1. januar 2013, da kommunen tidligere har haft planer om, at et 
nyt forbrændingsanlæg i Nuuk ville stå klar til drift pr. 1. januar 2013.  
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Ifølge driftsfolkene er der bl.a. et ønske om at fortsætte trædumpen på den anden side af 
Lufthavnsvejen, når det nuværende deponi er fyldt op. Restkapaciteten på det nuværende 
deponi forventes at række de næste 4 år. Dette vil selvfølgelig kræve en ændring i miljø-
godkendelsen; ligeledes kan den vurderede restkapacitet i år også blive afhængig af, 
hvornår man går i gang med saneringen af Lille Slette-byggeriet i Nuuk, som består af et 
stort antal blokke opført af træ.  
 
P.t. er det endnu ikke afklaret, hvorvidt der skal etableres et nyt forbrændingsanlæg i Nu-
uk. 
 
Jerndumpen 
Pga. etablering af forbrændingsanlæg i Nuuk i 1986 er der ikke i væsentligt omfang depo-
neret dagrenovation på jerndumpen i Nuuk, hvilket adskiller jerndumpen i Nuuk fra de an-
dre dumpe i kommunen.  
 
Driften af jerndumpen i Nuuk foregår for så vidt hensigtsmæssig, da der blandt andet fore-
tages udsortering af farligt affald, elektronikskrot, løbende afdækning og løbende monite-
ring af perkolatet.  
 
Den videre drift og fremtidige indretning af jerndumpen kan på enkelte områder forbedres 
under hensyntagen til de generelle anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsanlægget i Nuuk er i anvendelse og fungerer.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affalds-
fraktionerne små batterier, akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/frysemøbler samt diverse 
miljøfarlige affaldsfraktioner 
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Nuuk er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ Frak-
tion 

Ordn.  

Husstande  Erhverv Ansvarlige 
indsamler  

Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x Entreprenør 1-2 gange pr. uge Forbrændingsanlæg 

Natrenovation Ja x  Entreprenør 1-2 gange pr. uge Udledning til havet 

Storskrald  Ja x  Kommunen Årlig forårsrengøring  
2 årlige indsamlinger 

Forbrændingsanlæg 
Modtagestation 
Jerndumpen 

Små batterier Ja x x Kommunen Kan afleveres i butik-
ker 

Udskibes til Danmark 

Elektronikskrot  Ja x x Kommunen 

Akkumulatorer Ja x x Kommunen 
Farligt affald (di-
verse) 

Ja 
x x Kommunen 

Køle-/frysemøbler  Ja x x Kommunen 

Løbende aflevering 
på Modtagestation 
Løbende indsamling/ 
aflevering 

Udskibes til Danmark  
 

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja 
x x Kommunen 

Løbende aflevering til 
dumpen 

Nedgraves på et 
særligt udpeget sted 
på Jerndumpen 

Risikoaffald  
Ja 

 x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Udskibes til Dan-
mark? 

Brændbart er-
hvervsaffald  

Ja 
 x Kommunen Løbende aflevering 

Forbrændingsanlæg 
Trædumpen 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja 
 x Kommunen Løbende aflevering Jerndumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Nuuk pr. 1. juni 2010 

I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 
 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Nuuk. 
 
To private entreprenører forestår indsamlingen af dagrenovation. Der benyttes en kom-
primatorvogn til indsamlingen. 
 
Ordningen omfatter indsamling af dagrenovation i enten sække eller containere minimum 
én gang om ugen på en fast ugedag. Ved tilmelding kan der afhentes affald to gange om 
ugen mod betaling.  
 
Typisk anvender enfamilieboliger 110 liter sække og sækkestativ, mens etageboliger, 
rækkehuse og institutioner anvender enten sække eller containere.  
.  
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales kvar-
talsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation fra ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak eller 
slamtank. Hver husstand uden kloakering er forpligtet til tilslutning med mindst én tømning 
pr. uge. Der kan betales for yderligere tømninger, såfremt husstanden ønsker det.  
 
Natrenovation opsamles i 110 liter plastsække. For afhentning af natrenovation skal der 
enten være adgang for entreprenøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille den bund-
ne sæk frem til afhentning på afhentningsdagen. Der må kun benyttes de af kommunen 
leverede sække.  
  
To private entreprenører forestår indsamlingen af natrenovation i sække samt tømning af 
slamtanke. Sækkene indsamles i en vogn med specialindrettet lad, mens slamtanke 
tømmes med slamsuger.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales kvartals-
vis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

To gange årligt afholdes forårsrengøring og efterårsrengøring. I den forbindelse er det 
muligt for alle husstande at få afhentet storskrald. Der afhentes stort brændbart, småt 
brændbart, ikke-brændbart samt farligt affald. Affaldet skal stilles ud til vejen for afhent-
ning. Småt brændbart affald indsamles i udleverede sække.   
 

 
Figur 3: Storskrald stillet frem til vejen for afhentning 
 
Boligselskaberne INI A/S og ISERIT A/S er selv ansvarlige for indsamling og bortskaffelse 
af storskrald fra boligselskabernes bebyggelser.  
 
Storskrald kan løbende afleveres til modtagestationen. Nuuk Modtagestation modtager 
følgende fraktioner: 
 
 Småt brændbart (under 1 m) – kun fra private 
 Stort brændbart (over 1 m) – kun fra private 
 Ikke-brændbart – kun fra private 
 Farligt affald (dog ikke specielt sygehusaffald/klinisk risikoaffald, radioaktivt affald og 

eksplosionsfarligt affald) 
 Elektronikskrot 
 Køle-/frysemøbler 
 Effekter til direkte genbrug (fx møbler og andet indbo) 
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Private husstande kan aflevere affald, der almindeligvis fremkommer fra husholdningen, 
undtagen dagrenovation. Der kan afleveres op til 50 kg brændbart eller ikke-brændbart af-
fald pr. gang. Ved større mængder opkræves gebyr.  
 
Ved benyttelse af modtagestationen er brugeren forpligtiget til at sortere sit affald i de af-
faldsfraktioner, som forefindes, og placere affaldet i de anviste containere eller leverings-
steder.  
 
Farligt affald, elektronikskrot og køle-/frysemøbler skal leveres direkte til pladspersonalet. 
Personalet anviser leveringssted på modtagestationen eller oplagringsplads tæt på mod-
tagestationen.  
 
Farligt affald skal afleveres i godkendt og forsvarligt lukket emballage med oplysning om 
indholdet.   
 
Virksomheder i Nuuk bliver ved aflevering af affald på modtagestationen registreret og får 
efterfølgende tilsendt en opkrævning svarende til de takster, som fremgår af takstbladet 
for Kommuneqarfik Sermersooq. 
 
Al anden klunsning på modtagestationen er forbudt. Der må hjemtages effekter fra gen-
brugshallen ved modtagestationen, jf. afsnit 4.5  
 

3.4 Farligt affald 

Farligt affald indsamles i forbindelse med forårs- og efterårsrengøring, som foretages to 
gange årligt. Affaldet stilles i den forbindelse frem til offentlig vej for afhentning.  
 
Farligt affald fra private husstande, herunder akkumulatorer, elektronikskrot samt køle-
/frysemøbler, kan også afleveres på modtagestationen, jf. ovenstående afsnit.  
 

 
Figur 4: Aflevering af farligt affald ved modtagestationen 
 
Virksomheder og institutioner skal ligeledes aflevere deres farlige affald, elektronikaffald 
og køle-/frysemøbler på modtagestationen. Virksomheder i Nuuk bliver ved aflevering af 
farligt affald på modtagestationen registreret og får efterfølgende tilsendt en opkrævning 
svarende til de takster, som fremgår af takstbladet for Kommuneqarfik Sermersooq.  
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Batterier og små elektroniske produkter, fx mobiltelefoner, kan afleveres i grønne batteri-
bokse, som står opstillet i mange butikker og virksomheder.  
 

3.4.1 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr skal håndteres og bortskaffes efter anvisning fra Anlæg og Mil-
jøforvaltningen i Nuuk. Gængs praksis er p.t., at døde hunde og mindre dyr samt kasseret 
kød afleveres og nedgraves på et særligt udpeget sted på jerndumpen.  
 

3.4.2 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til hospitalet 
ved personlig henvendelse.  
 
Sygehuset forbrænder selv sit risikoaffald i en særlig ovn, som er indkøbt til formålet.  
 

3.5 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres brændbare affald til forbrændingsanlægget. Ikke-brændbart 
affald afleveres til jerndumpen. Rene læs brændbart affald anvises til trædumpen. 
 
Mindre læs af brændbart og ikke-brændbart affald fra erhverv kan afleveres på Nuuk Mod-
tagestation, jf. afsnit 3.3 
 
Jerndumpen i Nuuk modtager:  
 Ikke-brændbart affald 
 Jern og metal 
 Ikke-støvende asbestholdigt affald 
 Jordmateriale 
 Trawls (må ikke indeholde større mængder wire, kæder, bly, aluminium eller andre me-

talgenstande) 
 
Affaldet skal sorteres efter anvisning, og driftspersonalet ved de enkelte anlæg skal kon-
taktes ved aflevering. 
 

3.6 Renholdelse 

I Nuuk er der langs de offentlige veje og stier opstillet et stort antal af offentlige skralde-
spande. Disse tømmes af kommunens vejafdeling.  
 
Ved besigtigelsen var byen rimelig renholdt, og mængden af henkastet affald var begræn-
set. Dog blev der observeret henkastet affald i vejgrøfter.  
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Figur 5: Henkastet affald i vejgrøft  
 

3.7 Status 

I Nuuk er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr 
samt akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse farligt affald.  
 
Hospitalet i Nuuk varetager selv bortskaffelse af risikoaffald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende ordninger med det for-
mål at forøge de udsorterede mængder af farligt affald, herunder elektronikskrot, akkumu-
latorer, køle-/frysemøbler m.m. 
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Nuuk er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Forbrændingsanlæg 
2. Trædumpen  
3. Jerndumpen  
4. Natrenovationsrampe 
5. Faciliteter for farligt affald mv. (modtagestation og genbrugshal) 
 
Visse af Nuuks anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 
19.-20. maj 2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder 
de udførte observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat 15-16 kommunale medarbejdere til at varetage håndtering af affald i Nuuk, 
herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for affald. 
 
Indsamling af dag- og natrenovation er udliciteret til to private entreprenører. 
 

4.1 Forbrændingsanlæg i Nuuk  

Der er samlet 13 ansatte til driften af forbrændingsanlæg, modtagestation samt trædum-
pen. 
 
Forbrændingsanlægget i Nuuk blev miljøgodkendt i 1986, men blev først etableret og ta-
get i brug i 1988. I år 2000 blev forbrændingsanlæggets skorsten forhøjet som følge af 
kommunens ønske om at opføre nye boliger på Qattaq.  
 
Forbrændingsanlægget består af en enkelt ovnlinje og er miljøgodkendt til maksimalt at 
forbrænde 270 ton affald ugentligt (maksimalt 12.000 ton pr. år). Der må kun forbrændes 
dagrenovation og ufarligt erhvervsaffald samt spildolie. Anlægget må maksimalt forbræn-
de 300 ton spildolie pr. år.  
 
Forbrændingsanlægget er udstyret med røggasrensningsanlæg (elektrofilter). Jf. miljø-
godkendelsen gælder, at der ikke må ske emission af partikler på over 60 mg/Nm3. 
 
Slagger fra ovnen befugtes og føres til lukket system i containere i anlæggets kælder. 
Slaggen bruges som afdækningsmateriale på dumpen i Nuuk.  
 
Siden maj 2006 er flyveaske fra forbrændingsanlægget blevet opsamlet i big-bags og 
sendt til Danmark. 
 
Der genereres ca. 90 ton slagger pr. uge samt 6 ton flyveaske pr. uge.  
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Figur 6: Forbrændingsanlæg 

4.1.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der afbrændes ugentligt dagrenovation fra 15.105 indbyggere (2009).  
 
Derudover afbrændes der brændbart affald fra private virksomheder.  
 

4.1.2 Status  

Forbrændingsanlægget i Nuuk er i anvendelse og fungerer. Forbrændingskapaciteten på 
anlægget er opbrugt, det betyder, at rent brændbart affald fra erhverv frasorteres og anvi-
ses til trædumpen.  
 
Anlægget er nedslidt, hvilket medfører uplanlagte driftsstop og efterfølgende problemer 
med håndtering og afbrænding af midlertidigt oplagret dagrenovation. Der har de sidste 3-
4 år været foretaget en del forundersøgelser i forhold til etablering af et nyt forbrændings-
anlæg i Nuuk, men der er endnu ikke truffet en politisk afgørelse om etablering af et nyt 
anlæg.  
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4.2 Trædumpen 

Der genereres hvert år store mængder træaffald i Nuuk fra byggeri, nedrivning og ombyg-
ning. Tidligere er træaffaldet blevet forbrændt i forbrændingsanlægget, men da forbræn-
dingskapaciteten på Nuuk Forbrændingsanlæg er opbrugt, bliver træaffald fra  
bygge- og nedrivningsopgaver, træemballageaffald m.m. p.t. frasorteret.  
 

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Trædumpen tilføres træaffald fra erhvervsvirksomheder herunder især virksomheder, som 
er beskæftiget med bygge- og nedrivningsopgaver.  
 

4.2.2 Fysisk placering og drift  

Efter anvisning fra kommunens medarbejdere afleveres rent træaffald på et areal placeret 
vest for brændingsanlægget. Efter modtagelse neddeles træaffaldet. Til det formål er an-
skaffet en neddeler. Det neddelte træaffald transporteres til slutdeponering til et særskilt 
miljøgodkendt område, som i daglig tale benævnes trædumpen.  
 
 

 
Figur 7: Midlertidigt oplag af træaffald 

 
Figur 8: Neddeler 
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I foråret 2007 blev det første deponi for træaffald miljøgodkendt. Deponiet er placeret 
umiddelbart øst for asfaltfabrikken og nord for den nye primærvej til Qinngorput. Placerin-
gen er vist på figur 9. Deponiet er miljøgodkendt til at modtage 2.000 ton træaffald. Depo-
niet er nu fyldt op og slutafdækket. Det fremgår af gældende miljøgodkendelse, at der i 
den nordlige ende af deponiet midlertidig må oplagres 400 ton dagrenovation og andet 
brændbart affald. Denne del af deponiet står disponibel til driftsstop på forbrændingsan-
lægget og er ikke fuldt udnyttet endnu. 
 
I efteråret 2007 blev det andet deponi for træaffald miljøgodkendt. Dette deponi er place-
ret i slugten Sarfaarsuit-Nuffiumaneq. Arealet ligger vest og nord for forbrændingsan-
lægget. Det miljøgodkendte område er delt op i to delområder. Hvert område har en ka-
pacitet på ca. 60.000 m3. Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der kun må deponeres 
træaffald, der har gennemgået en neddeling, og at indholdet af plast skal minimeres.  
 
På nedenstående figur vises placeringen af det første deponi for træaffald (øst for asfalt-
fabrikken), areal til midlertidig oplag og neddeling af træaffald samt det andet deponi for 
træaffald (i slugten Sarfaarsuit-Nuffiumaneq).  
 

 
 Figur 9: Placering af deponi for træaffald samt areal til midlertidig oplæg og neddeling af træaffald  

Deponi for træaf-
fald 

Modtagestation 
Forbrændingsan-
l

Midlertidigt oplag og 
neddeling af træaffald 

Deponi for træaf-
fald 
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4.2.3 Status  

Frasortering af træaffald og efterfølgende neddeling og permanent deponering på træ-
dumpen i Nuuk fungerer efter hensigten. Miljøgodkendelsen er for så vidt angår tilførsel af 
affald tidsbegrænset indtil 1. januar 2013, da kommunen tidligere har haft planer om, at et 
nyt forbrændingsanlæg i Nuuk ville stå klar til drift pr. 1. januar 2013.  
 
Ifølge driftsfolkene er der bl.a. et ønske om at fortsætte trædumpen på den anden side af 
Lufthavnsvejen, når det nuværende deponi er fyldt op. Restkapaciteten på det nuværende 
deponi forventes at række de næste 4 år. Dette vil selvfølgelig kræve en ændring i miljø-
godkendelsen; ligeledes kan den vurderede restkapacitet i år også blive afhængig af, 
hvornår man går i gang med saneringen af Lille Slette-byggeriet i Nuuk, som består af et 
stort antal blokke opført af træ.  
 
P.t. er det endnu ikke afklaret, hvorvidt der skal etableres et nyt forbrændingsanlæg i Nu-
uk.  

 
4.3 Jerndumpen  

Dumpen er blevet taget i brug i 1985 og anvendes som losseplads for ikke-brændbart af-
fald genereret i kommunen. På dumpen er der deponeret byggematerialer, asbest (ind-
pakket), skrot, jern, hårde hvidvarer, trawl, dæk, fjedermadrasser, elektronikskrot og fly-
veaske.  
 
Siden 2006 er elektronikskrot samt fraktioner fra demonterede køle-/frysemøbler sendt til 
viderebehandling i Danmark via kommunens modtagestation, mens flyveaske fra for-
brændingsanlægget siden maj 2006 er blevet opsamlet i big-bags og sendt til Danmark. 
 
Placering af dumpen i Nuuk fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige areal 
udgør ca. 35.000 m2. 
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Figur 10: Dumpen i Nuuk  

4.3.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der deponeres ikke-brændbart affald fra husholdninger, institutioner og erhverv (fx jern-
skrot, trawls, beton etc.).  
 
Derudover deponeres der ugentligt slagger fra forbrænding af dagrenovation og brænd-
bart affald på Nuuk Forbrændingsanlæg. Slagger fra Nuuk forbrændingsanlæg anvendes 
som afdækningsmaterialer. Slaggen bliver ved udlægningen komprimeret med en gummi-
ged.  
 

4.3.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret nordøst for Nuuk by i en slugt beliggende vest for Lille Malene i for-
længelse af landingsbanen til Nuuk Lufthavn. Dumpen er afgrænset af fjeld mod både øst, 
vest og syd, hvilket gør, at der ikke er direkte indsigt til dumpen fra landjorden.  
 
Den fremherskende vindretning i Nuuk skifter mellem nord og syd1, hvilket sammen med 
afstanden til dumpen betyder, at lugt ikke vurderes at belaste byen. Den nærmeste bebo-
else ligger næsten 2 km sydvest for dumpen. 

                                                 
1  DMI technical report 00-18 
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Figur 11: Luftfoto af dumpens udbredelse, se placering på figur 1 

Dumpen er placeret i en slugt, som skråner ned mod kysten afgrænset til begge sider af 
to fjeldhøjderygge.  
 
Overfladen af det højeste plateau af første del af dumpen ligger højere end kote +15 m. 
Bunden af dumpen skønnes at ligge højere end kote ca. +5 m. Ved højeste vandstand 
står vandspejlet i kote ca. +3 m, dvs. havet når ikke det deponerede affald ved højvande.   
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 150.000 m3 affald. 
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Figur 12: Fronten af dumpen set fra næsset nord for dumpen  

Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til havet. Til brug 
for udtagelse af vandprøver er der placeret en filtersat moniteringsboring under terræn 
mellem fronten af dumpen og kystlinjen. Filterets placering er markeret på ovenstående 
figur 12 og fremgår også af figur 22 og 23.  
 

 
Figur 13: Fronten af dumpen set fra lavere liggende plateau nordvest for dumpen  

 

 
 

Filter 
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4.3.3 Opmagasinering af diverse affald 

Umiddelbart efter tilkørsel til dumpen er der på et område i retning mod øst tidligere op-
magasineret kasserede biler, entreprenørmaskiner og andre typer af jernskrot samt kas-
serede mindre både. Området bliver dog ikke længere anvendt til det formål, der er i ste-
det etableret et oplagsområde ved Admiralitetsøerne (bag Nuuk Imeq). 
 

     
Figur 14 og Figur 15: Opmagasinerede kasserede mindre både og entreprenørmaskiner (aug. 2009)   

Ved selve aflæsningsfronten på dumpen er der opstillet en container til opsamling af fra-
sorteret elektronikskrot.  
 

 
Figur 16: Container til opsamling af elektronikskrot  

4.3.4 Nuværende drift  

Der er mulighed for at aflevere affald til dumpen tirsdag i tidsrummet kl. 8.00–15.00 (vin-
terhalvåret) samt tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 8.00–15.00 (sommerhalvåret). Der 
kan laves aftale om aflevering af affald uden for den almindelige åbningstid.     
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Figur 17: Indgang til dumpen, på arealet til højre opbevares kasserede skibe, entreprenørmaskiner og lign.  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på et fladt højtliggende plateau midt på dum-
pen, og efterfølgende skubbes affaldet ud over en aflæsningsfront. Der laves lagvis op-
fyldning i form af et areal på 3 m i højden og 3 m i bredden langs aflæsningsfronten, inden 
der sker en afdækning affaldet.  
 

 Figur 18: Aflæsningsfront placeret midt på dumpen 
 
De forskellige affaldstyper, slagger og ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) de-
poneres sammenblandet på dumpen. Slagger benyttes sammen med overskudsjord fra 
byggemodning som afdækningsmateriale.   
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4.3.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Affaldsfronten afdækkes løbende. Det deponerede affald består hovedsageligt af 
ubrændbart affald (jernskrot, dæk, trawls) samt større emner (madrasser, større møbler 
etc.). Ved besigtigelsen blev der hverken konstateret fluer eller lugtgener.  
 
I bugten neden for dumpen var vandet lettere grumset, dette kan muligvis have forbindel-
se med udsivning af perkolat fra dumpen, men kan også have andre årsager.  
 
 

 Figur 19: Bugten neden for dumpen  
 
Neden for aflæsningsfronten ud mod havet blev der observeret mindre mængder af hen-
kastet affald samt en uafdækket affaldsfront. Kommunens medarbejder oplyste, at den 
uafdækkede affaldsfront var under afdækning.   
 

  
Figur 20: Uafdækket affaldsfront    Figur 21: Henkastet affald nedenfor affaldsfront  
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4.3.6 Monitering af perkolat 

Den tidligere Nuuk Kommune anmodede i 2007 NIRAS Greenland om at foretage en un-
dersøgelse af, i hvilket omfang perkolat fra dumpen i Nuuk belaster den nærliggende reci-
pient2. På baggrund af undersøgelsen blev det anbefalet, at der løbende foretages en 
monitering af indholdet af miljøfremmede stoffer i perkolatet.  
 
Til brug for udtagning af vandprøver er der etableret en filtersat moniteringsboring placeret 
en halv meter under terræn ved dumpens front mod Godthåbfjorden. Placeringen fremgår 
af figur 22 på side 19 samt nedenstående figur 22 og 23.  
 
 

   
Figur 22: Filter for prøvetagning.   Figur 23: Prøvetagningssted set fra dumpens top   
 
Kommuneqarfik Sermersooq udtager vandprøver med et interval på ½ år.  
 

4.3.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker fortsat at anvende dumpen til deponering af affald og forventer at fort-
sætte med at deponere i højden op til niveau med fjeldknold beliggende i vestlig retning 
efter indkørsel til dumpen.  
 
Der er adgang til afdækningsmaterialer i form af slagger og overskudsjord fra byggemod-
ning.  
 

4.3.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Nuuk er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning etableret hensigtsmæs-
sigt, om end den er meget synlig fra søsiden. Dette kan afhjælpes ved den planlagte af-
dækning med sand; dog skal hældningen af affaldsfronten muligvis udjævnes noget for at 
undgå sammenskridning af sandet. Om nødvendigt må moniteringsboringen forlænges i 
højden, så der fremover stadig kan tages prøver af perkolatet. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden vur-
deres at være begrænset noget som følge af den delvise afdækning af dumpen. 
 

                                                 
2 Jerndumpen, Perkolatundersøgelse 2007. NIRAS Greenland A/S, december 2007. 

filter
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Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som løbende bør efterkontrolleres ved vurdering af de 
moniteringsresultater, der opnås ved analyse af perkolatprøver fra moniteringsboringen. 
 
Den nuværende praksis med anvendelse af slagger til afdækning på dumpen vurderes ik-
ke at være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af særligt foru-
renende virksomheder nr. 11 af 20. august 2004. For at afdækning med slagger kan god-
kendes, er det en forudsætning, at det dokumenteres, at det ikke medfører en forøget for-
urening af recipienten eller en overskridelse af emissionsværdier, som imidlertid ikke er 
fastsat.  Der er en risiko for, at samdeponering med andet affald kan medføre en højere 
koncentration af skadelige stoffer i perkolatet. 
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de anbe-
falinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.3.9 Status 

Pga. etablering af forbrændingsanlæg i Nuuk i 1986 er der ikke i væsentligt omfang depo-
neret dagrenovation på jerndumpen i Nuuk, hvilket adskiller jerndumpen i Nuuk fra de an-
dre dumpe i kommunen.  
 
Driften af jerndumpen i Nuuk foregår for så vidt hensigtsmæssig, da der blandt andet fore-
tages udsortering af farligt affald, elektronikskrot, løbende afdækning og løbende monite-
ring af perkolatet.  
 
Den videre drift og fremtidige indretning af jerndumpen kan på enkelte områder forbedres 
under hensyntagen til de generelle anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.4 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Nuuk fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.4.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 59 enheder (3 ugentlige tømninger af sæk) (2009).  
  

4.4.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

De indsamlede sække med natrenovation skæres op, og indholdet udledes via natrenova-
tionsanlægget gennem et rør til havoverfladen.  
 
Efter tømning bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding på forbrændingsan-
lægget. 
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Figur 24: Natrenovationsrampe 

4.4.3 Status 

Natrenovationsanlægget i Nuuk er i anvendelse og fungerer.  
 
4.5 Faciliteter for farligt affald m.v.  

På Nuuk Modtagestation kan private og erhverv aflevere affald som beskrevet i afsnit 3.3 - 
3.55.  
  

Figur 25: Modtageanlæg 

Placering af modtagestationen fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.5.1 Tilførte mængder 

Jf. afsnit 3 foretages der i Nuuk en frasortering af affaldstyperne små batterier, akkumula-
torer, elektronikskrot, køle-/frysemøbler samt diverse farligt affald.  
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4.5.2 Opbevaring og udskibning af farligt affald  

På Nuuk Modtagestation foretages der en demontering af elektronikaffald samt behand-
ling af køle-/frysemøbler (aftapning af freon m.m.). Derudover sker der en sortering, em-
ballering og midlertidig opbevaring inden udskibning til Danmark af fraktionerne batterier, 
akkumulatorer, demonteret elektronikskrot (printpladser etc.) samt diverse fraktioner af 
farligt affald.  
 
Kommunens medarbejder oplyste under besigtigelsen, at affaldsfraktionen asbest (tidlige-
re isoleringsmaterialer) pakkes på paller, som omvikles med plastic, og efterfølgende 
sendes affaldsfraktionen i  20” OT-containere (open top) til firmaet Mokana I/S. 
 

 
 

Figur 26: Demontering af elektronikaffald 

4.5.3 Genbrugshal  

Ved siden af forbrændingsanlægget og modtagestationen er der etableret en gen-
brugshal. Den er åben for indlevering og afhentning hverdage mellem kl. 08:00 og 15:00 
og lørdage mellem kl. 07:00 og 11:00.  
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Private husstande og erhvervsvirksomheder har mulighed for at aflevere brugte ting og 
sager, man vurderer, vil være brugbart for andre. Det kan være ting som ski, tæpper, tele-
foner, computer, computer tilbehør, cykler, værktøj, redskaber, skoletasker og tv-
apparater. Genbrugshallen modtager dog ikke tøj og andre beklædningsgenstande.  
 
De effekter, som er placeret i genbrugshallen, kan frit medtages af alle.  Der føres opsyn 
med brugerne af genbrugshallen fra modtagestationen. Indimellem gennemgår kommu-
nens personale alle afleverede effekter, og effekter, som er i stykker eller ikke vurderes at 
være brugbar for andre, fjernes.   
 

   
Figur 27: Genbrugshallen Figur 28: Genbrugseffekter (mar 2009) 

4.5.4 Status 

Det vurderes positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affalds-
fraktionerne små batterier, akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/frysemøbler samt diverse 
miljøfarlige affaldsfraktioner, samt at der er etableret en genbrugshal for kasserede effek-
ter.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Byen Paamiut er beliggende på Grønlands vestkyst syd for Nuuk.  
Paamiut ligger ved mundingen af fjorden Kuannersooq. 
 

Forsyningsskibe besejler Paamiut ca. én gang om ugen hele året. Dog med forbehold for 
is. 
 
Passagerbåde besejler Paamiut hver uge; én gang mod syd og én gang mod nord. Dog 
med forbehold for is. 
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Paamiut har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 9 %.  
 

Paamiut  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 1.842 1.679 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Paamiut (maj 2010):  
- Børnehave  
- Skole  
- Ældrekollektiv 
- Sygehus  
- Grønlands Søfartsskole (Maritim skolen) 
- Museum 
 
Der er følgende erhverv i Paamiut (maj 2010):  
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Royal Arctic Line 
- Paamiut Lufthavn 
- Tele- og posthus 
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Købmand (Pilersuisoq og Brugsin) 
- Kiosk/café (3 - 4 stk.) 
- Lysfabrik 
- Fiskefabrik (Royal Greenland) 
- Entreprenørvirksomheder (Betoncentralen, Vittus Pedersen og enmandsvirksomheden 

Bent Andreasen) 
- Håndværkere (p.t. 9 mindre firmaer)   
 
Derudover er der et kommunekontor, en politistation, en kirke og et forsamlingshus.  
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Figur 1: Bykort over Paamiut 

 
Figur 2: Luftfoto over Paamiut  

Natrenovation 

Dump 
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Paamiut er gennemført mandag og tirsdag den 24.-25. maj 2010.  
 
I besigtigelsen deltog Margrethe R. Hegelund fra Kommuneqarfik Sermersooq og Mette 
Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i byen inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Dumpen 
c)  Natrenovationsrampen 
d)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I forbindelse med besigtigelsen bistod Margrethe R. Hegelund med diverse oplysninger. 
Efterfølgende er der indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og Miljøforvaltningen i 
Paamiut.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Paamiut er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr 
samt akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse farligt affald.  
 
Sygehuset i Paamiut varetager selv bortskaffelse af risikoaffald. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
 
Dumpen 
Kommunen ønsker, at den fremtidige drift af dumpen skal foregå på samme sted som i 
dag. På baggrund af ovenstående vurderinger er det umiddelbart Grontmij | Carl Bro A/S’ 
opfattelse, at dette forudsætter en kvantificering af påvirkningen af fjordens vandkvalitet.  
 
Formentlig er der ikke tilstrækkelig miljømæssig og samfundsmæssig begrundelse for at 
anbefale en oprensning af dumpen og flytning til ny lokalitet, da omkostningerne herved vil 
være store og næppe vil stå mål med miljøforbedringen. Da dette imidlertid indtil videre 
bygger på formodninger, bør der igangsættes et moniteringsprogram, som kan dokumen-
tere, at det er miljømæssigt forsvarligt at fortsætte lossepladsdriften på den nuværende 
lokalitet. Ud over denne anbefaling foreslås den videre deponering udført som beskrevet 
under anbefalingerne i særskilt notat .  3

 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsanlægget i Paamiut er i anvendelse og fungerer upåklageligt.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affaldsty-
perne akkumulatorer, små batterier og diverse farligt affald, samt at der foretages en ud-
sortering af elektronikskrot og køle-/frysemøbler.  
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Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation med 
det formål at forøge de udsorterede mængder, forbedre arbejdsmiljøet og etablere en 
ordning for lokal behandling og efterfølgende udskibning af farligt affald fra fraktionerne 
elektronikskrot og køle-/frysemøbler.    
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsanlægget i Paamiut er i anvendelse og fungerer upåklageligt.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affaldsty-
perne akkumulatorer, små batterier og diverse farligt affald, samt at der foretages en ud-
sortering af elektronikskrot og køle-/frysemøbler.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation med 
det formål at forøge de udsorterede mængder, forbedre arbejdsmiljøet og etablere en 
ordning for lokal behandling og efterfølgende udskibning af farligt affald fra fraktionerne 
elektronikskrot og køle-/frysemøbler.   
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Paamiut er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
Fraktion 

Ordn.  

Husstande  Erhverv Ansvarlige 
indsamler  

Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x Entreprenør 2 gange pr. uge1 Dumpen 

Natrenovation 
Ja 

x x Entreprenør 
2 gange pr. uge2 

Udledning til 
havet 

Storskrald  
Ja 

x  Kommunen Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen. Jern-
skrot frasorteres  

Små batterier 
Ja 

x x Kommunen Kan afleveres i butik-
ker 

Udskibes til 
Danmark 

Elektronikskrot  Ja x x Kommunen 

Akkumulatorer Ja x x Kommunen 
Farligt affald (di-
verse) 

Ja 
x x Kommunen 

Løbende indsamling/ 
aflevering 

Udskibes til 
Danmark  

Køle-/frysemøbler  
(Ja) 

x x Kommunen 
Løbende indsamling/ 
aflevering 

Dumpen 

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja 
x x Kommunen 

Løbende aflevering til 
dumpen 

Dumpen 

Risikoaffald  
Ja 

 x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Udskibes til Nuuk 
eller Danmark 

Brændbart er-
hvervsaffald  

Ja 
 x Kommunen Løbende aflevering Dumpen 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja 
 x Kommunen Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Paamiut pr. 1. maj 2010 

1  291 stk. stativer pr. gang (582 tømninger om ugen) 
2  98 stk. pr. gang (196 tømninger om ugen) samt 5 samletank (3 stk. tømmes efter bestilling, 1 stk. tømmes 

14. dag og 1 skt. tømmes hver uge) 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Paamiut. 
 
Dagrenovation indsamles i 110 liter sække eller minicontainere to gange om ugen på en 
fast ugedag.  
 
En privat entreprenør forestår indsamling af dagrenovation. Indsamlingen foretages med 
komprimatorbil.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret afregnes må-
nedsvis. Opkrævningen foretages af Anlæg og Miljøforvaltningen i Paamiut.  
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 2 gange om ugen fra husstande, institutioner og erhverv, 
hvor der ikke er etableret kloak. 
  
Der skal enten være adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille den 
bundne sæk frem til afhentning på afhentningsdagen. Der må kun benyttes de af kommu-
nen leverede sække.  
  
En privat entreprenør forestår indsamlingen af natrenovation i sække. Entreprenøren be-
nytter en ladbil ved indsamling af natrenovation.   
 
Slamtanktømning udføres af kommunen, og der er differentieret tømningsfrekvens. Antal 
slamtanke og tømningsfrekvens er oplyst som note til tabel 2. Ved indsamling benyttes en 
traktor monteret med tank og pumpe.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales måneds-
vis. Opkrævningen foretages af Anlæg og Miljøforvaltningen i Paamiut.  
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Ifølge regulativet foretages der indsamling af storskrald første mandag i hver måned i den 
snefri periode.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald fra private husstande er dog ofte, at hus-
standen løbende stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes 
af kommunens ansatte ved brug af ladvognen. 
 

 
Figur 3: Storskrald sat frem til afhentning i Paamiut 
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Boligselskaberne INI A/S og ISARIT A/S er selv ansvarlige for indsamling og bortskaffelse 
af storskrald fra boligselskabernes bebyggelser. Ved mange af boligselskabernes bebyg-
gelser er der opstillet ophalercontainere til opsamling af storskrald. En privat entreprenør 
forestår tømning af disse ophalercontainere.  
 

   
Figur 4: Information om storskrald  Figur 5: Ophalercontainer til storskrald  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen. Det gælder alle fraktioner.  
 

3.4 Farligt affald 

Der foretages udsortering af fraktionerne elektronikskrot, akkumulatorer og diverse farligt 
affald, fx spildolie. Disse fraktioner kan afleveres umiddelbart efter indkørslen til dumpen 
til kommunens medarbejder, eller husstanden/institutionen stiller de kasserede emner 
frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens ansatte.  
 
Virksomheder i Paamiut bliver ved aflevering af farligt affald på dumpen registreret og får 
efterfølgende tilsendt en opkrævning svarende til de takster, som fremgår af takstbladet 
for Kommuneqarfik Sermersooq. I kalenderåret 2009 er der registret én aflevering af far-
ligt affald fra sygehuset i Paamiut. 
 
Små batterier kan afleveres i butikker i de dertil opstillede opsamlingsbokse for batterier. 
Ved besigtigelsen var nedenstående opsamlingsboks fyldt med affald.  
 

                                 
Figur 6: Indsamlingsmateriel til batterier i butikker Figur 7: Affald i opsamlingsboks til batterier  
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Opmagasinering af farligt affald, herunder akkumulatorer, elektronikskrot, køle-
/frysemøbler m.v., sker på et særskilt areal på dumpen, jf. afsnit 4.3. 
 

3.4.1 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres på dumpen.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr på dumpen. Dø-
de dyr tildækkes ved bortskaffelse på dumpen. 
 

3.4.2 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygehuset 
ved personlig henvendelse.  
 
Det forventes, at sygehuset udskiber risikoaffald til Danmark eller Dr. Ingrids Hospital i 
Nuuk. 
 

3.5 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere brændbart og ikke-brændbart affald på dumpen.  
 
Virksomheder i Paamiut bliver ved aflevering af affald på dumpen registreret og får efter-
følgende tilsendt en opkrævning svarende til de takster, som fremgår af takstbladet for 
Kommuneqarfik Sermersooq. I kalenderåret 2009 er der registret 875 læs brændbart og 
ikke-brændbart affald til dumpen i Paamiut. De største producenter af affald er Royal Arc-
tic Line, fiskefabrikken (Royal Greenland), Pilersuisoq, Nukissiorfiit, Skolen Tuissaq Atuar-
fik, Tele-Post og Brugsen Paamiut.  
 

   
Figur 8 og Figur 9: Bemandet modtagekontrol i Paamiut 
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3.6 Renholdelse 

I byen Paamiut er der langs de offentlige veje og stier opstillet et stort antal af offentlige 
skraldespande. Disse tømmes af kommunens vejafdeling.  
 
I visse områder og grøfter lå mindre mængder af henkastet affald. 
 

 
Figur 10: Offentlige opstillede skraldespande  

3.7 Status 

I Paamiut er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr 
samt akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse farligt affald.  
 
Sygehuset i Paamiut varetager selv bortskaffelse af risikoaffald. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Paamiut er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Dumpen 
2. Natrenovationsrampe 
3. Faciliteter for farligt affald 
 
Paamiuts anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 24.-25. 
maj 2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de ud-
førte observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat én kommunal medarbejder til at forestå modtagekontrol på dumpen. Medar-
bejderen mangler information og uddannelse. Derudover varetager vejafdelingen i Paami-
ut indsamling af storskrald, små batterier i opsamlingsbokse samt tømning af samletanke 
til natrenovation. 
 
Indsamling af dag- og natrenovation er udliciteret til privat entreprenør. 
 
Der er intet forbrændingsanlæg i Paamiut. 
 

4.1 Dumpen  

Placering af dumpen i Paamiut fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 11.000 m2. 

 
Figur 11: Dumpen i Paamiut 
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4.1.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

I Tasiilaq er der ikke etableret forbrændingsanlæg, og dagrenovation deponeres derfor 
permanent på dumpen. Der deponeres ugentligt dagrenovation fra 1.679 indbyggere 
(2009). 
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra hus-
holdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Der sker ikke deponering af natrenovationssække på dumpen. Sækkene afleveres og 
håndteres på anlægget for natrenovation, som ligger uden for dumpens område mod vest. 
 

4.1.2 Placering og udbredelse 

Dumpen er placeret i den sydlige ende af byen omgivet af fjeld mod nord-nord/øst og 
vest, hvilket gør, at dumpen ikke kan ses fra byen.  
 
Den fremherskende vindretning er mod nordvest1, hvilket fører lugt og røg ved eventuel 
afbrænding vest om byen det meste af tiden. En ukontrolleret udvikling af afbrænding på 
dumpen i oktober 2009 førte dog generende røg ind over byen2.  
 

 
Figur 12: Luftfoto af dumpens udbredelse og stendæmning 
 
Den nærmeste beboelse ligger ca. 300 m nord for dumpen, og søfartsskolen ligger ca. 
250 m nordøst for dumpen, på den anden side af et fjeld. 
 

                                                 
1  DMI technical report 00-18 
2  Artikel på Kommuneqarfik Sermersooq webside 
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Dumpen er opbygget ud mod en ca. 60 m lang stendæmning på tværs af fjorden. Der er 
ikke affald i havet uden for stendæmningen, men der sker udsivning af perkolat gennem 
dæmningen. Stendæmningen er lavet som en helt permeabel dæmning og består af store 
sten/sprængblokke.  
 
Hele den nederste del af dumpen er beliggende under havets vandspejlsniveau. Overfla-
den af det højeste plateau af dumpen (ca. 4.200 m2) ligger i kote ca. +6 m, stigende til ca. 
+8 m ved indkørsel til dumpen. Det laveste plateau ud mod dæmningen (ca. 6.100 m2) 
ligger skønnet 2-3 m lavere, dvs. i kote ca. +3-4 m. Stendæmningen ligger ca. 1 m over 
højeste vandspejlsniveau, dvs. at vandet ikke er over affaldsniveauet ved højvande. Da 
der er op til ca. 3 m tidevand, skønnes dæmningskronen at være i kote ca. +4 m.  
 
Dybden til bunden af stendæmning midt i fjorden er ukendt, men bunden antages at ligge i 
kote ca. -5 m. Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 70.000 m3 
affald.  
 

 
Figur 13: Dumpens udbredelse og stendæmningen 
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Figur 14: Dumpen set mod vest. Indkørslen er til højre i billedet 

 
Figur 15: Dumpen set mod syd 
 

 
Figur 16: Stendæmningen på tværs af fjorden 
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4.1.3 Opmagasinering af diverse affald 

Umiddelbart efter tilkørsel til dumpen i den nordlige ende er der et særskilt areal, hvor af-
faldstyperne farligt affald, elektronikskrot, køle-/frysemøbler og jernskrot opmagasineres. 
De nævnte affaldstyper er alle umiddelbart tilgængelige for behandling/bearbejdning og 
efterfølgende videre håndtering/udskibning. 
 
Pladsen, hvor disse affaldstyper opbevares, er på et bæredygtigt underlag.  
 

 
Figur 17: Opmagasineret jernskrot, køle-/fryseskabe, elektronikskrot og farligt affald  

4.1.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn” og efterfølgende skubbes affaldet 
ud over aflæsningsfronten og ned på ”laveste niveau” eller ned på ”bunden af dumpen”. 
Dvs. der til dels foretages en opbygning lagvis, om end det areal, som p.t. opfyldes lagvis, 
udgør hele ”bunden” af dumpen. Der foretages ikke en etapevis opfyldning.  
 
Affaldstyperne ”uhygiejnisk” dagrenovation og ”rent” brændbart affald fra erhverv (fx em-
ballage eller træ) blandes efter modtagelse i forbindelse med deponering. 
 
Der er ansat én person til modtagekontrol. Personen mangler uddannelse.  
 
Tidligere er der løbende foretaget åben afbrænding. Denne praksis er indstillet for ca. 3 år 
siden, dog var et par brandbiler i aktion i oktober 2009, se Figur 18. 
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Figur 18: Ukontrolleret afbrænding i oktober 2009 

4.1.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Ved den visuelle observation sås ingen synlige tegn på udsivning af perkolat til fjorden, 
om end dette med sikkerhed finder sted. 
 
Ved den lille bred vest for/i forlængelse af stendæmningen blev der observeret henkastet 
affald. Hegnet, som er placeret øverst på det vestlige fjeld, har opsamlet affald. Ved tilkør-
sel til dumpen lå henkastet affald.  
 
Det uafdækkede affald var fyldt med fluer. Kommunen oplyser, at der er en del mus på 
pladsen.  
 
Lugten var begrænset til dumpen, men om sommeren kan lugten evt. være til gene for de 
nærmest beliggende boliger.  
 

4.1.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 
Det vurderes ikke at være muligt at udtage perkolatprøver uden etablering af en brønd til 
formålet. En sådan brønd vurderes mulig at etablere et sted inden for dæmningen.  
 

4.1.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker fortsat at anvende dumpen til deponering af affald. P.t. er planerne om 
etablering af et forbrændingsanlæg i Paamiut skrinlagt. Det kan forventes, at dumpen vil 
få tilført en del brændbart nedrivningsaffald (inventar o.l.), da kommunen har planlagt, at 
to boligblokke skal nedrives i den nærmeste fremtid.  
 
Der er afdækningsmaterialer/løsjord uden for Paamiut.  

 Side 17 
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4.1.8 Vurdering 

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Paamiut er etableret uhensigtsmæssigt, da en stor del af det deponerede affald 
er placeret under vandspejlet bag en stendæmning mod fjorden. Ved nyetablering af en 
losseplads vil denne metode ikke kunne anbefales, idet der herved sker en stor udvask-
ning af perkolat fra det deponerede affald som følge af tidevandspåvirkning. Udvasknin-
gen finder sted op til kote ca. +3 m, mens der over denne kote sker en mere begrænset 
udvaskning som følge af nedbør.  
 
Det formodes, at udsivningen af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige tide-
vandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne i afsnit 2.5 og 
4.1 i særskilt notat3. 
 
Den separate oplagring af farligt affald, elektronikskrot, køle-/frysemøbler og jernskrot 
vurderes at være hensigtsmæssig, så længe affaldet er tilgængeligt for videre dispone-
ring. 
 
Den manglende afdækning af dagrenovationen er et æstetisk problem og et potentielt 
sundhedsmæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, skadedyr og fluer.  
 

4.1.9 Status 

Kommunen ønsker, at den fremtidige drift af dumpen skal foregå på samme sted som i 
dag. På baggrund af ovenstående vurderinger er det umiddelbart Grontmij | Carl Bro A/S’ 
opfattelse, at dette forudsætter en kvantificering af påvirkningen af fjordens vandkvalitet.  
 
Formentlig er der ikke tilstrækkelig miljømæssig og samfundsmæssig begrundelse for at 
anbefale en oprensning af dumpen og flytning til ny lokalitet, da omkostningerne herved vil 
være store og næppe vil stå mål med miljøforbedringen. Da dette imidlertid indtil videre 
bygger på formodninger, bør der igangsættes et moniteringsprogram, som kan dokumen-
tere, at det er miljømæssigt forsvarligt at fortsætte lossepladsdriften på den nuværende 
lokalitet. Ud over denne anbefaling foreslås den videre deponering udført som beskrevet 
under anbefalingerne i særskilt notat3.  
 

4.2 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Paamiut fremgår af figur 1 på side 4.   
 

4.2.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 98 enheder (3 ugentlige tømninger af sæk) og 5 
samletanke (2009).  
  

4.2.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

De indsamlede sække med natrenovation skæres op, og indholdet udledes via natrenova-
tionsanlægget gennem et rør til havoverfladen. 
 

                                                 
3 Notat fra Grontmij | Carl Bro A/S af 21. juli 2010 vedr. dumpen i Paamiut. 
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Figur 19: Natrenovationsrampen 

Efter tømning bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding i den dertil opstillede 
ovn til forbrænding af sækkene. 
 

 
Figur 20: Ovn til forbrænding af natrenovationssække 

4.2.3 Status 

Natrenovationsanlægget i Paamiut er i anvendelse og fungerer upåklageligt.  
 
4.3 Faciliteter for farligt affald m. m. 

Placering af faciliteter for farligt affald i Paamiut fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Jf. afsnit 3 foretages der i Paamiut en frasortering af affaldstyperne akkumulatorer, elek-
tronikskrot, køle-/frysemøbler og små batterier.  
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4.3.2 Opbevaring og udskibning af farligt affald  

Kommunens medarbejdere forestår sortering af de forskellige typer af farligt affald.  
Elektronikskrot og akkumulatorer og små batterier opbevares i en opstillet 20” skibs-
container placeret ved dumpen.  
 

 
Figur 21: Container til akkumulatorer, lysstofrør mv. 

Det er hensigten, at der løbende skal foretages udskibning af akkumulatorer, små batteri-
er og andet farligt affald til firmaet Mokana I/S som er beliggende i Danmark. I løbet af ka-
lenderåret 2009 blev der en gang foretaget udskibning af diverse farligt affald til Mokana 
I/S. Anlæg og Miljøforvaltningen i Paamiut har oplyst, at der en enkelt gang for år tilbage 
er udskibet spildolie til Ilulissat. 
 
Elektronikskrot og køle-/frysemøbler opmagasineres på et særskilt område på dumpen. 
P.t. foretages der ikke demontering, lokal behandling og/eller udskibning af disse fraktio-
ner.  
 

4.3.3 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affaldsty-
perne akkumulatorer, små batterier og diverse farligt affald, samt at der foretages en ud-
sortering af elektronikskrot og køle-/frysemøbler.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation med 
det formål at forøge de udsorterede mængder, forbedre arbejdsmiljøet og etablere en 
ordning for lokal behandling og efterfølgende udskibning af farligt affald fra fraktionerne 
elektronikskrot og køle-/frysemøbler.   
 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Paamiut har oplyst, at der har været gennemført en kam-
pagne vedr. korrekt håndtering af akkumulatorer samt batterier. Kampagnen har været 
virkningsfuld og har gjort indbyggerne opmærksomme på, at akkumulatorer og batterier 
skal frasorteres og afleveres separat. Det vurderes, at indsamlingen fungerer godt.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Tasiilaq er den største by i Østgrønland og er beliggende på Ammassalik Ø lige syd for 
polarcirklen. En elv med udspring i den nærliggende Blomsterdal deler byen i to. 
 
Forsyningsskibe besejler Tasiilaq fra juni til først i november.  
 
Bygdebåde sejler herfra 5 dage om ugen til bygderne Sermiligaaq, Isortog, Kulusuk, Tini-
teqilaaq og Kuummiut. 
 

1.2 Befolkning  

Tasiilaq er den største by i Østgrønland.   
 Befolkningstallet i Tasiilaq har fra 2003 til 2009 været stigende med ca. 4 %.  

 
Tasiilaq  2003 

I alt 
2009 
I alt 

Indbyggere 1.818 1.893 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Tasiilaq (maj 2010):  
- 5 dag- og døgninstitutioner  
- Skoler og uddannelsesinstitutioner inkl. kollegium 
- Ældrekollektiv 
- Sygehus (40 fuldtidsansatte) 
- Ammassalik Museum 
 
Der er følgende erhverv i Tasiilaq (maj 2010):  
- Dagligvarebutikker (Pilersuisoq og RF) 
- Bageri 
- Kiosker (3-4 stk.)  
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Entreprenørfirma (alle fagentrepriser) 
- Håndværksfirmaer (tømrerværksted, VVS- og smedeværksted samt autoværksted)  
- Kommunens entreprenørafdeling 
- Boghandel 
- Posthus/bank  
- Filatelia (ca. 20 ansatte) 
- Turistkontor / souvenirbutik 
- Hotel og andre overnatningsmuligheder for turister 
- Netcafé 
- Værtshuse  
- Havn 
- Heliport 
 
Derudover er der et kommunekontor, politistation, en kirke, et forsamlingshus og en 
sportshal.  
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Figur 1: Bykort over Tasiilaq 

 
Figur 2: Luftfoto over Tasiilaq  

Natrenovation  

Dump  
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Tasiilaq er gennemført mandag den 12. juli 2010 mellem kl. 14-16. 
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i byen inkl. forhold vedr. renholdelse 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I besigtigelsen deltog Hendrik Andreassen fra Kommuneqarfik Sermersooq samt Mette 
Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
I forbindelse med besigtigelsen bistod Hendrik Andreassen med diverse oplysninger. Ef-
terfølgende er der indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og Miljøforvaltningen i 
Tasiilaq. 
  

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Tasiilaq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr 
samt akkumulatorer, elektronikskrot og diverse farligt affald.  
 
I Tasiilaq er der ikke etableret ordninger for køle-/fryseskabe.  
 
Sygehuset i Tasiilaq varetager selv bortskaffelse af risikoaffald. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Tasiilaq kan med fordel forbedres. Den videre depo-
nering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalinger, 
som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsrampen i Tasiilaq er i anvendelse. De æstetiske og lugtmæssige gener for 
de omkringliggende boliger kan med fordel bringes til ophør ved at placere natrenovati-
onsrampen uden for byen.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier og akkumulato-
rer/batterier fra større maskiner, elektronikskrot samt andet farligt affald.  
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Tasiilaq er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Ansvarlig 
indsamler  

Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x Entreprenør 2 gange pr. uge1 Dumpen  

Natrenovation Ja  x x Entreprenør 3 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  Ja x  Kommunen Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 

Små batterier Ja x x Kommunen Aflevering i dagligva-
rebutikker  

Udskibes til 
Danmark  

Elektronikskrot  Ja   x x Kommunen Løbende indsamling/ 
aflevering v. værksted 

Demonteres før 
udskibning 

Akkumulatorer Ja x x Kommunen Løbende indsamling/ 
aflevering v. værksted  

Udskibes til 
Danmark  

Farligt affald (di-
verse) 

Ja x x Kommunen Løbende indsamling/ 
aflevering v. værksted  

Udskibes til 
Danmark  

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x x Kommunen 
Løbende aflevering til 
v. dumpen  

Dumpen  

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Afbrænding i 
specialovn  

Brændbart er-
hvervsaffald  

Ja  x Kommunen Løbende aflevering Dumpen 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x Kommunen Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Tasiilaq pr. 1. juli 2010 

1) Tirsdag og torsdag 
2) Mandag, onsdag og fredag  
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Tasiilaq. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes to gange om ugen på ugedage-
ne tirsdag og torsdag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang om ugen.  
 
En privat entreprenør forestår indsamling af dagrenovation. Indsamlingen foretages med 
komprimatorbil.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales kvar-
talsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

I Tasiilaq er der etableret offentlig kloak i ca. halvdelen af byen. Det betyder, at der ind-
samles natrenovation 3 gange om ugen fra husstande, institutioner og erhverv, hvor der 
ikke er etableret kloak.  
 
Ejendomme, som er omfattet af ordningen, skal være i besiddelse af et godkendt tørkloset 
med løs spand eller have etableret en samletank. Ved anvendelse af tørkloset skal der 
enten være adgang for renovatøren til klosettet, eller spanden skal stilles frem til afhent-
ning på afhentningsdagen.  
 
Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug af sække eller anden emballage.  
 
En privat entreprenør forestår indsamlingen af natrenovation. Entreprenøren benytter et 
specialfremstillet køretøj monteret med tank og pumpe. Pumpen anvendes ved tømning af 
samletanke.  
 

 
Figur 3: Køretøj til indsamling af natrenovation  

Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales kvartals-
vis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres på dumpen. Det gælder alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen stil-
ler de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens an-
satte ved brug af køretøj.  
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3.4 Farligt affald 

Der foretages udsortering af fraktionerne elektronikskrot, akkumulatorer og diverse farligt 
affald, fx spildolie. Disse fraktioner kan afleveres foran kommunens mandskabs- og værk-
stedsbygning, som er placeret før indgangen til dumpen, eller husstanden/institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte.  
 

 
Figur 4: Aflevering af farligt affald v. kommunens mandskabs- og værkstedsbygning  

Små batterier kan afleveres i dagligvarebutikkerne (Pilersuisoq) og kioskerne i de opstille-
de opsamlingsbokse for batterier.  
 
Elektronikaffald demonteres og sorteres og opmagasineres lige som akkumulatorer og 
små batterier, inden det udskibes til videre behandling i Danmark, jf. afsnit 4.4.  
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved dumpen.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr på dumpen. Dø-
de dyr tildækkes ved bortskaffelse på dumpen. 
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygehuset i 
Tasiilaq ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationer i de omkringliggende bygder på østkysten udskiber risikoaffald til vide-
re håndtering og bortskaffelse på sygehuset i Tasiilaq.  
 
Sygehuset i Tasiilaq bortskaffer risikoaffald, herunder medicinrester og kanyler, ved for-
brænding i sygehusets specialovn monteret til formålet. 
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Figur 5: Ovn til afbrænding af risikoaffald  Figur 6: Risikoaffald til afbrænding  

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen. Den største producent af erhvervsaffald i 
bygden er Pilersuisoq og anlægsvirksomheder.  
 
Derudover er der en del mindre firmaer (kioskerne og håndværkere) samt Nukissiorfiit, 
som formodes at producere begrænsede mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I byen Tasiilaq er der ved offentlige bygninger og veje opstillet offentlige skraldespande. 
Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Byen fremstod forholdsvis ren om, end der i visse områder og grøfter lå mængder af hen-
kastet affald. 
 

3.9 Status 

I Tasiilaq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr 
samt akkumulatorer, elektronikskrot og diverse farligt affald.  
 
I Tasiilaq er der ikke etableret ordninger for køle-/fryseskabe.  
 
Sygehuset i Tasiilaq varetager selv bortskaffelse af risikoaffald. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Tasiilaq er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Dumpen 
2. Natrenovationsrampe 
3. Faciliteter for farligt affald 
 
Der er intet forbrændingsanlæg i Tasiilaq. 
 
Tasiilaqs anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 12. juli 
2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Indsamling af dag- og natrenovation er udliciteret til privat entreprenør. Der er ansat 
kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og håndtering af stor-
skrald og miljøfarligt mv. affald i Tasiilaq, herunder drift af dumpen. Medarbejderne mang-
ler information og uddannelse. Der er ikke ansat medarbejdere til at forestå modtagekon-
trol på dumpen.  
 

4.1 Dumpen  

Placering af dumpen i Tasiilaq fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 8.000 m2.  
 

 
Figur 7: Dumpen i Tasiilaq.  
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 Side 11 

Der er tidligere jævnligt foretaget åben afbrænding på dumpen. Sidste afbrænding blev 
gennemført i 2008.  
 

4.1.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

I Tasiilaq er der ikke etableret forbrændingsanlæg, og dagrenovation deponeres derfor 
permanent på dumpen. Der deponeres ugentligt dagrenovation fra 1.893 indbyggere 
(2009). 
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra hus-
holdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Der sker ikke deponering af natrenovation på dumpen. Natrenovation bortskaffes til havet 
via en rampe (kaj-kant), som ligger uden for dumpens område.  
 

4.1.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den østlige fjernest beliggende del af byen. Der er ikke etableret af-
skærmning, så dette gør, at der er direkte indsigt til dumpen fra de omkringliggende huse 
samt fra heliporten og campingpladsen, som ligger på pynten mod nordvest. .  
 
Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning i Tasiilaq1, hvorfor lugt og røg ikke 
vurderes at belaste et bestemt område. Den nærmeste beboelse ligger knap 200 m vest 
for dumpen.  

 
Figur 8: Luftfoto af dumpens udbredelse 

                                                 
1  DMI technical report 00-18 
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Dumpen er placeret kystnært på klippegrund på en hældende skrænt, som skråner stejlt 
ned til kysten. 
 
Overfladen af det højeste plateau af første del af dumpen (ca. 5.000 m2) ligger i kote ca. 
+28-30 m. Bunden af dumpen når enkelte steder ned ad skrænten ned i kote ca. +5 m, 
men ligger ellers over kote +10 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i kote ca. +3 
m, dvs. flere meter under bunden af dumpen, og havet når således ikke det deponerede 
affald ved højvande.   
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 40.000 m3 affald. 
 
Det ses desuden, at der umiddelbart bag ved dumpen er placeret oplagsplads for grus, 
knust klippemateriale m.m. 
 

 
Figur 9: Dumpen set fra luften  
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Figur 10: Dumpen set mod nordvest  

Til højre på ovenstående fotos ses opmagasineret jernskrot, mens den nuværende aflæs-
ningsfront anes i venstre side af fotoet lige bag ved bunken med knust klippe. Foran af-
læsningsfronten er et ca. 100-200 m langt fladt plateau, inden dumpen skråner ned mod 
havet. Det forventes, at det aflæssede affald vil blive skubbet så langt frem som muligt 
mod skrænten til havet.  
  

 
Figur 11: Aflæsningsfront 

Jf. Figur 11 er der aflæsset brændbart affald i venstre side og dagrenovation i højre side.  

 Side 13 



Tasiilaq 
Kortlægning 2010 

Appendiks d  
 

 
4.1.3 Opmagasinering af diverse affald 

Umiddelbart efter tilkørsel til dumpen bliver der på et område i den sydlige ende opmaga-
sineret forskellige typer af farligt affald samt mindre mængder af jernskrot (kasserede bi-
ler, maskiner etc.). De nævnte affaldstyper er alle umiddelbart tilgængelige for behand-
ling/bearbejdning og efterfølgende videre håndtering/udskibning. Pladsen, hvor disse af-
faldstyper opbevares, er på et bæredygtigt underlag.  
1 
Derudover er der i dumpens vestlige ende ned ad skrænten mod havet opmagasineret en 
større mængde af jernskrot. Dette jernskrot er knap så tilgængeligt, og det vil kræve ud-
styr med en vis motorkraft at få det flyttet op fra skrænten til terræn.  
 

     
Figur 12: Areal i sydlige del.  Figur 13: Jernskrot på skrænt set fra bunden og op-

ad   

4.1.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på fladt plateau i dumpens vestlige ende. Der 
foretages ikke en etapevis opfyldning.  
 
De forskellige affaldstyper dagrenovation, stort brændbart (fx emballage eller træpaller) og 
ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres sammenblandet på dumpen. 
Dette kan tillige konstateres ved et nærmere eftersyn af det deponerede affald. 
 
Kommunens medarbejder i Tasiilaq oplyste, at der tidligere jævnligt er foretaget åben af-
brænding på dumpen. Sidste afbrænding er foretaget i 2008. 
 
Tidligere er der sket en afbrænding af døde dyr i tønde. Nu foretages der en deponering 
af de døde dyr på dumpen. De døde dyr dækkes med affald.   
 

4.1.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til havet. Dette 
blev observeret to steder ved bunden af dumpen.  
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Figur 14 og Figur 15: Perkolatafstrømning fra dumpen.  

Dumpen indeholder i aflæsningsfronten uafdækket og uforbrændt dagrenovation. I affal-
det blev observeret fluer. Kommunens medarbejder oplyste, at de omkringliggende boliger 
var meget plagede af fluegener. Lugten var begrænset til dumpen, men er i varmere peri-
oder til gene for de nærmest beliggende boliger.  
 

4.1.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.1.7 Fremtidsplaner 

Kommunen fortsætter med at anvende dumpen til deponering af affald og forventer at 
fortsætte med deponeringen opad i højden.  
 
Teknisk Forvaltning i Tasiilaq oplyser, at der er udpeget en ny placering af ny dump i Tasi-
ilaq. Placeringen er en meget stor kløft i vestlig retning. Nuværende dump og eventuelt 
fremtidig dump adskilles af en høj fjeldryg.  
 
Der er adgang til afdækningsmaterialer/løsjord.  
 

4.1.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Tasiilaq er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning etableret hensigts-
mæssigt. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
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Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt sundheds-
mæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, skadedyr og fluer.  
 
Den separate oplagring i den sydlige retning af farligt affald samt jernskrot vurderes at 
være hensigtsmæssig, så længe affaldet er tilgængeligt for videre disponering. Den nu-
værende frasortering af farligt affald og jernskrot bør fastholdes og gerne forbedres, både 
hvad angår omfang og kvalitet af frasorteret jernskrot.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de anbe-
falinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.1.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Tasiilaq kan med fordel forbedres. Den videre depo-
nering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalinger, 
som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 

4.2 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Tasiilaq fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.2.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 325 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 
74 samletanke (2009).  
 

4.2.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes til havet via natrenovationsrampen 
(betonkant).  
 
Udledningen sker direkte til havet, hvilket reducerer de uhygiejniske forhold. Dog er natre-
novationsrampen placeret centralt i byen, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til lugtge-
nerne og forhold af æstetisk art især i isperioden.  
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Figur 16: Natrenovationsrampen 

4.2.3 Status 

Natrenovationsrampen i Tasiilaq er i anvendelse. De æstetiske og lugtmæssige gener for 
de omkringliggende boliger kan med fordel bringes til ophør ved at placere natrenovati-
onsrampen uden for byen.  

 
4.3 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.3.1 Håndtering og oplagring af farligt affald 

I Tasiilaq er der etableret faciliteter for håndtering og opbevaring af farligt affald. Fra de 
omkringliggende bygder på østkysten udskibes akkumulatorer og små batterier til Tasiilaq 
til videre håndtering.   
 
I kommunens mandskabs- og værkstedsbygning foretages en demontering af elektronik-
affald. Et almindelig arbejdsbord benyttes ved demonteringen, og der er opstillet plasttøn-
der til brug for opsamling af de opskellige fraktioner (fx printplader, harddiske, batterier 
etc.).  
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Figur 17: Elektronikskrot demonteres og sorteres 

Demonteret elektronikaffald, akkumulatorer og batterier udskibes til firmaet Mokana I/S i 
Danmark.  
 
Ved indgangen til dumpen er der et areal, hvor akkumulatorer/batterier til større maskiner, 
demonteret elektronikaffald og andet farligt affald opmagasineres, inden det udskibes til 
videre behandling i Danmark.  
 

 
Figur 18: Udendørs oplagring af farligt affald.  
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Figur 19: Udendørs oplag af akkumulatorer og demonteret elektronikskrot 

4.3.2 Oplagring af metaldåser  

I bygningen foretages også opsamling og emballering af metaldåser. Metaldåserne udski-
bes til en skrothandler i Danmark. Inden udskibning vejes hver plastpose med metaldåser, 
og metalmængden registreres.  
 

 
Figur 20: Plastpose med metaldåser 

4.3.3 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier og akkumulato-
rer/batterier fra større maskiner, elektronikskrot samt andet farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i for-
hold til udsortering af farligt affald m.v.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Bygden Arsuk er beliggende på Grønlands vestkyst syd for Nuuk. Arsuk ligger ca. 130 km 
fra Paamiut og ligger ved den nordlige indsejling til Arsukfjorden. 
 
I sommermånederne kan storisen af og til volde vanskeligheder med besejlingen. Resten 
af året er der isfrit. 
 
Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. 
 
Forsyningsskibe besejler Arsuk ca. hver 14. dag hele året rundt. Dog med forbehold for is. 
 
Bygdebåde besejler Arsuk ca. én gang om ugen hele året fra syd. Dog med forbehold for 
is.  
 
Passagerbåde har desuden passagerrutefart til Arsuk én gang hver uge mod syd og én 
gang hver uge mod nord. 
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Arsuk har fra 2003 til 2009 været faldende med ca.  3 %.  
 

Arsuk  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 177 171 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Arsuk (maj 2010):  
- Børnehave 
- Skole (ca. 40 elever fra 0.-7. klassetrin, de sidste 2 skoleår foregår på skolen i 

Paamiut) 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejestation  
- Servicehus 
 
Der er følgende erhverv i Arsuk (maj 2010):  
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Købmand (Pilersuisoq) 
- Polaroil (brændstofforsyning) 
- Tele- og posthus 
- Kiosk 
- Fiskefabrik 
- 2 moteller 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus, som også fungerer 
som fritidsklub for områdets børn.  
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Figur 1: Bykort over Arsuk 

 
Figur 2: Luftfoto over Arsuk  

 

Dump og nat-
renovation  

Forbrændingsanlæg  
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Arsuk er gennemført onsdag den 26. maj 2010. 
  
I besigtigelsen deltog Laasinnquaq og Birthe Kleist (fungerende bygdebestyrer) fra 
Kommuneqarfik Sermersooq samt Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
Efterfølgende er der efter behov indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og 
Miljøforvaltningen i Paamiut.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Arsuk er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation samt storskrald og 
afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald samt døde dyr.  
 
I Arsuk er der ikke etableret ordninger for små batterier, akkumulatorer, elektronikskrot, 
køle-/fryseskabe og diverse farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Arsuk er ikke i anvendelse. Der er behov for snarest at 
udbedre skaden på brænderen samt udbedre hullet i taget ved skorstenen. 
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Arsuk kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsanlægget i Arsuk er i anvendelse og fungerer. Opholdsforholdene for 
medarbejderne kan forbedres væsentligt ved etablering af læskur med halvtag eller en 
bygning. 
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
P.t. sker der ingen frasortering, oplag og løbende udskibning af farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteterne med det formål at forøge de 
udsorterede mængder og forbedre arbejdsmiljøet.  
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Arsuk er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 

fraktion 

Ordn.  

Husstande  Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x x 2 gange pr. uge1 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Natrenovation Ja x x x 2 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  Ja x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 

Små batterier Nej      

Elektronikskrot  Nej      

Akkumulatorer Nej      

Farligt affald 
(diverse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x x x 
Løbende aflevering til 
dumpen 

Dumpen 

Risikoaffald  Ja x x  
Håndteres af 
sundhedsvæsenet 

Udskibes til 
Paamiut 

Brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x x Løbende aflevering Dumpen  

 Tabel 2 Affaldsordninger i Arsuk pr. 1. maj 2010 

1  Indsamling af dagrenovation foregår tirsdag og fredag 
2  Indsamling af natrenovationsposer foregår mandag og torsdag.  
Samletanke tømmes hver 14. dag, og der er 11 stk. i bygden. 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Arsuk. Der er i alt ca. 70 enheder tilmeldt ordningen.  
 
Ordningen omfatter indsamling i enten sække eller containere to gange om ugen.  
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes på faste ugedage.  
 
Ønsker borgerne at benytte container i stedet for affaldssæk, kan der søges dispensation 
herom.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en ladvogn til 
indsamling af dagrenovation. Ladvognen trækkes af en traktor.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret afregnes 
månedsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Paamiut. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 2 gange om ugen ved alle husstande (60-70 steder). Der 
skal enten være adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille den 
bundne sæk frem til afhentning på afhentningsdagen. Der må kun benyttes de af 
kommunen leverede sække.  
  
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en ladvogn til 
indsamling af natrenovation. Ladvognen trækkes af en traktor. 
 

 
Figur 3: Traktor med lad. Benyttes til indsamling af nat-/dagrenovation og storskrald  

Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales 
månedsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Paamiut. 

 
3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres til modtageanlægget ved bygdeforbrændingsanlægget. 
Det gælder alle fraktioner.  
 
Jf. regulativ indsamles der herudover storskrald 1. mandag i hver måned i den snefri 
periode.  

  
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte ved brug af ladvognen. 
 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer, elektronikskrot samt køle-/frysemøbler bortskaffes, ved at husstanden 
eller institutionen stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes 
af kommunens ansatte. Der fortages ikke udsortering af fraktionerne akkumulatorer, 
elektronikskrot, køle-/frysemøbler eller andre typer af farligt affald. 
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Ifølge regulativet skal der være mulighed for, at små batterier kan afleveres i 
dagligvarebutikken og/eller kommunekontoret i den opstillede opsamlingsboks for 
batterier. Ved besigtigelsen var der ikke opstillet sådanne bokse i Arsuk.  
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr via dumpen.  
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til Arsuks 
sygeplejestation ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til hospitalet i Paamiut.  
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved bygdeforbrændingsanlægget, hvor anlægspasseren 
anviser affaldet.   
 
Den største producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq, som dagligt afleverer 
brændbart affald ved bygdeforbrændingsanlægget.  
 
Det er forudsat, at fiskefabrikken kun afleverer mindre mængder af henholdsvis brændbart 
og ikke-brændbart erhvervsaffald til dumpen, og at fabrikken selv forestår bortskaffelse af 
organisk affald fra produktionen (fisk indhandlet til fabrikken vil ofte være rensede).   
  
Derudover findes der i bygden få mindre firmaer (moteller og håndværkere), som 
formodes at producere begrænsede mængder af affald.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Arsuk er der langs de offentlige veje og stier ikke opstillet offentlige 
skraldespande. 
 
Rundt omkring i bygden lå en del henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Arsuk er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation samt storskrald og 
afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald samt døde dyr.  
 
I Arsuk er der ikke etableret ordninger for små batterier, akkumulatorer, elektronikskrot, 
køle-/fryseskabe og diverse farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.   
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Arsuk er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Arsuks anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 26. maj 
2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat 3 kommunale medarbejdere til at varetage indsamling og håndtering af affald 
i Arsuk, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for affald. Medarbejderne 
mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Arsuk fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Arsuk er af typen 1700 og er etableret i 1999.  
 

 
Figur 4: Bygdeforbrændingsanlæggets bygning 

4.1.1 Tilførte mængder  

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift.  
 
Normalvis tilføres der ugentligt dagrenovation fra 171 indbyggere (2009).  
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Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det 
deponeres på dumpen.  
 

4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstillet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings 
generelle tilstand, herunder tag, porte og døre samt skorsten, blev under besigtigelsen 
tilset.   
 
Der er hul i taget ved skorsten (Figur 5). 
Et af vinduerne i porten er itu (Figur 4).  
 

        
Figur 5: Skorstenen på bygdeforbrændingsanlægget 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget p.t. ikke er i anvendelse.  
 
I forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
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Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Låge og spjæld er ok. 
 

 

 

Figur 6: Forbrændingsanlæg Figur 7: Låge 

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer1 
Risten er afmonteret, men forekommer at være i god stand. Murværk skiftes efter behov. 
Udskiftning foretages af eksternt firma efter bestilling. Reservesten findes på lager 
(opbevares udendørs langs en af bygningens ydervægge). 
 
Kommunes medarbejder i Arsuk oplyste, at brænderen er defekt (se figur 8), og at dette 
er årsagen til, at forbrændingsanlægget ikke anvendes p.t.  

                                                 
1  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 8: Ovn  Figur 9: Defekt brænder 

Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Ok.  
 

Figur 10: Automatik og olietank 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Arsuk er ikke i anvendelse. Der er behov for snarest at 
udbedre skaden på brænderen samt udbedre hullet i taget ved skorstenen. 
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4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Arsuk fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige areal 
udgør ca.1.000 m2.  
 

  
Figur 11: Dumpen i Arsuk  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift. På dumpen deponeres der ugentligt 
dagrenovation fra 171 indbyggere (2009).  
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra 
husholdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Dagrenovation og andet brændbart affald bortskaffes p.t. ved åben afbrænding på 
dumpen.  
 
Der er tidligere på dumpen deponeret slagger fra forbrænding af dagrenovation.  
 
Der sker ikke deponering af natrenovation på selve dumpen, om end bortskaffelse af 
natrenovation sker fra rampe placeret centralt på dumpen. 
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret afsides i den vestlige del af bygden. Da dumpen er placeret afsides, 
er der på grund af afstanden ikke indsigt til dumpen fra nærmeste bolig.  
 
Den fremherskende vindretning er mod nordvest2, hvilket fører lugt og røg ved eventuel 
afbrænding væk fra bygden det meste af tiden. Den nærmeste beboelse ligger ca. 200 
meter øst for dumpen. 
 

                                                 
2  DMI technical report 00-18 
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Figur 12: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret kystnært på klippegrund på en hældende skrænt, som skråner stejlt 
ned til kysten. 
 
Overfladen af det højeste nuværende niveau på dumpen skønnes at ligge i kote ca. +8-9 
m. Bunden af dumpen ligger ca. 10-15 m fra kysten og skønnes at ligge i kote ca. +6 m. 
Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m., dvs. at vandet ikke når det laveste 
deponerede affald ved højvande.  
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 2.000 m3 affald. 
 

 
Figur 13: Dumpen set fra havet 
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Figur 14: Dumpen set mod øst 

På dumpen i Arsuk sker aflæsning af dagrenovation ved en aflæsningsfront, som er 
placeret længst inde på fjeldet (yderst til venstre på figur 14), mens natrenovation udledes 
til havet via klippevæg midt på dumpen. Nedknust bygge-/anlægsaffald aflæsses på 
yderste pynt (til højre på figur 14). Bygningsaffaldet benyttes således som opfyld.  
 

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Mellem forbrændingsanlægget og dumpen er der på begge sider af vejen opmagasineret 
jernskrot.  
 

    
Figur 15: Nedknust bygge-/anlægsaffald        Figur 16: Jernskrot    
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4.2.4 Nuværende drift  

 
Figur 17: Aflæsning af dagrenovation 

Dagrenovation afleveres som nævnt ”længst inde i landet” ved foden af fjeldet. Efter 
aflevering skubbes affald ud over aflæsningsfronten og ned på ”lavere niveau” eller ned 
”langs klippevæggen”. Dvs. der til dels foretages en opbygning lagvis, om end det areal, 
som p.t. opfyldes lagvis, sker fra lavere niveau af kløften. Der foretages ikke en etapevis 
opfyldning.  
 
 
De forskellige affaldstyper dagrenovation, stort brændbart (fx emballage eller træpaller) og 
ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres sammenblandet på dumpen. 
 
Kommunens medarbejder i Arsuk har oplyst, at der jævnligt foretages åben afbrænding 
på dumpen.  
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Der var en del henkastet affald ved tilkørsel til forbrændingsanlæg og dumpen. Der lå 
også spredt affald i fjeldet. Affaldet i fjeldet er formentlig blevet ført med vinden.  
 
Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til bunden af 
kløften, hvorfra det siver videre til havet. Affaldsfronten er placeret så tæt på havet, at der 
er risiko for at mindre mængder kan drysse ned og føres væk med tidevandet. 
 
Dumpen indeholder i aflæsningsfronten uafdækket og uforbrændt dagrenovation. I 
affaldet blev observeret fluer. Kommunens medarbejder var bekendt med, at boliger i 
bygden var plaget af fluegener. Lugten var begrænset til dumpen.  
 
Åben afbrænding af dumpen, som gennemføres flere gange om året, medfører 
luftforurening af det lokale miljø.  
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Den separate oplagring af jernskrot mellem forbrændingsanlægget og dumpen vurderes 
at være hensigtsmæssig, så længe affaldet er tilgængeligt for videre disponering. Den 
nuværende frasortering af jernskrot bør fastholdes og gerne forbedres, både hvad angår 
omfang og kvalitet af frasorteret jernskrot.  
 

4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet. 
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker at fortsætte med at anvende klippesiden/kløften til deponering af 
affald.  
 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Paamiut har oplyst at der i Arsuk findes en grusgrav, og at 
materialer fra grusgraven vil kunne anvendes som afdækningsmateriale.  
 

4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Arsuk er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning etableret uhensigts-
mæssigt, da affaldsfronten ligger så tæt på havet, at afdækning er vanskelig eller umulig. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt sundheds-
mæssigt problem, mens åben afbrænding af affald medfører luftforurening af det lokale 
miljø. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, røg, skadedyr og fluer.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Arsuk kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Arsuk fremgår af figur 1 på side 4.  
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4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 62 enheder (3 ugentlige tømninger af 110 liters 
sæk) og 11 samletanke (2009).  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

De indsamlede sække med natrenovation skæres op og indholdet udledes via 
natrenovationsrampen ud over klippeskrænten, ved højvande vaskes natrenovationen ud i 
havet.  
 

 
Figur 18: Natrenovationsrampen 

 
Figur 19: Natrenovation udledes over klippeskrænten til havet 

Der er ikke etableret læskur i forbindelse med natrenovationsrampen.  
 
Efter tømning bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding i en særlig ovn til 
forbrænding af sækkene. Ovnen er opstillet på dumpen. 
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Figur 20: Forbrændingsovn til natrenovationssække 

4.3.3 Status 

Natrenovationsanlægget i Arsuk er i anvendelse og fungerer. Opholdsforholdene for 
medarbejderne kan forbedres væsentligt ved etablering af læskur med halvtag eller en 
bygning. Desuden kan der ske hygiejne- og sundhedsmæssige forbedringer ved at 
rampen fører natrenovationen helt til vandoverfladen.  
 

4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplag af farligt affald  

I forbindelse med besigtigelsen i Arsuk blev det konstateret at der p.t. ikke foretages en 
frasortering af affaldstyperne små batterier, akkumulatorer, elektronikskrot og køle-
/fryseskabe.  
 
Kommunens medarbejder i Arsuk oplyste, at der tidligere er foretaget udskibning af 
akkumulatorer til firmaet Mokana I/S i Danmark og spildolie til Qaqortoq.  
 

4.4.2 Status 

P.t. sker der ingen frasortering, oplag og løbende udskibning af farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteterne med det formål at forøge de 
udsorterede mængder og forbedre arbejdsmiljøet.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Isortoq har bygdestatus og er beliggende på Grønlands østkyst ca. 80 km vest for Tasii-
laq, på en flad og gold ø, med direkte adgang til Danmarks Strædet. 
 
Isortoq ligger nær ved indlandsisen og er ofte start- eller slutsted for ekspeditioner over 
indlandsisen.  
 

Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
besejler Isortoq fra Tasiilaq ca. hver uge i sommer- og efterårsmånederne indtil midt no-
vember. Dog med forbehold for is.  
 

1.2 Befolkning  

Isortoq er den mindste bygd i distriktet.   
 Befolkningstallet i Isortoq har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 8,5 %.  

 
Isortoq  2003 

I alt 
2009 
I alt 

Indbyggere 117 107 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Isortoq (juli 2010):  
- Børnehave 
- Skole (ca. 20 elever, 1.-9. klasse) 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejerstation 
- Servicehuset1  
 
Der er følgende erhverv i Isortoq (juli 2010):  
- Købmand (Pilersuisoq) inkl. posthus 
- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus.  
 

                                                 
1  I servicehuset findes det offentlige vaskeri, badefaciliteter, fællesrum med køkken, træ- og metalværksted, skindbe-

handlingsværksted samt overnatningsmuligheder og mønttelefon. Nogle steder er der internetadgang. 
 I forlængelse af servicehuset finder man bygdens sygeplejestation. 
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Figur 1: Bykort over Isortoq 

 
Figur 2: Luftfoto over Isortoq  

Dump og natrenovation  

Forbrændingsanlæg  
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Isortoq er gennemført mandag den 13. juli 2010 mellem kl. 10.30 -13.30. 
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I besigtigelsen deltog Vittus Johansen og Mikael Mikaelsen fra Kommuneqarfik Sermer-
sooq samt Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S. Inden besigtigelsen blev der af-
holdt et møde med bygdeformand James Ignatiussen.  
 
Efterfølgende er der efter behov indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og Miljøfor-
valtningen i Tasiilaq.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Isortoq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier, 
metaldåser samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart af-
fald, døde dyr samt akkumulatorer.  
 
I Isortoq er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse 
farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Isortoq er i stabil drift. Der er behov for at udbedre skaden 
på el-ledningen til bygdeforbrændingsanlægget, så automatik og mekanisk tilførsel af 
spildolie kommer til at fungere.  
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Isortoq kan med fordel forbedres. Den videre depone-
ring bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalinger, 
som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Isortoq. Natrenovation udledes direkte på 
dumpen blandt det øvrige affald. Udledningsforholdene bør forbedres, således at der 
etableres en natrenovationsrampe med udledning direkte til havet. Natrenovationsrampen 
bør placeres uden for dumpområdet. 
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Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes positivt, at der opbevares akkumulatorer og metaldåser indendørs i dele af 
den bygning, hvor bygdeforbrændingsanlægget er etableret.  
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Isortoq er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x x 3 gange pr. uge1 Forbrænding 

Natrenovation Ja  x x x 3 gange pr. uge2 Dumpen 

Storskrald  Ja x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 

Små batterier Ja x x x 
Aflevering i Servicehu-
set  

Udskibes til Ta-
siilaq 

Elektronikskrot  Nej       

Akkumulatorer Ja x x x 
Løbende indsamling/ 
aflevering v. dumpen 

Udskibes til Ta-
siilaq 

Farligt affald (di-
verse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x  x 
Løbende aflevering v. 
dumpen  

Dumpen  

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Udskibes til Ta-
siilaq 

Brændbart er-
hvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x x Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Isortoq pr. 1. juli 2010 

1  Mandag, onsdag og fredag.  
2  Mandag, onsdag og fredag. 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 
 

3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Isortoq. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes tre gange om ugen på ugeda-
gene mandag, onsdag og fredag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang 
om ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter skovlen på mi-
nilæsseren. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrække-
lig snerydning, foretages indsamling af dagrenovationssække med en slæde monteret ef-
ter snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales kvar-
talsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille spanden frem til afhent-
ning på afhentningsdagen. Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug af sæk-
ke eller anden emballage. 
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en tank monte-
ret forrest på minilæsseren til indsamling af natrenovation. I perioder med meget sne og 
hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af nat-
renovation vha. tank på slæde monteret efter snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales kvartals-
vis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen stil-
ler de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens an-
satte ved brug af minilæsseren.  
 
I Isortoq er der indført et pantsystem på metalemballage til drikkevarer i form af øl- og so-
davandsdåser. De indsamlede metaldåser skal afleveres på kommunekontoret. Systemet 
fungerer således, at der én gang om måneden udbetales et beløb svarende til den 
mængde dåser, den enkelte borger har afleveret i løbet af perioden.  
 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget eller husstanden/institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte.  
 
Små batterier kan afleveres i Servicehuset i den opstillede opsamlingsboks for batterier.  
Kommunes medarbejdere forestår jævnligt tømning af batteriboksen.  
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Figur 3: Batteriindsamling 

Der foretages ikke udsortering af fraktionerne elektronikskrot, køle-/frysemøbler eller an-
dre typer af farligt affald. 
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr på dumpen.  
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygepleje-
stationen ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til sygehuset i Tasiilaq.   
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq.  
 
Bygdens få mindre virksomheder inkl. Nukissiorfiit formodes at producere begrænsede 
mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Isortoq er der ved offentlige bygninger opstillet få offentlige skraldespande. Disse 
tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Rundt omkring i bygden lå en del henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Isortoq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier, 
metaldåser samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart af-
fald, døde dyr samt akkumulatorer.  
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I Isortoq er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse 
farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.   
 



Isortoq 
Kortlægning 2010 

Appendiks f  
 
 

 Side 11 

4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Isortoq er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Isortoqs anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 13. juli 
2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat 3 kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og hånd-
tering af affald i Isortoq, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for affald. 
Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Isortoq fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Isortoq er af typen 1700 og er etableret i år 2000.  
 

Figur 4: Bygdeforbrændingsanlægget 

4.1.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt dagrenovation fra 107 indbyggere (2009).  
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det depone-
res på dumpen.  
 

4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstilet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings ge-
nerelle tilstand herunder tag, porte og døre samt skorsten blev under besigtigelsen tilset. 
Facaden af bygningen fremstår en smule ramponeret.  
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I bygningen er der indrettet to rum. I det ene er forbrændingsanlægget opstillet, og det 
andet rum kan anvendes til opbevaring af farligt affald, materiel og andet. I Isortoq anven-
des bygningen blandt andet til opbevaring af sække med metaldåse-emballage og akku-
mulatorer, jf. afsnit 4.4.   
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder i bygden oplyste, at anlægget er i stabil drift.  
 
I forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Lågen og spjæld er ok. 
 

    

 

         

Figur 5: Låge og spjæld 

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer2 
Murværk og rist er ok.  

                                                 
2  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 6: Brænder og murværk  

Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Tilførsel af el til bygningen fra bygden er afbrudt, da ledningen er revet over. Det betyder, 
at automatik og mekanisk tilførsel af spildolie ikke fungerer.  
 

 
Figur 7: Overrevet ledning 

Driftsmæssigt har anlægget være anvendt uden automatik og mekanisk tilførsel af olie i 
flere år.  
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Figur 8: Automatik  

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Isortoq er i stabil drift. Der er behov for at udbedre skaden 
på el-ledningen til bygdeforbrændingsanlægget, så automatik og mekanisk tilførsel af 
spildolie kommer til at fungere.  
 

4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Isortoq fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 3.000 m2.  
 

 
Figur 9: Dumpen i Isortoq  
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Figur 10: Dumpen i Isortoq  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der deponeres ugentlige slagger fra forbrænding af dagrenovation fra 107 indbyggere 
(2009).  
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra hus-
holdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Der sker deponering af natrenovation på dumpen. Uemballeret natrenovation hældes ud 
midt på dumpen og deponeres sammen med det andet affald på dumpen.  
 
Der foretages jævnlig åben afbrænding på dumpen. Sidste afbrænding blev gennemført i 
maj 2010.  
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret syd for bygden vest for den opdæmmede sø og heliporten og stræk-
ker sig hen ad et fjeld, der skråner mod syd. Der er således ikke indsigt til dumpen fra 
bygden. 
 
Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning i Isortoq3, hvorfor lugt og røg ikke 
vurderes at belaste et bestemt område. Den nærmeste beboelse ligger knap 200 m nord-
vest for dumpen. 
 
 

                                                 
3  DMI technical report 00-18. 
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Figur 11: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret i en hældende lavning/slugt, som skråner ned til kysten, og som en-
der i et lavere fladt til dels vandfyldt plateau.  
 
Overfladen af det højeste nuværende niveau på dumpen ligger i kote ca. +20 m.  
 
Det laveste niveau i slugten, hvor der er placeret affald, ligger ca. 50 m fra kystlinjen og 
skønnes at ligge i kote ca. +3 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m., dvs. 
vandet når op i nærheden af det laveste deponerede affald ved højvande.  
 
Med det nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 2.000 m3 affald. 

 
Figur 12: Dumpen set mod nord 
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Figur 13: Nederste del af dumpen  

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Ved forbrændingsanlægget er der opmagasineret træaffald, som bruges som støtte-
brændsel på forbrændingsanlægget.  
 

 
Figur 14: Træaffald opmagasineret ved forbrændingsanlægget 

4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn” mod en aflæsningsfront tre forskel-
lige steder på dumpen. De tre steder fremgår på nedenstående foto.  
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Figur 15: Aflæsningssteder 

Første aflæsningssted er ved siden af porten til bygningen. Det andet sted er ved afslut-
ning af jorden i forgrunden af billedet. Dette aflæsningssted benyttes også ved aflæsning 
af natrenovation. Det sidste aflæsningssted er på laveste niveau til venstre i billedet ved 
det ”gule” affald.  
 
Alle steder skubbes det afleverede affald ud over aflæsningsfronten og ned på ”lavere ni-
veau” eller mod ”bunden af slugten”. Dvs. der til dels foretages en opbygning lagvis, om 
end det areal, som p.t. opfyldes lagvis, udgør ”bunden” af slugten. Der foretages ikke en 
etapevis opfyldning.  
 
De forskellige affaldstyper slagger, natrenovation, stort brændbart (fx emballage eller træ-
paller) og ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres sammenblandet på 
dumpen. 
 
Kommunens medarbejdere i Isortoq har oplyst, at der jævnligt foretages åben afbrænding.  
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til bunden af 
slugten, hvorfra det siver videre til havet.   
 
Dumpen indeholder i aflæsningsfronten uafdækket og uforbrændt natrenovation og andet 
uhygiejnisk affald. I affaldet blev observeret fluer. Kommunens medarbejder var ikke be-
kendt med, at boliger i bygden var plaget af fluegener. Lugten var begrænset til dumpen.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø.  
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4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker at fortsætte med at anvende slugten til deponering af affald.  
 
Der er ikke adgang til afdækningsmaterialer/løsjord. Afdækningsmateriale skal i givet fald 
leveres af eksternt firma. 
 

4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Isortoq er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning etableret uhensigts-
mæssigt, da den ligger meget tæt på den sø, som bruges til drikkevands-forsyning, og 
endvidere dækker dumpen et uforholdsmæssigt stort areal, da der ikke er sket en opbyg-
ning i højden på størstedelen af dumpen, dvs. i stort omfang synes affaldstykkelsen at 
være mindre end 0,5 m.  
Dette giver et større areal end nødvendigt, og dermed et uforholdsmæssigt stort behov for 
afdækningsmaterialer i tilfælde af afdækning. Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til 
fjorden som følge af nedbør. Perkolatmængden kan begrænses ved mere hensigtsmæs-
sig drift i form af løbende afdækning af dumpen og ved at samle affaldet på et mindre 
areal. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne nedenfor. 
 
Deponering af natrenovationsposer sammen med andre affaldstyper er ikke i overens-
stemmelse med Bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaf-
felse af latrin og sanitært spildevand. Affaldstyperne bør holdes adskilt og en rampe eller 
kloakledning til bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand bør etableres. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse Nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart vur-
deres kvaliteten af slagge fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til genanven-
delse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere koncentration af ska-
delige stoffer i perkolatet. 
 
Åben afbrænding medfører luftforureningsgener for det omgivende miljø.    
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt sundheds-
mæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, røg, skadedyr og fluer.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de anbe-
falinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
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4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Isortoq kan med fordel forbedres. Den videre depone-
ring bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalinger, 
som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Der anvendes ikke natrenovationsrampe i Isortoq. Natrenovation bortskaffes på dumpen. 
Placering af dumpen fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 39 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 1 
samletank (2009).  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes forskellige steder på dumpen, 
blandt øvrigt affald på dumpen. Natrenovation er således ikke adskilt fra de øvrige affalds-
typer ved bortskaffelse. 
 
Den udledte natrenovation medfører kraftige lugtgener og uhygiejniske forhold af både 
sundhedsmæssig og æstetisk art.  
 

 
Figur 16: Natrenovation på dumpen 

4.3.3 Status 

Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Isortoq. Natrenovation udledes direkte på 
dumpen blandt det øvrige affald. Udledningsforholdene bør forbedres, således at der 
etableres en natrenovationsrampe med udledning direkte til havet. Natrenovationsrampen 
bør placeres uden for dumpområdet.  
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4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplagring af farligt affald 

I Isortoq er der ikke etableret/indrettet faciliteter for håndtering og opbevaring af farligt af-
fald m.m. Ved besigtigelsen blev det dog konstateret, at der i samme bygning som for-
brændingsanlægget var opmagasineret akkumulatorer.  
 

 
Figur 17: Opbevaring af akkumulatorer mv. 

4.4.2 Oplagring af metaldåser  

 I samme bygning som forbrændingsanlægget var der også opmagasineret metaldåser. 
 

 
Figur 18: opbevaring af indsamlede metaldåser 
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4.4.3 Status 

Det vurderes positivt, at der opbevares akkumulatorer og metaldåser indendørs i dele af 
den bygning, hvor bygdeforbrændingsanlægget er etableret.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i for-
hold til udsortering af farligt affald m.v.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Kapisillit har bygdestatus og er beliggende på Grønlands vestkyst ca. 75 km nordøst for 
Nuuk. 
 
Bygden ligger i bunden af Nuuk-fjorden.   
 
Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
besejler Kapisillit fra Nuuk ca. hver 14. dag hele året. Dog med forbehold for is.  
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Kapisillit har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 19 %.  
 

Kapisillit  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 97 79 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Kapisillit (juli 2010):  
- Børnehave 
- Skole  
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejestation 
- Servicehuset  
 
Der er følgende erhverv i Kapisillit (juli 2010):  
- Købmand (Pilersuisoq) inkl. posthus 
- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus.  
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Figur 1: Kort over Kapisillit 

Dump  

Forbrændingsanlæg  

Natrenovation 

 

 
Figur 2: Luftfoto over Kapisillit  
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Der er ikke gennemført en besigtigelse af Kapisillit. Oplysningerne i nærværende 
Appendiks er indhentet via Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk.  
 
Gennemgangen i nærværende Appendiks g omfatter følgende: 
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Kapisillit er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier, 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde 
dyr, jernskrot, elektronikskrot, køle-/frysemøbler samt akkumulatorer.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Kapisillit er i anvendelse og fungerer upåklageligt. 
 
Dumpen 
Driften af dumpen i Kapisillit foregår for så vidt hensigtsmæssigt, da der blandt andet 
foretages udsortering af farligt affald, elektronikskrot og løbende afdækning.  
 
Den videre drift og fremtidige indretning af dumpen kan på enkelte områder forbedres 
under hensyntagen til de generelle anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsanlægget i Kapisillit er i anvendelse og fungerer. Opholds-forholdene for 
medarbejderne kan forbedres ved forbedring af læskur, etablering af et halvtag eller en 
bygning 
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af 
affaldstyperne akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/frysemøbler og små batterier samt 
jernskrot. Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteterne med det formål at 
forøge de udsorterede mængder og forbedre arbejdsmiljøet. 
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Kapisillit er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  
 
Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande  Erhverv Kommunal Indsamlings- 
Frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  x x x x 1-2 gange pr. uge1 Forbrænding 

Natrenovation x x x x 3 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  x x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen. 
Jernskrot udski-
bes til Nuuk 

Små batterier x x x x 
Kan afleveres i 
butikken 

Udskibes til Nuuk 

Elektronikskrot  x x x x 

Akkumulatorer x x x x 

Farligt affald 
(diverse) 

x x x x 

Køle-/frysemøbler  x x  x 

Løbende indsamling/ 
aflevering 

Udskibes til Nuuk 

Fangstrester og 
døde dyr 

x x  x 
Løbende aflevering til 
dumpen 

Udledning til 
havet 

Risikoaffald  x  x  
Håndteres af 
sygehusvæsenet 

Udskibes til Nuuk 

Brændbart 
erhvervsaffald  

x  x  
Løbende aflevering 

Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

x  x x Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Kapisillit pr. 1. juli 2010 

1) Tirsdag hele bygden ca. x sække, torsdag ca. x sække  
2) Hele bygden mandag, onsdag og fredag  
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis.  
 

3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Kapisillit. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes én gang om ugen på en fast 
ugedag. Ved tilmelding kan der afhentes affald to gange om ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en minilæsser 
til indsamling af dagrenovation.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille den bundne sæk frem til 
afhentning på afhentningsdagen. Der må kun benyttes de af kommunen leverede sække.  
  
Kommunen forestår indsamlingen og kommunens medarbejdere benytter en minilæsser til 
indsamling af natrenovation.  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle storskraldsfraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog at husstanden eller institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte ved brug af minilæsser. 
  
Indsamlet pap, fx papkasser og andre store papemner, komprimeres til baller i 
bygdeforbrændingsanlæggets ballepresser. Papballerne forbrændes i bygde-
forbrændingsanlægget.  
 

3.4 Farligt affald 

Farligt affald, herunder akkumulatorer, elektronikskrot samt køle/frysemøbler, kan 
afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget. Ordningerne for farligt affald i bygderne 
gælder for private husstande og for mindre mængder fra erhverv. Virksomhederne i 
Kapisillit har en type og størrelse, hvorfra der normalvis kun frembringes mindre mængder 
af farligt affald.  
 
Små batterier kan afleveres i butikken/kommunekontoret i den opstillede opsamlingsboks 
for batterier.  
 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk har oplyst, at affaldsfraktionerne akkumulatorer, 
elektronikskrot og små batterier udskibes 1-2 gange om året til Nuuk Modtagestation.  
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget/dumpen.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr via 
natrenovationsrampen til havet. Udledningen sker ca. 2 gange pr. måned. 
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til 
sygeplejestationen ved personlig henvendelse.  
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Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til Dr. Ingrids Hospital i Nuuk. 
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq, som dagligt afleverer brændbart 
affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget.  
 
Derudover findes der i bygden ingen mindre firmaer.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Kapisillit er der langs de offentlige veje og stier opstillet et stort antal af offentlige 
skraldespande. Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk har oplyst, at bygden er rimelig renholdt og mængden 
af henkastet affald er begrænset. 
 

3.9 Status 

I Kapisillit er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batterier, 
samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, døde 
dyr, jernskrot, elektronikskrot, køle-/frysemøbler samt akkumulatorer.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Kapisillit er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Der er som nævnt ikke gennemført en fysisk besigtigelse af bygden Kapisillit. Oplysninger 
om anlæg og faciliteter for affald i Kapisillit er som nævnt i afsnit 2.1 indhentet via Anlæg 
og Miljøforvaltningen i Nuuk.  
 
Der er ansat to kommunale medarbejdere til at varetage indsamling og håndtering af 
affald i Kapisillit, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for affald. 
Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Kapisillit fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Kapisillit er af typen 1700 og er etableret i 1997.  
 

  
Figur 3: Bygdeforbrændingsanlæggets bygning  

4.1.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der tilføres ugentligt dagrenovation fra 79 indbyggere (2009).  
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald og andet 
brændbart affald. Denne mængde kan dog ikke skønnes.  
 

4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstilet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings 
generelle tilstand herunder tag, porte og døre samt skorsten er rapporteret af kommunens 
medarbejdere.   
 
Den generelle tilstand er ok. 
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4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget er i anvendelse og fungerer upåklageligt. 
Bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand herunder låge, spjæld, askeskuffe, 
murværk, rist, oliefyr og automatik er tilset via fotos fremsendt fra forvaltningen i Nuuk. 
Resultatet er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Låge og spjæld er ok. 
 

 
Figur 4: Bygdeforbrændingsanlægget 

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer1 
Risten og murværk er ok.  
 
Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Oliefyr og automatik er ok.  
 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Kapisillit er i anvendelse og fungerer upåklageligt. 
  

4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Kapisillit fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 3-400 m2.  
 

                                                 
1  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 5: Dumpen i Kapisillit  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der deponeres ugentligt slagger fra forbrænding af dagrenovation fra 79 indbyggere 
(2009). 
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra 
husholdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Andet brændbart affald bortskaffes p.t. ved åben afbrænding på dumpen.  
 
Der sker ikke deponering af natrenovationssække på dumpen. Sækkene afleveres og 
håndteres på anlægget for natrenovation, som ligger uden for dumpens område mod syd. 
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den vestlige del af bygden på fladt terræn. Der er ikke etableret en 
vold eller lignende, så der er direkte indsigt til dumpen fra de nærmest beliggende boliger.  
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 Side 12 

Den fremherskende vindretning skifter mellem nord og syd2, hvilket i begge tilfælde fører 
lugt og røg ved eventuel afbrænding væk fra bygden det meste af tiden. Den nærmeste 
beboelse ligger ca. 100 m sydvest for dumpen. 
 

 
Figur 6: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret kystnært på klippegrund på en hældende skrænt, som skråner stejlt 
ned til kysten. 
 
Overfladen af det højeste nuværende niveau på dumpen skønnes at ligge i kote ca. +6 m. 
Bunden af dumpen ligger ca. 20 m fra kysten og skønnes at ligge i kote ca. +4 m. Ved 
højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m, dvs. at vandet når ikke det laveste 
deponerede affald ved højvande.  
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 600 m3 affald. 
 

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Ved forbrændingsanlægget er der opmagasineret få større kasserede genstande. 
Omfanget af opmagasinerede større genstande vurderes at være begrænset, hvilket tyder 
på, at større kasserede genstande, herunder jernskrot, løbende udskibes til Nuuk.   
 

                                                 
2  DMI technical report 00-18 
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Figur 7: Opmagasineret affald  

4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn” mod en aflæsningsfront og 
efterfølgende skubbes affaldet ud over aflæsningsfronten og ned på ”lavere niveau” eller 
mod ”bunden af dumpen”. Dvs. der til dels foretages en opbygning lagvis, om end det 
areal, som p.t. opfyldes lagvis, udgør ”bunden” af dumpen. Der foretages ikke en etapevis 
opfyldning.  
 
Dumpen bærer præg af, at affaldet på dumpen løbende forsøges afdækket ved 
anvendelse af slaggen og ved anvendelse af løs jord. 
 

  
Figur 8: Aflæsningssted/affaldsfront 

De forskellige affaldstyper slagger og ikke-brændbart (fx nedrivningsaffald) deponeres 
sammenblandet på dumpen. 
 
Det er oplyst af forvaltningen i Nuuk, at der ikke gennemføres åben afbrænding i Kapisillit. 
Stort brændbart afbrændes efter neddeling i bygdeforbrændingsanlægget.  
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 
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Figur 9: Affaldsfront ved havoverfladen 

Jævnfør ovenstående foto er affaldet tilnærmelsesvis afdækket, og der er ikke affald i 
havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til fjorden.   
  
Dumpen indeholder i aflæsningsfronten afdækket affald. Kommunen har oplyst, at de ikke 
er bekendt med, at boliger i bygden var plaget af fluegener.  
 
Kommunale medarbejdere i bygden har oplyst, at lugtgener er begrænset til dumpen.  
 

4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker at fortsætte med at anvende den eksisterende dump til deponering af 
affald.  
 
Der er adgang til afdækningsmaterialer/løsjord.  
 

4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Kapisillit vurderes placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning at være 
etableret hensigtsmæssigt. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden er 
dog søgt begrænset ved hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
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Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse Nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart 
vurderes kvaliteten af slagger fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til 
genanvendelse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere 
koncentration af skadelige stoffer i perkolatet. 
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Driften af dumpen i Kapisillit foregår for så vidt hensigtsmæssigt, da der blandt andet 
foretages udsortering af farligt affald, elektronikskrot og løbende afdækning.  
 
Den videre drift og fremtidige indretning af dumpen kan på enkelte områder forbedres 
under hensyntagen til de generelle anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Natrenovation bortskaffes til havet via natrenovationsrampen, som er placeret ca. 50 
meter fra nærmeste bebyggelse på den sydlige del af den halvø, hvor bygden er 
beliggende (se figur 1).  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 34 enheder (3 ugentlige tømninger af sæk). Der er 
ikke etableret samletanke i Kapisillit (2009).  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

De indsamlede sække med natrenovation skæres op og indholdet udledes via 
natrenovationsanlægget gennem et rør til havoverfladen.  
 
Efter tømning bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding på bygde-
forbrændingsanlægget.  
 

4.3.3 Status 

Natrenovationsanlægget i Kapisillit er i anvendelse og fungerer. Opholds-forholdene for 
medarbejderne kan forbedres ved forbedring af læskur, etablering af et halvtag eller en 
bygning.  
 

4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

Placering af faciliteter for farligt affald i Kapisillit fremgår af figur 1 på side 4.  
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4.4.1 Tilførte mængder 

Jævnfør afsnit 3 foretages der i Kapisillit en frasortering af affaldstyperne akkumulatorer, 
elektronikskrot og små batterier. Derudover foretages der en frasortering af jernskrot.  
 

4.4.2 Opbevaring og udskibning af farligt affald  

Kommunens medarbejdere forestår sortering af de forskellige typer af farligt affald.  
Elektronikskrot og akkumulatorer og små batterier opbevares på opstillede Euro-paller 
monteret med sider placeret på havnen.  
 
Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk har oplyst, at affaldsfraktionerne akkumulatorer, 
elektronikskrot og små batterier udskibes 1-2 gange om året til Nuuk Modtagestation, som 
varetager yderligere sortering og demontering af affald.  
 
Transport af farligt affald sker i bygdecontainere. I Kapisillit foretages tillige udsortering af 
køle-/frysemøbler. Køle-/frysemøbler opbevares i løs form indtil udskibning til Nuuk 
Modtagestation.  
 

4.4.3 Opbevaring og udskibning af jernskrot 

Kommunens medarbejdere forestår sortering af jernskrot. Det frasorterede jernskrot 
opbevares i løs form indtil udskibning til Nuuk Modtagestation. Transport af jernskrot sker i 
bygdecontainere.  
 
I Nuuk deponeres det modtagne jernskrot på dumpen. 
 

4.4.4 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af 
affaldstyperne akkumulatorer, elektronikskrot, køle-/frysemøbler og små batterier samt 
jernskrot. Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteterne med det formål at 
forøge de udsorterede mængder og forbedre arbejdsmiljøet.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Kulusuk har bygdestatus og er beliggende på Grønlands østkyst ca. 25 km fra Tasiilaq. 
Kulusuk bygd ligger på den lille ø Kulusuk i Angmagssalik fjord. Øen er 8 km fra nord til 
syd og 11 km fra øst til vest. 
 
Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
besejler Kulusuk fra Tasiilaq ca. hver uge i sommer- og efterårsmånederne indtil midt 
november. Dog med forbehold for is.  
 
 

1.2 Befolkning  

Kulusuk er den næststørste bygd i distriktet.   
 Befolkningstallet i Kulusuk har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 12 %.  

 
Kulusuk  2003 

I alt 
2009 
I alt 

Indbyggere 320 283 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Kulusuk (juli 2010):  
- Børnehave 
- Skole (ca. 70 elever, 1.-9. klasse) 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejerstation 
- Servicehus1 
 
Der er følgende erhverv i Kulusuk (juli 2010):  
- International lufthavn (3 km uden for bygden)  
- Hotel Kulusuk 
- Købmand (Pilersuisoq) inkl. posthus 
- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus, som også fungerer 
som fritidsklub for områdets børn.  

                                                 
1  I servicehuset findes det offentlige vaskeri, badefaciliteter, fællesrum med køkken, træ- og metalværksted, 

skindbehandlingsværksted samt overnatningsmuligheder og mønttelefon. Nogle steder er der internetadgang. 
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Figur 1: Bykort over Kulusuk 

 
Figur 2: Luftfoto over Kulusuk  

Dump og natrenovation 

Forbrændings-anlæg 
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Kulusuk er gennemført mandag den 12. juli 2010 mellem kl. 10.30 -13.30. 
 
Besigtigelsen omfattede  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I besigtigelsen deltog Vittus Johansen, Hendrik Andreassen og Mads Kuitse fra 
Kommuneqarfik Sermersooq samt Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S. Ved 
besigtigelse af dump og forbrændingsanlæg deltog tillige bygdeformand Pele Maratse. 
 
I forbindelse med besigtigelsen bistod Mads Kuitse med diverse oplysninger. 
Efterfølgende er der efter behov indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og 
Miljøforvaltningen i Tasiilaq.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Kulusuk er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse 
farligt affald. Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende 
indsamlings- og afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder 
af farligt affald, forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Kulusuk er ikke i anvendelse. Der er behov for at udbedre 
skader på oliefyr og automatik.  
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Kulusuk kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsrampen i Kulusuk er i anvendelse. Udledningsforholdene bør forbedres, 
således at det sikres, at natrenovation udledes direkte til havet. Natrenovationsrampen 
bør placeres udenfor dumpområdet. 
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier og eventuelt 
akkumulatorer/batterier fra større maskiner. Omvendt vurderes det som negativt, at der 
ikke foretages udsortering af andre typer af farligt affald. 
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Kulusuk er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x X 2 gange pr. uge1 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Natrenovation Ja  x x X 3 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  Ja x  X 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 

Små batterier Ja x x X Aflevering i Pilersuisoq 
Udskibes til 
Tasiilaq 

Elektronikskrot  Nej       

Akkumulatorer (Ja) (x) (x) (x) 
(Løbende indsamling/ 
aflevering v. dumpen) 

(Udskibes til 
Tasiilaq) 

Farligt affald 
(diverse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x  X 
Løbende aflevering til v. 
dumpen  

Udledning til 
havet 

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af 
sundhedsvæsenet 

Udskibes til 
Tasiilaq  

Brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x X Løbende aflevering Dumpen  

 Tabel 2: Affaldsordninger i Kulusuk pr. 1. juli 2010 

1) Tirsdag og torsdag 
2) Mandag, onsdag og fredag  
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Kulusuk. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes to gange om ugen på 
ugedagene tirsdag og torsdag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang om 
ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter skovlen på 
minilæsseren. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en 
tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af dagrenovationssække med slæde 
monteret efter snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille spanden frem til 
afhentning på afhentningsdagen. Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug 
af sække eller anden emballage. 
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en tank 
monteret forrest på minilæsseren til indsamling af natrenovation. I perioder med meget 
sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages 
indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter snescooter. 
 
Natrenovation bortskaffes til havet via natrenovationsrampen, som er placeret på dumpen. 
(se figur 1).  
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte ved brug af minilæsseren.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det 
deponeres midlertidigt på dumpen.  
 
Der foretages åben afbrænding af brændbart storskrald 2-3 gange om året, når 
kommunens medarbejdere skønner, at vindretningen vil føre røgen væk fra bygden.   
 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget eller husstanden/institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte.  
 
Små batterier kan afleveres i Pilersuisoq i den opstillede opsamlingsboks for batterier.  
Kommunes medarbejdere forestår jævnligt tømning af batteriboksen.  
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Figur 3: Batteriindsamling 

Kulusuk Lufthavn forestår selv bortskaffelse af akkumulatorer inkl. akkumulatorer fra 
Kulusuk Hotel. 
 
Det er hensigten, at akkumulatorer skal udskibes til Tasiilaq. Hvorvidt det tidligere er sket, 
er usikkert.  
 
Der foretages ikke udsortering af fraktionerne elektronikskrot, køle-/frysemøbler eller 
andre typer af farligt affald. 
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget/dumpen.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr via 
natrenovationsrampen til havet.  
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til 
sygeplejestationen ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til sygehuset i Tasiilaq.   
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3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq, som dagligt afleverer brændbart 
affald (papemballage i baller) på dumpen. Pilersuisoq forestår selv åben afbrænding af 
det brændbare affald på dumpen. Hvis røgen generer beboerne i bygden, stoppes 
afbrændingen af de kommunale medarbejdere.  
 
Kulusuk Lufthavn bortskaffer selv alt deres brændbare erhvervsaffald inkl. brændbart 
erhvervsaffald fra Kulusuk Hotel. Det brændbare affald afbrændes i et mobilt 
forbrændingsanlæg, mens jernskrot frasorteres og opsamles i en åben container, som 
efter behov tømmes på dumpen.  
 
Derudover er der få mindre firmaer og håndværkere samt Nukissiorfiit, som formodes at 
producere begrænsede mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Kulusuk er der ved offentlige bygninger opstillet få offentlige skraldespande. 
Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Bygden fremstod meget ren, og der lå kun begrænsede mængder af henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Kulusuk er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse 
farligt affald. Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende 
indsamlings- og afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder 
af farligt affald, forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Kulusuk er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Kulusuks anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 12. juli 
2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat fire kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og 
håndtering af affald i Kulusuk, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for 
affald. Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Kulusuk fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Kulusuk er af typen 1910 og er etableret i 1995.  
 

    
Figur 4 og Figur 5: Bygdeforbrændingsanlæggets bygning set fra forsiden og bagsiden  

4.1.1 Tilførte mængder 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift.  
 
Normalt tilføres der ugentligt dagrenovation fra 283 indbyggere (2009)  
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
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Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det 
deponeres på dumpen.  
 

4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstilet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings 
generelle tilstand herunder tag, porte og døre samt skorsten blev under besigtigelsen 
tilset. Bygningen fremstår i fin stand.  
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget ikke er i anvendelse, og det har det ikke 
været siden efteråret 2009.  
 
I forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Lågen og spjæld er ok. 
 

       
Figur 6: Forbrændingslåge og murværk Figur 7: Spjæld og automatik 

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer2 
Risten er ok. Murværk skiftes efter behov. Udskiftning foretages af eksternt firma efter 
bestilling. Reservesten findes på lager og opbevares indendørs i bygningen. 
  

                                                 
2  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 8: Olietank uden forbindelse med anlæg  Figur 9: Reserve sten til ovn 

Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Oliefyr og automatik er itu. Føler for registrering af forbrændingstemperatur er itu, da 
kabel fra føler til teknikboks mangler. Tillige mangler forsyningsledning fra olietank til 
brænder i ovn. Ved reparation af anlægget skal alt automatik gennemgås og udbedres.  
 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Kulusuk er ikke i anvendelse. Der er behov for at udbedre 
skader på oliefyr og automatik.  
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4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Kulusuk fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 2.500 m2.  
 

 
Figur 10: Dumpen i Kulusuk 

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift. På dumpen deponeres der ugentligt 
dagrenovation fra 283 indbyggere (2009).  
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra 
husholdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Dagrenovation og andet brændbart affald bortskaffes p.t. ved åben afbrænding på 
dumpen.  
 
Der sker ikke deponering af natrenovation på selve dumpen, om end bortskaffelse af 
natrenovation sker fra rampe (kaj-kant) placeret centralt på dumpen. 
 
Der er tidligere på dumpen deponeret slagger fra forbrænding af dagrenovation.  
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den vestlige del af byen afskærmet af høje fjelde mod syd og øst 
samt et lavere fjeld mod nord. Dette gør, at der kun er indsigt til dumpen fra få huse 
beliggende nord for dumpen.   
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 Side 14 

Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning; dog viser det regionale mønster en 
vind fra nordøst3, hvilket fører lugt og røg ved eventuel afbrænding væk fra bygden. Den 
nærmeste beboelse ligger ca. 100 m øst og sydøst for dumpen. 
 

 
Figur 11: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Den gamle del af dumpen, som ikke bruges længere, er placeret kystnært på klippegrund 
på en hældende skrænt, som skråner stejlt ned til kysten, mens den nye del af dumpen er 
placeret mellem to fjelde i en slugt, som udgår fra den første del af dumpen i sydvestlig 
retning.  
 
Overfladen af det højeste plateau af første del af dumpen skønnes at ligge i kote ca. +8 
m. Bunden af dumpen, som ender ved kystlinjen, ligger skønnet 5-6 m lavere end højeste 
plateau af dumpen, dvs. i kote ca. +2-3 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. 
+3,4 m, dvs. at vandet når bunden af det deponerede affald ved højvande  
 
Kommunens medarbejder i Kulusuk oplyste, at der på højeste plateau er deponeret ca. 2-
3 meter affald.  
 
Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til havet.  
 
Overflade af terræn af anden del af dumpen ligger i kote ca. +4-5 m. Med de nævnte 
arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 5.000 m3 affald. 

                                                 
3  DMI technical report 00-18 
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Figur 12: Dumpen set af havet.  

 

 
Figur 13: Første del af dumpen set mod nord-nord/vest.  
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Figur 14: Anden del af dumpen (den sydlige slugt) set mod vest. 

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Umiddelbart efter tilkørsel til dumpen er der i retning mod nord et særskilt areal, hvor der 
er opmagasineres jernskrot opblandet med andre affaldstyper.  
 
Jernskrottet er umiddelbart tilgængeligt for behandling/bearbejdning. Da jernskrottet er 
opblandet med andet affald, skal der foretages en opsortering af skrotbunken inden en 
efterfølgende videre håndtering/udskibning af selve jernskrottet. Pladsen, hvor 
skrotbunken opbevares, er på et bæredygtigt underlag.  
 

     
Figur 15 og Figur 16: Jernskrot blandet med affald   

Ved indgangen til bygdeforbrændingsanlægget var der opmagasineret akkumulatorer 
/batterier.  
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4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet i den nye del af dumpen (den sydvestgående 
slugt) på ”terræn”, og efterfølgende skubbes affaldet sammen (se figur 14). Der foretages 
åben afbrænding, når vindretningen fører væk fra bygden.  
 
De forskellige affaldstyper dagrenovation, stort brændbart (fx emballage eller træpaller) og 
ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres sammenblandet på dumpen. 
 
Kommunens medarbejder i Kulusuk oplyste, at der jævnligt foretages åben afbrænding. 
Dette kan tillige konstateres ved et nærmere eftersyn af det deponerede affald. 
Kommunens medarbejder i Kulusuk oplyste tillige, at tidligere, da bygde-
forbrændingsanlægget var i drift, var behovet for åben afbrænding mindre.  
 
Bygdeformanden oplyste, at første del af dumpen for nylig er blevet afrettet og ikke vil 
blive taget i anvendelse, da kapaciteten er opbrugt. Bygdeformanden ønsker, at første del 
af dumpen på sigt afdækkes med sand eller andet afdækningsmateriale. Dette bør 
iværksættes snarest muligt og er helt i overensstemmelse med anbefalingerne i 
rapportens afsnit 4.2. 
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Ved den visuelle observation sås ingen synlige tegn på udsivning af perkolat fra dumpen 
til havet.  
 
I indgangen til dumpen blev der observeret en del henkastet affald. Fra bagindgangen af 
bygdeforbrændingsanlægget ned mod første del af dumpen ligger der tilfældige bunker af 
slagger.   
 
Mængden af uafdækket og uforbrændt dagrenovation var koncentreret i den nordgående 
slugt (anden del dumpen). I affaldet blev observeret fluer. Lugten var begrænset til 
dumpen, men kan evt. i varmere perioder være til gene for de nærmest beliggende 
boliger.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø.  
 

4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker fortsat at anvende anden del af dumpen (slugten) til deponering af 
affald, mens første del af dumpen bør afsluttes. Kommunens medarbejder i Kulusuk Mads 
Kuitse oplyste, at der tidligere måske har været to gravsteder i slugten. Det anbefales, at 
Kommuneqarfik Sermersooq undersøger dette forhold nærmere.  
 
Der er ikke umiddelbart adgang til afdækningsmaterialer/løsjord på øen. Kommuneqarfik 
Sermersooq oplyste, at det er muligt at købe oppumpet sand og anvende som 
afdækningsmateriale.  
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4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Den gamle del af dumpen i Kulusuk er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning 
etableret forholdsvis uhensigtsmæssigt, da affaldet er deponeret på langs af kysten. Dette 
giver en bredere udvaskningsfront og visuelt en tilsyneladende større dump end 
nødvendigt. Den nye del kan ikke ses fra havet og ligger pga. placeringen i en lille slugt 
mere hensigtsmæssigt.  
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne nedenfor. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse Nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart 
vurderes kvaliteten af slagger fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til 
genanvendelse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere 
koncentration af skadelige stoffer i perkolatet. 
 
Åben afbrænding medfører luftforureningsgener for det omgivende miljø.    
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt 
sundhedsmæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, skadedyr og fluer.  
 
Den separate oplagring af akkumulatorer og jernskrot vurderes at være hensigtsmæssig, 
så længe affaldet er tilgængeligt for videre disponering. Den nuværende frasortering af 
akkumulatorer og jernskrot kan forbedres, både hvad angår omfang og kvalitet af 
frasorteret jernskrot.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Kulusuk kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Kulusuk fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 109 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 1 
samletank (2009).  
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4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes til havet via natrenovationsrampen 
(betonkant). Ved besigtigelsen var der kort forinden foretaget udledning af natrenovation.  
 
Da udledningen var foretaget ved lavvande, var udledningen sket til klippegrund under 
rampen og efterfølgende var natrenovationen sivet mod havet. Der blev observeret 
lugtgener og uhygiejniske forhold af både sundhedsmæssig og æstetisk art.  
 

    
Figur 17: Natrenovationsrampen/betonkant Figur 18: Natrenovation udledt til klippegrund/hav  

4.3.3 Status 

Natrenovationsrampen i Kulusuk er i anvendelse. Udledningsforholdene bør forbedres, 
således at det sikres, at natrenovation udledes direkte til havet. Natrenovationsrampen 
bør placeres udenfor dumpområdet.  

 
4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplag af farligt affald 

I Kulusuk er der ikke etableret/indrettet faciliteter for håndtering og opbevaring af farligt 
affald m.m. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der uden for forbrændingsanlægget 
var opmagasineret akkumulatorer/batterier.  
 
Kommunens medarbejdere varetager jævnligt tømning af batteriboksen, som er opstillet i 
Pilersuisoq. Kommunen opbevarer de indsamlede batterier i kommunens garageanlæg.  

 
Kommunens medarbejder oplyste, at akkumulatorer og batterier løbende vil blive udskibet 
til Tasiilaq. I hvilket omfang dette tidligere er sket er usikkert.  
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Figur 19: Akkumulatorer/batterier Figur 20: Opbevaring af batterier i garage. 

4.4.2 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier og eventuelt 
akkumulatorer/batterier fra større maskiner. Omvendt vurderes det som negativt, at der 
ikke foretages udsortering af andre typer af farligt affald.   
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i 
forhold til udsortering af farligt affald m.v.  
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 Side 3 

1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Kuummiut har bygdestatus og er beliggende på Grønlands østkyst ca. 60 kilometer nord-
øst for Tasiilaq, som var hovedbyen i den tidligere Ammassalik Kommune. 
 
Bygden ligger dybt inde i Ammassalik Fjord. Havnen i Kuummiut er om vinteren ofte isfri. 
Det betyder, at der kan fiskes fra båd i vintermånederne. 
 

Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
besejler Kuummiut fra Tasiilaq ca. hver uge i sommer- og efterårsmånederne indtil midt 
november. Dog med forbehold for is.  
 

1.2 Befolkning  

Kuummiut er den største bygd i distriktet og er Grønlands 3. største bygd.   
 Befolkningstallet i Kuummiut har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 10 %.  

 
Kuummiut  2003 

I alt 
2009 
I alt 

Indbyggere 398 358 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Kuummiut (maj 2010):  
- Børnehave 
- Skole (ca. 97 elever) 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejerstation 
- Servicehus1 
 
Der er følgende erhverv i Kuummiut (maj 2010):  
- Blå kors kiosk  
- Købmand (Pilersuisoq) 
- Fiskefabrik med 1-3 ansatte, afhængig af sæsonen. Der forarbejdes torsk, hellefisk, 

ammasset (lodde) og havkat 
o Fiskefabrikken i Kuummiut er områdets eneste. 

- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus.  

                                                 
1  I servicehuset findes det offentlige vaskeri, badefaciliteter, fællesrum med køkken, træ- og metalværksted, skindbe-

handlingsværksted samt overnatningsmuligheder og mønttelefon. Nogle steder er der internetadgang. 
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Figur 1: Bykort over Kuummiut 

 
Figur 2: Luftfoto over Kuummiut  

Natrenovation 

Forbrændings-
anlæg Dump   
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Kuummiut er gennemført mandag den 9. juli 2010 mellem kl. 10-12.  
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I besigtigelsen deltog Hendrik Andreassen og Asa fra Kommuneqarfik Sermersooq samt 
Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
Efterfølgende er der efter behov indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og Miljøfor-
valtningen i Tasiilaq.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Kuummiut er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batteri-
er, metaldåser samt storskrald, og afleveringsordninger for erhverv for brændbart og ikke-
brændbart affald, døde dyr samt akkumulatorer.  
 
I Kuummiut er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse 
farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Kuummiut er i stabil drift. Der er behov for at udbedre ska-
der på oliefyr og automatik. Dette er sat i værk ved bestilling af ny olietank.  
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Kuummiut kan med fordel forbedres. Den videre de-
ponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalin-
ger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. Det skal bemærkes, at kommunen forventer 
at foretage en afdækning af dumpen i løbet af sommeren 2010. 
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsrampen i Kuummiut er i anvendelse. Udledningsforholdene bør forbedres, 
således at det sikres, at natrenovation udledes mere direkte til havet. Natrenovationsram-
pen bør placeres uden for dumpområdet. 
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes positivt, at der opbevares metaldåser indendørs i dele af den bygning, hvor 
bygdeforbrændingsanlægget er etableret.  
 

 Side 5 



Kuummiut 
Kortlægning 2010 

Appendiks i  
 

 
3 AFFALDSORDNINGER  

I Kuummiut er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Kommunal Indsamlings- 
Frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x x 2 gange pr. uge1 Forbrænding 

Natrenovation Ja  x x x 3 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  Ja x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 
 

Små batterier Ja x x x 
Aflevering på kommu-
nekontoret  

Udskibes til Ta-
siilaq 

Elektronikskrot  Nej       

Akkumulatorer Ja x x x 
Løbende indsamling/ 
aflevering v. dumpen 

Udskibes til Ta-
siilaq 

Farligt affald (di-
verse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x  x 
Løbende aflevering til v. 
dumpen  

Deponeres på 
dumpen  

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Udskibes til Ta-
siilaq 

Brændbart er-
hvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering Dumpen 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x x Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Kuummiut pr. 1. juli 2010 

1 Tirsdag og torsdag.  
2 Mandag, onsdag og fredag. 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Kuummiut. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes to gange om ugen på ugedage-
ne tirsdag og torsdag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang om ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter skovlen på mi-
nilæsseren. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrække-
lig snerydning, foretages indsamling af dagrenovationssække med slæde monteret efter 
snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales kvar-
talsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille spanden frem til afhent-
ning på afhentningsdagen. Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug af sæk-
ke eller anden emballage. 
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en tank monte-
ret forrest på minilæsseren til indsamling af natrenovation. I perioder med meget sne og 
hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af nat-
renovation vha. tank på slæde monteret efter en snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales kvartals-
vis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen stil-
ler de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens an-
satte ved brug af minilæsseren.  
 
I Kuummiut er der indført et pantsystem på metalemballage til drikkevarer i form af øl- og 
sodavandsdåser. De indsamlede metaldåser skal afleveres på kommunekontoret. Syste-
met fungerer således, at der én gang om måneden udbetales et beløb svarende til den 
mængde dåser, den enkelte borger har afleveret i løbet af perioden.  
 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget, eller husstanden/institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte.  
 

 
Figur 3: Batteriindsamling 
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Små batterier kan afleveres på kommunekontoret i den opstillede opsamlingsboks for bat-
terier. Kommunes medarbejdere forestår jævnligt tømning af batteriboksen.  
 
Der foretages ikke udsortering af fraktionerne elektronikskrot, køle-/frysemøbler eller an-
dre typer af farligt affald. 
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget/dumpen.  
 
Kommunens medarbejdere deponerer de døde dyr på dumpen umiddelbart vest for nat-
renovationsrampen. De døde dyr afdækkes ved deponeringen med sand.  
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygepleje-
stationen ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til sygehuset i Tasiilaq.   
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq, som dagligt afleverer brændbart af-
fald på dumpen.  
 
Det er forudsat, at fiskefabrikken kun afleverer mindre mængder af henholdsvis brændbart 
og ikke brændbart erhvervsaffald til dumpen, og at fabrikken selv forestår bortskaffelse af 
organisk affald fra produktionen (fisk indhandlet til fabrikken vil ofte være rensede). 
 
Derudover er der få mindre firmaer og håndværkere samt Nukissiorfiit, som formodes at 
producere begrænsede mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Kuummiut er der ved offentlige bygninger og veje opstillet offentlige skralde-
spande. Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Rundt omkring i bygden lå en del henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Kuummiut er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batteri-
er, metaldåser samt storskrald, og afleveringsordninger for erhverv for brændbart og ikke-
brændbart affald, døde dyr samt akkumulatorer.  
 
I Kuummiut er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diverse 
farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Kuummiut er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Kuummiuts anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 9. juli 
2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat 5 kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og hånd-
tering af affald i Kuummiut, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for af-
fald. Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Kuummiut fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Kuummiut er af typen 1910 og er etableret i 1998. 
 

 
Figur 4: Bygdeforbrændingsanlægget 

4.1.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt dagrenovation fra 358 indbyggere (2009).  
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det depone-
res på dumpen.  
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4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstilet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings ge-
nerelle tilstand herunder tag, porte og døre samt skorsten blev under besigtigelsen tilset.  
 
I bygningen er der indrettet to rum. I det ene er forbrændingsanlægget opstillet, og det 
andet rum kan anvendes til opbevaring af farligt affald, materiel og andet. I Kuummiut an-
vendes bygningen blandet andet til opbevaring af sække med metaldåse-emballage og 
akkumulatorer, jf. afsnit 4.4.   
 
Ved besigtigelsen blev det observeret, at lampen over ovnen var itu, at loftet i rummet, 
hvor anlægget er opstillet, var meget tilsodet, samt at portene inkl. overlæggerne over 
portåbningerne var ramponerede. 
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget er i stabil drift. Ved besigtigelsen var an-
lægget i drift.  
 
Driftsmæssigt blev det konstateret, at samtlige spjæld var åbnet i en fast stilling. 
 
I forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   

 Lågen og spjæld er ok. 
 
Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer2 
Risten og murværk er ok. Murværk skiftes efter behov. Udskiftning foretages af eksternt 
firma efter bestilling.  
 

                                                 
2  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 5: Forbrændingsovn – murværk, låge og spjæld  

Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Oliefyr og automatik er itu. Føler for registrering af forbrændingstemperatur er itu, da ka-
bel fra føler til teknikboks er itu. Tillige er olietanken inkl. tilførsel af olie til anlægget itu. 
Der er bestilt ny olietank, som kommer med bygdeserviceskibet snarest. 
 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Kuummiut er i stabil drift. Der er behov for at udbedre ska-
der på oliefyr og automatik. Dette er sat i værk ved bestilling af ny olietank.  

 
4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Kuummiut fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 2.500 m2.  
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Figur 6: Dumpen i Kuummiut.  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og typer 

Der deponeres ugentligt slagger fra forbrænding af dagrenovation fra 358 indbyggere 
(2009). 
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra hus-
holdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Der sker ikke deponering af natrenovation på selve dumpen, om end bortskaffelse af nat-
renovation sker fra rampe (kaj-kant) placeret centralt på dumpen. 
 
Der foretages jævnlig åben afbrænding på dumpen.  
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den østlige fjernest beliggende del af bygden. Der er ikke etableret 
afskærmning, så dette gør, at der er direkte indsigt til dumpen fra de omkringliggende hu-
se.  
 
Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning i Kuummiut3, hvorfor lugt og røg ik-
ke vurderes at belaste et bestemt område. Den nærmeste beboelse ligger mindre end 50 
m nord for dumpen. 
 

                                                 
3  DMI technical report 00-18 
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Figur 7: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret kystnært på klippegrund på en hældende skrænt, som skråner stejlt 
ned til kysten. 
 
Overfladen af det højeste plateau af første del af dumpen ligger i kote ca. +26 m. Bunden 
af dumpen ender i kote ca. +18 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i kote ca. +3 
m, dvs. ca. 12 m under bunden af dumpen, og havet når ikke det deponerede affald ved 
højvande.   
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 5.000 m3 affald. 
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Figur 8: Dumpen set fra havet  

 
Figur 9: Dumpen set mod sydvest  

 

Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til havet.  
Langs dumpens østside er der en vandfyldt lavning hvorfra der løber en strøm af vand 
mod havet. Derudover er der et lille vandløb gennem selve dumpen, som vurderes at væ-
re perkolatpåvirket.  
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4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Umiddelbart efter tilkørsel til dumpen bliver der på et område i retning mod vest opmaga-
sineres større affaldsemner iblandet mindre emner. I bunken findes fx isolerede rør, 
brændbart bygningsaffald, paller, jernskrot m.m.  
 
Skrotbunken er tilgængelig for behandling/bearbejdning. Der kan foretages en opsortering 
af skrotbunken og efterfølgende en videre håndtering/udskibning af jernskrottet samt 
håndtering/lokal forbrænding eller udskibning af brændbart affald. Pladsen, hvor skrot-
bunken opbevares, er på et bæredygtigt underlag.  
 

     
Figur 10 og Figur 11: Blandet affaldsbunke   

Derudover foretages der frasortering af akkumulatorer.  
 

4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn” og efterfølgende skubbes affaldet 
ud over aflæsningsfronten. Der foretages ikke en etapevis opfyldning.  
 
De forskellige affaldstyper slagger, stort brændbart (fx emballage eller træpaller) og ikke-
brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres sammenblandet på dumpen. 
 
Kommunens medarbejdere i Kuummiut har oplyst, at der jævnligt foretages åben afbræn-
ding. Dette kan tillige konstateres ved et nærmere eftersyn af det deponerede affald. 
 
Tidligere er der sket en afbrænding af døde dyr neden for dumpen i østlig retning. Nu fo-
retages der en deponering af de døde dyr umiddelbart vest for natrenovationsrampen. De 
døde dyr afdækkes løbende med sand.   
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Ved den visuelle observation sås synlige tegn på udsivning af perkolat fra dumpen til de 
omliggende områder af græs/klipper.   
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Figur 12 og Figur 13: Perkolatafstrømning fra dumpens østlige ende  

I indgangen til dumpen og rundt på dumpen blev der observeret en del henkastet affald 
samt tilfældige bunker af slagger og andet affald.   
 
Dumpen indeholdt en mindre del af uafdækket og uforbrændt dagrenovation. I affaldet 
blev observeret fluer. Kommunens medarbejder oplyste, at de omkringliggende boliger var 
meget plaget af fluegener. Lugten var begrænset til dumpen, men er i varmere perioder til 
gene for de nærmest beliggende boliger.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø. 

 
4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker fortsat at anvende dumpen til deponering af affald og forventer at fort-
sætte med deponering i retning mod øst. 
 
Der er ikke umiddelbart adgang til afdækningsmaterialer/løsjord på øen. Medarbejdere 
ved forvaltningen i Tasiilaq har oplyst, at der er indgået aftale med firmaet Tunumi Entre-
prise (beliggende i Tasiilaq) om levering af oppumpet sand til at foretage afdækning af 
dumpen i Kuummiut. Sandet forventes leveret i juli eller august måned 2010.  
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4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Kuummiut er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning etableret hensigts-
mæssigt, om end den er meget synlig fra søsiden. Dette kan afhjælpes ved den planlagte 
afdækning med sand; dog skal hældningen af affaldsfronten muligvis udjævnes noget for 
at undgå sammenskridning af sandet. Ved afdækning skal det lille vandløb el. perko-
latstrømmen under dumpen sikres frit løb, eksempelvis vha. et udløbsrør på terræn, såle-
des at det afdækkende sand ikke vaskes bort. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse Nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart vur-
deres kvaliteten af slagger fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til genanven-
delse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere koncentration af ska-
delige stoffer i perkolatet. 
 
Åben afbrænding medfører luftforureningsgener for det omgivende miljø. 
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt sundheds-
mæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, skadedyr og fluer.  
 
Den separate oplagring af affaldsbunker vurderes at være hensigtsmæssig, så længe af-
faldet er tilgængeligt for videre disponering. Den nuværende frasortering af akkumulatorer 
og jernskrot kan forbedres, både hvad angår omfang og kvalitet af frasorteret jernskrot.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de anbe-
falinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Kuummiut kan med fordel forbedres. Den videre de-
ponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalin-
ger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. Det skal bemærkes, at kommunen forventer 
at foretage en afdækning af dumpen i løbet af sommeren 2010. 
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Kuummiut fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 115 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 3 
samletanke (2009).  
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4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes til havet via natrenovationsrampen 
(trækant).  
 
Da rampen ikke har direkte udledning til havet, sker udledningen via klippevæggen under 
rampen. Der blev observeret lugtgener og uhygiejniske forhold af både sundhedsmæssig 
og æstetisk art.  

        
Figur 14: Natrenovationsrampen/trækant Figur 15: Natrenovation udledt via klippevæg  

4.3.3 Status 

Natrenovationsrampen i Kuummiut er i anvendelse. Udledningsforholdene bør forbedres, 
således at det sikres, at natrenovation udledes mere direkte til havet. Natrenovationsram-
pen bør placeres uden for dumpområdet.  
 

4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplagring af farligt affald 

I Kuummiut er der ikke etableret/indrettet faciliteter for håndtering og opbevaring af farligt 
affald m.m.  
 
Kommunens medarbejder Asa oplyste, at der sker en frasortering af akkumulatorer og 
små batterier, og at det miljøfarlige affald hvert år udskibes til Tasiilaq. Opbevarings-
faciliteterne blev ikke fremvist. 
 

4.4.2 Oplagring af metaldåser  

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der i samme bygning som forbrændings-
anlægget opbevares sække med metaldåse-emballage, der er blevet indleveret. Kommu-
nens medarbejder oplyste, at der udskibes ca. 5 bygdecontainere med metaldåseembal-
lage til Tasiilaq pr. år.   
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Figur 16: Opbevaring af indsamlede metaldåseemballage 
 
 

4.4.3 Status 

Det vurderes positivt, at der opbevares metaldåser indendørs i dele af den bygning, hvor 
bygdeforbrændingsanlægget er etableret.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i for-
hold til udsortering af farligt affald m.v.  
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1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Qeqertarsuatsiaat har bygdestatus og er beliggende på Grønlands vestkyst ca. 200 km 
syd for Nuuk.  
 

Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
fra Nuuk besejler Qeqertarsuatsiaat ca. hver 14. dag hele året. (2-3 gange om måneden).  
 
Passagerbåde har desuden rutefart til Qeqertarsuatsiaat én gang hver uge mod syd og én 
gang hver uge mod nord. 
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Qeqertarsuatsiaat har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 9 %.  
 

Qeqertarsuatsiaat  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 270 246 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Qeqertarsuatsiaat (maj 2010):  
- Børnehave 
- Skole 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejestation 
- Servicehus 
 
Der er følgende erhverv i Qeqertarsuatsiaat (maj 2010):  
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
- Købmand (Pilersuisoq) 
- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Tele- og posthus 
- Kiosk 
- Fiskefabrik med ca. 10 ansatte 
- Firmaet E.P. (anlægsfirma med en ansat/ejeren) 
- Tømmervirksomhed v. Johannes Hansen (enmandsfirma) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus.  
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Figur 1: Bykort over Qeqertarsuatsiaat 

 
Figur 2: Luftfoto over Qeqertarsuatsiaat  

 

Natrenovation  

Dump  

Forbrændingsanlæg  
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Qeqertarsuatsiaat er gennemført fredag den 21. maj 2010, kl. 22-24. 
 
I besigtigelsen deltog Lars Møller fra Kommuneqarfik Sermersooq og Mette Norengaard 
fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I forbindelse med besigtigelsen bistod Lars Møller med diverse oplysninger. Efterfølgende 
er der indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og Miljøforvaltningen i Nuuk.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Qeqertarsuatsiaat er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små 
batterier, samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, 
døde dyr, jernskrot, elektronikskrot samt akkumulatorer.  
 
I Qeqertarsuatsiaat er der ikke etableret en ordning for køle-/fryseskabe.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er i anvendelse og fungerer upåklage-
ligt. Der er behov for snarest at udbedre en skade på skorstenen. 
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Qeqertarsuatsiaat kan med fordel forbedres. Den vi-
dere deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er i anvendelse og fungerer. Opholds-
forholdene for medarbejderne kan forbedres ved forbedring af læskur, etablering af et 
halvtag eller en bygning. 
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affaldsty-
perne akkumulatorer, elektronikskrot og små batterier samt jernskrot. Der er forskelligar-
tede muligheder for at forbedre faciliteterne med det formål at forøge de udsorterede 
mængder og forbedre arbejdsmiljøet.  
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Qeqertarsuatsiaat er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande  Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  x x x x 1-2 gange pr. uge1 Forbrænding 

Natrenovation x x x x 3 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  x x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen. Jern-
skrot udskibes til 
Nuuk 

Små batterier x X X x Løbende aflevering Udskibes til Nuuk 

Elektronikskrot  x x x x 

Akkumulatorer x x x x 

Farligt affald (di-
verse) 

x x x x 

Løbende indsamling/ 
aflevering 

Udskibes til Nuuk 

Køle-/frysemøbler  Ingen      

Fangstrester og 
døde dyr 

x x  x 
Løbende aflevering til 
dumpen 

Udledning til 
havet 

Risikoaffald  x  x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Udskibes til Nuuk 

Brændbart er-
hvervsaffald  

x  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

x  x x Løbende aflevering Dumpen  

 Tabel 2: Affaldsordninger i Qeqertarsuatsiaat pr. 1. maj 2010 

1)  Tirsdag hele bygden ca. 85 sække, torsdag ca. 20-25 enheder (afhentes af to kommunalt ansatte) 
2)  Hele bygden mandag, onsdag og fredag (afhentes af tre kommunalt ansatte) 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Qeqertarsuatsiaat. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes én gang om ugen på en fast 
ugedag. Ved tilmelding kan der afhentes affald to gange om ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter i en ladvogn til 
indsamling af dagrenovation. Ladvognen trækkes af en traktor. 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales kvar-
talsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 
 

3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille den bundne sæk frem til 
afhentning på afhentningsdagen. Der må kun benyttes de af kommunen leverede sække.  
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Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en ladvogn til 
indsamling af natrenovation. Ladvognen trækkes af en traktor. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales kvartals-
vis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle storskraldsfraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen stil-
ler de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens an-
satte ved brug af ladvognen.  
 
Indsamlet pap, fx papkasser og andre store papemner, komprimeres til baller i bygdefor-
brændingsanlæggets ballepresser. Papballerne forbrændes i bygde-
forbrændingsanlægget.  
 

3.4 Farligt affald 

Farligt affald, herunder akkumulatorer og elektronikskrot, kan afleveres ved bygdefor-
brændingsanlægget. Ordningerne for farligt affald i bygderne gælder for private husstande 
og for mindre mængder fra erhverv. Virksomhederne i Qeqertarsuatsiaat har en type og 
størrelse, hvorfra der normalvis kun frembringes mindre mængder af farligt affald.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af alle typer af farligt affald er, at husstanden eller institu-
tionen stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommu-
nens ansatte ved brug af ladvognen.  
 
Små batterier kan afleveres i butikken/kommunekontoret i den opstillede opsamlingsboks 
for batterier.  
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget/dumpen.  
 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr via natrenovati-
onsrampen til havet. Udledningen sker ca. 2 gange pr. måned. 
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygepleje-
stationen ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til Dr. Ingrids Hospital i Nuuk. 
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3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq, som dagligt afleverer brændbart af-
fald på dumpen/ved bygdeforbrændingsanlægger.  
 
Det er forudsat, at fiskefabrikken kun afleverer mindre mængder af henholdsvis brændbart 
og ikke-brændbart erhvervsaffald til dumpen, og at fabrikken selv forestår bortskaffelse af 
organisk affald fra produktionen (fisk indhandlet til frabrikken vil ofte være rensede).   
  
Derudover findes der i bygden tre mindre firmaer (kiosk og to håndværkere), som formo-
des at producere begrænsede mængder af affald.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Qeqertarsuatsiaat er der langs de offentlige veje og stier opstillet et stort antal af 
offentlige skraldespande. Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Ved besigtigelsen var bygden rimelig renholdt, og mængden af henkastet affald var be-
grænset. Dette kan skyldes, at beboerne i bygden benytter de opstillede affaldsstativer og 
ikke smider affaldet på offentlige arealer, samtidig med at der løbende foretages en grun-
dig renholdelse fra kommunens side. Forholdet kan dog også skyldes, at de den årlige 
forårsrengøring netop var gennemført.  
 

3.9 Status 

I Qeqertarsuatsiaat er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små 
batterier, samt storskrald, og afleveringsordninger for brændbart og ikke-brændbart affald, 
døde dyr, jernskrot, elektronikskrot samt akkumulatorer.  
 
I Qeqertarsuatsiaat er der ikke etableret en ordning for køle-/fryseskabe.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer.  
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Qeqertarsuatsiaat er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Qeqertarsuatsiaats anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget 
den 21. maj 2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder 
de udførte observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat tre kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og 
håndtering af affald i Qeqertarsuatsiaat, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæg-
gene for affald. Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Qeqertarsuatsiaat fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er af typen 1700 og er etableret i 1995.  
 

 
Figur 3: Bygdeforbrændingsanlæggets bygning  

4.1.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der tilføres ugentligt dagrenovation fra 246 indbyggere (2009).  
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 Side 10 

Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det depone-
res på dumpen.  
 

4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstillet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings ge-
nerelle tilstand, herunder tag, porte og døre samt skorsten, blev under besigtigelsen tilset.   
 
Skorsten er gået i stykker i jan./feb. 2010 og er endnu ikke blevet repareret (figur 3). 
Et af vinduerne i porten er itu (figur nr. 3).  
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget er i anvendelse og fungerer upåklageligt. I 
forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Lågen er delvis defekt, men kan anvendes. Spjæld er ok. 
 

       
Figur 4: Forbrændingslåge Figur 5: Spjæld 

   
Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer1 
Risten er skiftet for 1-2 år siden. God funktion. Murværk skiftes efter behov. Udskiftning 
foretages af eksternt firma efter bestilling. Reservesten findes på lager (opbevares uden-
dørs på et areal på dumpen). 
  

                                                 
1  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 6: Ovn   Figur 7: Reserve sten til ovn 

Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Ok. Luftindtag demonstreret under tilsyn. 
 
 

    
Figur 8: Teknikboks Figur 9: Ventilering 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er i anvendelse og fungerer upåklage-
ligt. Der er behov for snarest at udbedre en skade på skorstenen. 
 

4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Qeqertarsuatsiaat fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens om-
trentlige areal udgør ca. 1.800 m2.  
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 Side 12 

 
Figur 10: Dumpen i Qeqertarsuatsiaat  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der deponeres ugentligt slagger fra forbrænding af dagrenovation fra 246 indbyggere 
(2009). 
 
Derudover deponeres der ikke-brændbart affald fra husholdninger, institutioner og erhverv 
som fx jernskrot, trawls, beton etc.  
 
Endelig foretages der midlertidig deponering af stort brændbart affald fra husholdninger, 
institutioner og erhverv som fx indbo, paller, pap, bygningsaffald etc. Det store brændbare 
affald afbrændes løbende i mindre portioner på dumpen. 
 
Der sker ikke deponering af natrenovationssække på dumpen. Sækkene afleveres og 
håndteres på anlægget for natrenovation, som ligger uden for dumpens område mod 
nord. 
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den sydlige ende af byen afskærmet af to jordvolde, hvilket gør, at 
dumpen ikke kan ses fra bygden. Den fremherskende vindretning er mod nordvest2, hvil-
ket kan føre lugt og røg ind over bygden ved eventuel afbrænding; dog ligger dumpen i læ 
af et fjeld, der kan mindske denne tendens. Den nærmeste beboelse ligger ca. 120 m 
nord for dumpen. 
 

                                                 
2  DMI technical report 00-18 
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Figur 11: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret i en hældende lavning/kløft, som skråner ned til kysten og inden kyst-
linjen ender i et lavere fladt plateau. Mod syd er dumpen afgrænset af en slugt og et vest-
østgående fjeld. Slugten har sit udspring ca. 100 m vest for dumpen og munder ud i det 
lavere flade plateau.  
 
Overfladen af det højeste plateau af dumpen (ca. 1.400 m2) skønnes at ligge i kote ca. 
+10 m. Bunden af dumpen, som ender i det lavere plateau, som strækker sig faldende 
mod kysten, ligger skønnet 2-3 m lavere end højeste plateau af dumpen, dvs. i kote ca. 
+5-6 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m., dvs. at vandet ikke når det la-
veste deponerede affald ved højvande.  
 
Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen til laveste flade 
plateau, hvorfra perkolatet løber videre ud i havet.  
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 2.500 m3 affald. 
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Figur 12: Dumpen set nede fra laveste plateau  

 

 
Figur 13: Slugtens udmunding til laveste plateau  
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Figur 14: Slugtens udløb mod havet 

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Umiddelbart efter tilkørsel til dumpen er der i retning både mod vest og øst særskilte area-
ler, hvor der er opmagasineret henholdsvis tromler med farligt affald, jernskrot og diverse 
materialer til genbrug. Umiddelbart inden for volden mod syd er der opmagasineret en 
større mængde af trawls.   
 
De nævnte affaldstyper er alle umiddelbart tilgængelige for behandling/bearbejdning og 
efterfølgende videre håndtering/udskibning. Pladsen, hvor disse affaldstyper opbevares, 
er på et bæredygtigt underlag.  
 

     
Figur 15: Jernskrot indenfor volden mod nord Figur 16: Trawls indenfor volden mod syd  

4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn”, og efterfølgende skubbes affaldet 
ud over aflæsningsfronten og ned på ”lavere niveau” eller mod ”bunden af dumpen”. Dvs. 
der til dels foretages en opbygning lagvis, om end det areal, som p.t. opfyldes lagvis, ud-
gør ”bunden” af dumpen. Der foretages ikke en etapevis opfyldning. Dumpen bærer præg 
af, at affaldet på dumpen løbende forsøges afdækket ved anvendelse af slaggen. 
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De forskellige affaldstyper slagger, rent brændbart affald (fx storskrald, pap- og plastem-
ballage eller træpaller) og ubrændbart (fx nedrivningsaffald) deponeres så vidt muligt efter 
modtagelsen på forskellige områder af dumpen.  
 

    
Figur 17: Aflæsning af ubrændbart affald Figur 18: Aflæsning af brændbart affald  

Kommunens medarbejder i Qeqertarsuatsiaat har oplyst, at der jævnligt foretages åben 
afbrænding. Dette kan tillige konstateres ved et nærmere eftersyn af det deponerede af-
fald.  
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Ved den visuelle observation sås synlige tegn på udsivning af perkolat fra dumpen til la-
veste niveau, hvorfra perkolatet løber videre ud i havet.  
 
I bunden af ”laveste” plateau samt i den sydligt beliggende slugt blev der observeret min-
dre mængder af henkastet affald.  
 
Mængden af uafdækket og uforbrændt dagrenovation var relativ lille, og ved besigtigelsen 
sås ingen fluer eller andre skadedyr. Fravær af fluer og evt. andre skadedyr kan skyldes 
besigtigelsestidspunktet (sent aften i medio maj).  
 
Lugten var begrænset til dumpen, men om sommeren kan lugten evt. være til gene for de 
nærmest beliggende boliger.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø.  

 
4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker fortsat at anvende dumpen til deponering af affald.  
 
Der vurderes ikke at være er adgang til afdækningsmaterialer/løsjord på halvøen.  
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4.2.8 Vurdering 

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Qeqertarsuatsiaat vurderes placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning at 
være etableret hensigtsmæssigt. Alternative muligheder er i øvrigt begrænsede inden for 
det område, bygden er beliggende på. 
 
Den separate oplagring af farligt affald, herunder elektronikskrot og jernskrot, vurderes at 
være hensigtsmæssig, så længe affaldet er tilgængeligt for videre disponering. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres, jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse Nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart vur-
deres kvaliteten af slagger fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til genanven-
delse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere koncentration af ska-
delige stoffer i perkolatet. 
 
Åben afbrænding medfører luftforureningsgener for det omgivende miljø.    
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt sundheds-
mæssigt problem. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, røg, skadedyr og fluer.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de anbe-
falinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Qeqertarsuatsiaat kan med fordel forbedres. Den vi-
dere deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Natrenovation bortskaffes til havet via natrenovationsrampen, som er placeret ca. 80 m fra 
nærmeste bebyggelse på den nordlige del af den halvø, hvor bygden er beliggende (se fi-
gur 1).  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra x enheder (3 ugentlige tømninger af sæk) og x 
samletanke (2009).  
  

 Side 17 



Qeqertarsuatsiaat 
Kortlægning 2010 

Appendiks j  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

De indsamlede sække med natrenovation skæres 
op og indholdet udledes via natrenovations-
anlægget gennem et rør til havoverfladen.  
 
For at skabe læ er anlægget afgrænset af en træ- 
konstruktion i ca. 1,5 m’s højde mod tre retninger. 
Efter tømning bortskaffes natrenovations-
sækkene ved afbrænding på bygdeforbrændings-
anlægget. 

 Figur 19: Læskur ved natrenovationsrampe 

 
Figur 20: Natrenovationsrampen Figur 21: Rør ført til havoverflade 

    
4.3.3 Status  

Natrenovationsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er i anvendelse og fungerer. Opholds-
forholdene for medarbejderne kan forbedres ved forbedring af læskur, etablering af et 
halvtag eller en bygning.  

 
4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

Placering af faciliteter for farligt affald i Qeqertarsuatsiaat fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.4.1 Tilførte mængder 

Jf. afsnit 3 foretages der i Qeqertarsuatsiaat en frasortering af affaldstyperne akkumulato-
rer, elektronikskrot og små batterier.  
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4.4.2 Opbevaring og udskibning af farligt affald  

Kommunens medarbejdere forestår sortering af de forskellige typer af farligt affald.  
Elektronikskrot og akkumulatorer og små batterier opbevares i en opstillet 20” skibs-
container placeret over for bygdeforbrændingsanlægget.  
 
Kommunens medarbejder i Qeqertarsuatsiaat oplyste, at affaldsfraktionerne akkumulato-
rer, elektronikskrot og små batterier udskibes 1-2 gange om året til Nuuk Modtagestation, 
som varetager yderligere sortering og demontering af affald.  
 
Transport af farligt affald sker i bygdecontainere. I Qeqertarsuatsiaat foretages ikke udsor-
tering af køle-/frysemøbler. Køle-/frysemøbler deponeres p.t. på dumpen.  
 
 

    
Figur 22: Elektronikskrot i 20” container Figur 23: Container til opbevaring af farligt affald 

4.4.3 Opbevaring og udskibning af jernskrot 

Kommunens medarbejdere forestår sortering af jernskrot. Det frasorterede jernskrot er 
placeret umiddelbart efter tilkørsel til dumpen mod nord, hvor det opbevares indtil udskib-
ning til Nuuk Modtagestation. Transport af jernskrot sker i bygdecontainere.  
I Nuuk deponeres det modtagne jernskrot på dumpen. 
 

4.4.4 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering og løbende udskibning af affaldsty-
perne akkumulatorer, elektronikskrot og små batterier samt jernskrot. Der er forskelligar-
tede muligheder for at forbedre faciliteterne med det formål at forøge de udsorterede 
mængder og forbedre arbejdsmiljøet.  
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 Side 3 

1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Sermiligaaq har bygdestatus og er beliggende på Grønlands østkyst ca. 100 km nordøst 
for Tasiilaq, som var hovedbyen i den tidligere Ammassalik Kommune. 
 
Bygden ligger på den sydlige del af en stor halvø på Østgrønlands fastland. I vandene 
rundt om bygden er der ideelle forhold for helleflynder og rødfisk, som almindeligvis 
sælges til fiskefabrikken i Kuummiut.  
 

Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
besejler Sermiligaaq fra Tasiilaq ca. hver uge i sommer- og efterårsmånederne indtil midt 
november. Dog med forbehold for is.  
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Sermiligaaq har fra 2003 til 2009 været stigende med ca. 7 %.  
 

Sermiligaaq  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 201 216 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Sermiligaaq (maj 2010):  
- Børnehave 
- Skole (ca. 50 elever fra 1.–9. klasse, 6 lærere) 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejestation 
- Servicehus1 
 
Der er følgende erhverv i Sermiligaaq (maj 2010):  
- Kiosk (i forsamlingshuset)  
- Købmand (Pilersuisoq) 
- Posthus 
- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus. Forsamlingshuset 
fungerer også som fritidsklub.  
 

                                                 
1  I servicehuset findes det offentlige vaskeri, badefaciliteter, fællesrum med køkken, træ- og metalværksted, 

skindbehandlingsværksted samt overnatningsmuligheder og mønttelefon. Nogle steder er der internetadgang. 



Sermiligaaq 
Kortlægning 2010 

Appendiks k  
 

 
Figur 1: Bykort over Sermiligaaq 

 
Figur 2: Luftfoto over Sermiligaaq  

Natnenovation 

Dump  

Forbrændingsanlæg 
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Sermiligaaq kunne ikke gennemføres på grund af is. Det var planlagt, at 
besigtigelse af Sermiligaaq skulle ske fredag den 9. juli 2010 med båd. Både fredag den 
9. juli og den efterfølgende mandag den 12. juli blev der gjort et forsøg på at komme til 
Sermiligaaq med båd, men pga. sammenstuvet is indenskærs mislykkedes forsøgene.  
 
Der er derfor ikke foretaget en fysisk besigtigelse af bygden Sermiligaaq. Nedenstående 
oplysninger (samt fotos) er indhentet hos/via Anlæg og Miljøforvaltningen i Tasiilaq.  
 
Oplysningerne omfatter:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Sermiligaaq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små 
batterier, akkumulatorer, metaldåser samt storskrald, og afleveringsordninger for erhverv 
for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr. 
 
Der foretages ikke udsortering af fraktionerne køle-/frysemøbler eller andre typer af farligt 
affald. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Sermiligaaq er ikke i anvendelse. Der er behov for at 
udbedre skader, som forårsager, at anlægget ikke kan benyttes.  
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Sermiligaaq kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. Det skal bemærkes, at kommunen 
forventer at foretage en afdækning af dumpen i løbet af sommeren 2010. 
 
Natrenovationsrampen 
Natrenovationsrampen i Sermiligaaq er i anvendelse. Udledningsforholdene bør 
forbedres, således at det sikres, at natrenovation udledes direkte til havet.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier, akkumulatorer og 
elektronikskrot. Omvendt vurderes det som negativt, at der ikke foretages udsortering af 
køle-/frysemøbler og andre typer af farligt affald.   
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Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i 
forhold til udsortering af farligt affald m.v.  
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Sermiligaaq er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x x 2 gange pr. uge1 Forbrænding 

Natrenovation Ja  x x x 3 gange pr. uge2 
Udledning til 
havet 

Storskrald  Ja x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 
 

Små batterier Ja x x x 
Aflevering i 
servicehuset B-1391  

Udskibes til 
Tasiilaq 

Elektronikskrot  Ja  x x X   

Akkumulatorer Ja x x X   

Farligt affald 
(diverse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x  x Løbende aflevering Udledes til havet  

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af 
sundhedsvæsenet 

Udskibes til 
Tasiilaq  

Brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x x Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Sermiligaaq pr. 1. juli 2010 

1 Tirsdag og torsdag.  
2 Mandag, onsdag og fredag. 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Sermiligaaq. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes to gange om ugen på 
ugedagene tirsdag og torsdag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang om 
ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter skovlen på 
minilæsseren. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en 
tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af dagrenovationssække med slæde 
monteret efter en snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille spanden frem til 
afhentning på afhentningsdagen. Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug 
af sække eller anden emballage. 
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en tank 
monteret forrest på minilæsseren til indsamling af natrenovation. I perioder med meget 
sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages 
indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter en snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales 
kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte ved brug af minilæsseren.  
 
I Sermiligaaq er der indført et pantsystem på metalemballage til drikkevarer i form af øl- 
og sodavandsdåser. De indsamlede metaldåser skal afleveres på kommunekontoret. 
Systemet fungerer således, at der én gang om måneden udbetales et beløb svarende til 
den mængde dåser, den enkelte borger har afleveret i løbet af perioden.  
 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer og elektronikskrot afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget, eller 
husstanden/institutionen stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse 
afhentes af kommunens ansatte.  
 
Små batterier kan afleveres i Servicehuset i den opstillede opsamlingsboks for batterier.  
Kommunes medarbejdere forestår jævnligt tømning af batteriboksen.  
 
Der foretages ikke udsortering af fraktionerne køle-/frysemøbler eller andre typer af farligt 
affald. 
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget/dumpen. 
Kommunens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr ved at dumpe 
dem i havet.  
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3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til 
sygeplejestationen ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til Sygehuset i Tasiilaq.   
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq.  
 
Derudover er der få mindre firmaer samt Nukissiorfiit, som formodes at producere 
begrænsede mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Sermiligaaq er der ved offentlige bygninger opstillet få offentlige skraldespande. 
Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Kommunen har oplyst, at der rundt omkring i bygden ligger henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Sermiligaaq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små 
batterier, akkumulatorer, metaldåser samt storskrald, og afleveringsordninger for erhverv 
for brændbart og ikke-brændbart affald, døde dyr. 
 
Der foretages ikke udsortering af fraktionerne køle-/frysemøbler eller andre typer af farligt 
affald. 
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og 
afleveringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, 
forbedre arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Sermiligaaq er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Sermiligaaqs anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 ikke besigtiget. 
   
I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer oplyst af kommunen.  
 
Der er ansat tre kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og 
håndtering af affald i Sermiligaaq, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene 
for affald. Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Sermiligaaq fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Sermiligaaq er af typen 1700 og er etableret i 1994.  
 

  

Figur 3: Forbrændingsanlægget 

4.1.1 Tilførte mængder 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift.  
 
Normalt tilføres der ugentligt dagrenovation fra 216 indbyggere (2009).  
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det 
deponeres på dumpen.  
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4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstillet i en dertil etableret bygning. Oplysninger om 
bygningens generelle tilstand, herunder tag, porte og døre samt skorsten, er rapporteret 
af kommunens medarbejdere.  
 
Tilstanden af bygningen fremstår ramponeret. Facade og porte er beskadigede, og der er 
huller i taget. 
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejdere har oplyst, at anlægget ikke har været i anvendelse i flere år.  
 
Der er ikke rapporteret om årsagen til, at bygdeforbrændingsanlægget ikke anvendes, og 
om tilstanden af låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik.  
   
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Lågen og spjæld ser umiddelbart ud til at være ok. 
 

 

 

    
Figur 4: Forbrændingsovn – låge, spjæld og murværk 

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer2 
Risten og murværk ser umiddelbart ud til at være ok. 

                                                 
2  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Da det er oplyst, at bygdeforbrændingsanlægget har været ude af drift i ca. 4 år, er det 
sandsynligt, at både oliefyr og automatik ikke fungerer.  
  

 
Figur 5: Automatik og olietilførsel 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Sermiligaaq er ikke i anvendelse. Der er behov for at 
udbedre skader, som forårsager, at anlægget ikke kan benyttes.  
 

4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Sermiligaaq fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens 
omtrentlige areal udgør ca. 2.500 m2.  
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Figur 6: Dumpen i Sermiligaaq  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Bygdeforbrændingsanlægget er p.t. ude af drift. På dumpen deponeres der ugentligt 
dagrenovation fra 216 indbyggere (2009).  
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra 
husholdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Dagrenovation og andet brændbart affald bortskaffes p.t. ved åben afbrænding på 
dumpen. 
 
Der er tidligere på dumpen deponeret slagger fra forbrænding af dagrenovation.  
 
Der sker ikke deponering af natrenovation på dumpen 
 

4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den østlige del af bygden bag en højderyg, og der er således ikke 
direkte indsigt til dumpen fra det meste af bygden. 
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 Side 14 

Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning i Sermiligaaq3, hvorfor lugt og røg 
ikke vurderes at belaste et bestemt område. Den nærmeste beboelse ligger ca. 130 m 
vest for dumpen. 
 

 
Figur 7: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret i en lavning i terrænet, som jævnt skråner mod kysten.  
 
Overfladen af det højeste nuværende niveau på dumpen ligger i kote ca. +10 m.  
 
Det laveste niveau, hvor der er placeret affald, ligger knap 100 m fra kystlinjen og 
skønnes at ligge i kote ca. +8 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m, dvs. 
at vandet når ikke det laveste deponerede affald ved højvande.  
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 3-4.000 m3 affald. 
 

                                                 
3  DMI technical report 00-18 
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Figur 8: Dumpen set mod syd 

4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Ved forbrændingsanlægget/dumpen kan der fx være opmagasineret jernskrot, træaffald 
eller andre affaldsfraktioner.   
 

4.2.4 Nuværende drift  

Det forventes, at affaldet på nuværende tidspunkt aflæsses på ”terræn” mod en 
aflæsningsfront, og efterfølgende at affaldet skubbes ud over aflæsningsfronten og ned på 
”lavere niveau”. Dvs. der til dels foretages en opbygning lagvis, om end det areal, som p.t. 
opfyldes lagvis, udgør ”bunden” af dumpen. Der foretages ikke en etapevis opfyldning.  
 
Det forventes, at de forskellige affaldstyper dagrenovation, stort brændbart (fx emballage 
eller træpaller) og ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres 
sammenblandet på dumpen. 
 
Det er oplyst, at der jævnligt foretages åben afbrænding af affald på dumpen.  
 

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen via terræn til 
fjorden.   
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Dumpen indeholder i aflæsningsfronten uafdækket og uforbrændt dagrenovation og andet 
uhygiejnisk affald, som kan medføre gener i form af fluer og lugtproblemer.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø.  
 

4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker at fortsætte med at anvende dumpen til deponering af affald.  
 
Der er ikke umiddelbart adgang til afdækningsmaterialer/løsjord på øen. Medarbejdere 
ved forvaltningen i Tasiilaq har oplyst, at der er indgået aftale med firmaet Tunumi 
Entreprise (beliggende i Tasiilaq) om levering af oppumpet sand til at foretage afdækning 
af dumpen i Sermiligaaq. Sandet forventes leveret i juli eller august måned 2010.  
 

4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering 
På luftfoto fremstår dumpen som et mørkt område, hvilket vurderes at skyldes, at 
placeringen er i en lavning, dvs. det er sandsynligt, at der er et højt vandindhold, evt. som 
følge af manglende afløb, eller afløb placeret i niveau med oversiden af dumpen. Det er 
således muligt, at lavningen oprindeligt har rummet en sø, eller med tiden er kommet til at 
indeholde en slags opdæmmet perkolatsø inde i dumpen. Såfremt denne vurdering er 
korrekt, kan det anbefales, at der laves en nærmere vurdering af dumpens nuværende og 
fremtidige placering.  
 
Dumpen er i forhold til bygdens boligområder og i forhold til udvaskning placeret og 
etableret på en hensigtsmæssig lokalitet.  
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres, jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt 
sundhedsmæssigt problem, mens åben afbrænding af affald medfører luftforurening af det 
lokale miljø. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, røg, skadedyr og fluer.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

 Side 16 



Sermiligaaq 
Kortlægning 2010 

Appendiks k  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Sermiligaaq kan med fordel forbedres. Den videre 
deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle 
anbefalinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. Det skal bemærkes, at kommunen 
forventer at foretage en afdækning af dumpen i løbet af sommeren 2010. 
  

4.3 Natrenovationsrampen  

Placering af natrenovationsrampen i Sermiligaaq fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 61 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 0 
samletanke (2009).  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes til havet via natrenovationsrampen 
Natrenovationsrampen er konstrueret som en kant af et stykke tømmer, som er boltet til 
fjeldet.   
 
Ved udledningen ender natrenovationen på klippen under rampen, hvorefter 
natrenovationen siver mod havet. Dette medfører lugtgener og uhygiejniske forhold af 
både sundhedsmæssig og æstetisk art. 
 

 
Figur 9: Natrenovationsrampen 

4.3.3 Status 

Natrenovationsrampen i Sermiligaaq er i anvendelse. Udledningsforholdene bør 
forbedres, således at det sikres, at natrenovation udledes direkte til havet.  
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 Side 18 

4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplag af farligt affald 

I Sermiligaaq er der ikke etableret/indrettet faciliteter for håndtering og opbevaring af 
farligt affald m.m. Elektronikskrot ”sorteres” uden for dump, da man ikke har 
opbevaringsmateriel.  
 

4.4.2 Oplagring af metaldåser  

Det forventes, at der enten i samme bygning som forbrændingsanlægget eller i en anden 
kommunal bygning opbevares sække med metaldåse-emballage, der er blevet indleveret.  
 

4.4.3 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier, akkumulatorer og 
elektronikskrot. Omvendt vurderes det som negativt, at der ikke foretages udsortering af 
køle-/frysemøbler og andre typer af farligt affald.   
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i 
forhold til udsortering af farligt affald m.v.  
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 Side 3 

1 INDLEDNING 

1.1 Beliggenhed og besejling 

Tiniteqilaaq har bygdestatus og er beliggende på Grønlands østkyst ca. 40 km nord for 
Tasiilaq. Bygden ligger på sydspidsen af en lille halvø ca. 30 km oppe i Sermilik Isfjord og 
lidt nord for Ammassalik øen.   
 
Godstransport til og fra bygderne foretages af Royal Arctic Bygdeservice A/S. Bygdebåde 
besejler Kulusuk fra Tasiilaq ca. hver uge i sommer- og efterårsmånederne indtil midt no-
vember. Dog med forbehold for is.  
 

1.2 Befolkning  

 Befolkningstallet i Tiniteqilaaq har fra 2003 til 2009 været faldende med ca. 13 %.  
 

Tiniteqilaaq  2003 
I alt 

2009 
I alt 

Indbyggere 151 132 

Tabel 1: Befolkningstal 2003 og 2009, Kilde: Grønlands Statistik 

1.3 Institutioner, service- og erhvervsvirksomheder 

Der er følgende offentlige institutioner i Tiniteqilaaq (juli 2010):  
- Børnehave 
- Skole (ca. 16 elever, 1.-9. klasse) 
- Ældrekollektiv 
- Sygeplejestation 
- Servicehus1  
 
Der er følgende erhverv i Tiniteqilaaq (juli 2010):  
- Købmand (Pilersuisoq) 
- Posthus 
- Polarolie (brændstofforsyning) 
- Nukissiorfiit (elværk og vandforsyning) 
 
Derudover er der et kommunekontor, en kirke og et forsamlingshus.  

                                                 
1  I servicehuset findes det offentlige vaskeri, badefaciliteter, fællesrum med køkken, træ- og metalværksted, skindbe-

handlingsværksted samt overnatningsmuligheder og mønttelefon. Nogle steder er der internetadgang. 
 I forlængelse af servicehuset finder man bygdens sygeplejestation. 
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Figur 1: Bykort over Tiniteqilaaq 

 
Figur 2: Luftfoto over Tiniteqilaaq  

Forbrændings-
anlæg 

Dump og natrenovation 
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2 BESIGTIGELSE OG OPSUMMERING 

2.1 Besigtigelse  

Besigtigelsen af Tiniteqilaaq er gennemført fredag den 9. juli 2010 mellem kl. 14 -16. 
 
Besigtigelsen omfattede:  
 
a)  Etablerede affaldsordninger i bygden inkl. forhold vedr. renholdelse 
b)  Bygdeforbrændingsanlægget 
c)  Dumpen 
d)  Natrenovationsrampen 
e)  Faciliteter for farligt affald mv.  
 
I besigtigelsen deltog Hendrik Andreassen og Otto Nakinge fra Kommuneqarfik Sermer-
sooq samt Mette Norengaard fra Grontmij | Carl Bro A/S.  
 
Efterfølgende er der efter behov indhentet supplerende oplysninger via Anlæg og Miljø 
Forvaltningen i Tasiilaq.  
 

2.2 Opsummering  

Affaldsordninger 
I Tiniteqilaaq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batte-
rier samt storskrald, og afleveringsordninger for erhverv for brændbart og ikke-brændbart 
affald, døde dyr samt akkumulatorer.  
 
I Tiniteqilaaq er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diver-
se farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
 
Bygdeforbrændingsanlægget 
Bygdeforbrændingsanlægget i Tiniteqilaaq er i stabil drift.  
 
Dumpen 
Indretningen og driften af dumpen i Tiniteqilaaq kan med fordel forbedres. Den videre de-
ponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalin-
ger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 
Natrenovationsrampen 
Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Tiniteqilaaq. Natrenovation udledes direkte 
på dumpen blandt det øvrige affald. Udledningsforholdene bør forbedres, således at der 
etableres en natrenovationsrampe med udledning direkte til havet. Natrenovationsrampen 
bør placeres uden for dumpområdet.  
 
Faciliteter for farligt affald mv. 
Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier og eventuelt akku-
mulatorer/batterier fra større maskiner samt elektronikaffald. Omvendt vurderes det som 
negativt, at der ikke foretages udsortering af andre typer af farligt affald. 
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3 AFFALDSORDNINGER  

I Tiniteqilaaq er der følgende affaldsordninger:  
 

Brugere Drift  

Affaldstype/ 
fraktion 

Ordn.  

Husstande Erhverv Kommunal Indsamlings- 
frekvens 

Bortskaffelse 

Dagrenovation  Ja x x x 2 gange pr. uge1 Forbrænding 

Natrenovation Ja  x x x 3 gange pr. uge2 Dumpen  

Storskrald  Ja x  x 
Årlig forårsrengøring  
Løbende indsamling  

Dumpen 

Små batterier Ja x x x 
Aflevering på kommu-
nekontoret  

Udskibes til Ta-
siilaq 

Elektronikskrot  Nej       

Akkumulatorer Ja x x X 
Løbende indsamling/ 
aflevering v. dumpen 

(Udskibes til 
Tasiilaq) 

Farligt affald (di-
verse) 

Nej    
 

 

Køle-/frysemøbler  Nej       

Fangstrester og 
døde dyr 

Ja x  x 
Løbende aflevering v 
dumpen  

Dumpen  

Risikoaffald  Ja  x  
Håndteres af sund-
hedsvæsenet 

Udskibes til Ta-
siilaq  

Brændbart er-
hvervsaffald  

Ja  x  Løbende aflevering 
Dumpen 
Åben afbrænding 

Ikke-brændbart 
erhvervsaffald  

Ja  x x Løbende aflevering Dumpen  

Tabel 2: Affaldsordninger i Tiniteqilaaq pr. 1. juli 2010 

1 Tirsdag og torsdag.  
2 Mandag, onsdag og fredag. 
 
I det følgende gennemgås ordningerne enkeltvis. 

 
3.1 Indsamling af dagrenovation  

Der indsamles dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra alle private husstande 
og erhverv i Tiniteqilaaq. 
 
Dagrenovation, der indsamles i 110 liter sække, afhentes to gange om ugen på ugedage-
ne tirsdag og torsdag. Ved framelding kan indsamlingen reduceres til én gang om ugen.  
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter skovlen på mi-
nilæsseren. I perioder med meget sne, og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrække-
lig snerydning, foretages indsamling af dagrenovationssække med slæde monteret efter 
snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning. Gebyret betales kvar-
talsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
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3.2 Indsamling af natrenovation 

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der skal enten være 
adgang for renovatøren til tørklosettet, eller husejeren skal stille spanden frem til afhent-
ning på afhentningsdagen. Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug af sæk-
ke eller anden emballage. 
 
Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en tank monte-
ret forrest på minilæsseren til indsamling af natrenovation. I perioder med meget sne og 
hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af nat-
renovation vha. tank på slæde monteret efter en snescooter. 
 
Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale ordning, som betales kvartals-
vis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Tasiilaq. 
 

3.3 Storskrald inkl. forårsrengøring 

Én gang årligt afholdes forårsrengøring. I den forbindelse er det muligt for alle husstande 
at få afhentet storskrald. Storskrald skal stilles ud til vejen for afhentning.  
 
Storskrald kan løbende afleveres ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Det gælder 
alle fraktioner.  
 
Normal praksis ved bortskaffelse af storskrald er dog, at husstanden eller institutionen stil-
ler de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens an-
satte ved brug af minilæsseren.  
 

3.4 Farligt affald 

Akkumulatorer afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget eller husstanden/institutionen 
stiller de kasserede emner frem til offentlig vej, hvorefter disse afhentes af kommunens 
ansatte.  
 
Små batterier kan afleveres på kommunekontoret i den opstillede opsamlingsboks for bat-
terier. Kommunes medarbejdere varetager jævnligt tømning af batteriboksen.  

      
Figur 3: Indsamling af batterier 
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Elektronikaffald sorteres lejlighedsvis fra og opbevares i et rum i tilknytning til forbræn-
dingsanlægget, jævnfør afsnit 4.4. 
 
Der foretages ikke udsortering af fraktionerne køle-/frysemøbler eller andre typer af farligt 
affald. 
 

3.5 Fangstrester og døde dyr  

Fangstrester og døde dyr kan afleveres ved bygdeforbrændingsanlægget/dumpen. Kom-
munens medarbejdere bortskaffer løbende fangstrester og døde dyr på dumpen.  
 

3.6 Risikoaffald 

Risikoaffald (medicinrester og kanyler) fra private husstande kan afleveres til sygepleje-
stationen ved personlig henvendelse.  
 
Sygeplejestationen udskiber risikoaffald til sygehuset i Tasiilaq.   
 

3.7 Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Erhverv kan aflevere deres affald ved dumpen/bygdeforbrændingsanlægget. Den største 
producent af erhvervsaffald i bygden er Pilersuisoq. 
  
Bygdens få mindre virksomheder samt Nukissiorfiit formodes at producere begrænsede 
mængder af affald til bortskaffelse på dumpen.  
 

3.8 Renholdelse 

I bygden Tiniteqilaaq er der ved offentlige bygninger og veje opstillet få offentlige skralde-
spande. Disse tømmes samtidig med indsamling af dagrenovation.  
 
Rundt omkring i bygden lå en del henkastet affald. 
 

3.9 Status 

I Tiniteqilaaq er der etableret indsamlingsordninger for dag- og natrenovation, små batte-
rier samt storskrald, og afleveringsordninger for erhverv for brændbart og ikke-brændbart 
affald, døde dyr samt akkumulatorer.  
 
I Tiniteqilaaq er der ikke etableret ordninger for elektronikskrot, køle-/fryseskabe og diver-
se farligt affald.  
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre de eksisterende indsamlings- og afleve-
ringsordninger med det formål at forøge de indsamlede mængder af farligt affald, forbedre 
arbejdsmiljøforholdene samt eventuelt foretage effektiviseringer. 
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4 MODTAGE- OG BEHANDLINGSANLÆG FOR AFFALD  

I Tiniteqilaaq er der følgende modtage- og behandlingsanlæg for affald:  
 
1. Bygdeforbrændingsanlæg 
2. Dumpen 
3. Natrenovationsrampe 
4. Faciliteter for farligt affald 
 
Tiniteqilaaqs anlæg og faciliteter for affald blev som nævnt i afsnit 2.1 besigtiget den 9. juli 
2010. I det følgende beskrives anlæggene og faciliteterne enkeltvis, herunder de udførte 
observationer i forbindelse med besigtigelsen.  
 
Der er ansat 3 kommunale medarbejdere til blandt andet at varetage indsamling og hånd-
tering af affald i Tiniteqilaaq, herunder drift af modtage- og behandlingsanlæggene for af-
fald. Medarbejderne mangler information og uddannelse. 
 

4.1 Bygdeforbrændingsanlæg 

Placering af bygdeforbrændingsanlægget i Tiniteqilaaq fremgår af figur 1 på side 4.  
 
Bygdeforbrændingsanlægget i Tiniteqilaaq er af typen 1700 og er etableret i 1998. 
 

 
Figur 4: Bygdeforbrændingsanlægget 

4.1.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt dagrenovation fra 132 indbyggere (2009).  
 
Tillige afbrændes så vidt muligt mindre mængder af brændbart emballageaffald. Denne 
mængde kan dog ikke skønnes.  
 
Der er ikke mulighed for neddeling af større emner brændbart affald, hvorfor det depone-
res på dumpen.  

 Side 9 



Tiniteqilaaq 
Kortlægning 2010 

Appendiks l  
 

 Side 10 

 
4.1.2 Bygningens tilstand  

Bygdeforbrændingsanlægget er opstillet i en dertil etableret bygning. Denne bygnings ge-
nerelle tilstand, herunder tag, porte og døre samt skorsten, blev under besigtigelsen tilset.  
 
I bygningen er der indrettet to rum. I det ene er forbrændingsanlægget opstillet, og det 
andet rum kan anvendes til opbevaring af farligt affald, materiel og andet. 
 
Den generelle tilstand af bygningen er i orden.  
 

4.1.3 Bygdeforbrændingsanlæggets tilstand 

Kommunens medarbejder oplyste, at anlægget er i stabil drift.  
 
I forbindelse med besigtigelsen blev bygdeforbrændingsanlæggets nuværende tilstand 
herunder låge, spjæld, askeskuffe, murværk, rist, oliefyr og automatik tilset. Resultatet af 
anlæggets gennemgang er oplyst i nedenstående afsnit.   
 
Tilstand af låge og spjæld samt askeskuffe   
Tilstanden af låge og spjæld er ok. I drift blev det konstateret, at samtlige spjæld er åbnet i 
en fast stilling. 

 

Figur 5: Forbrændingsovn – låge, spjæld og murværk 

Tilstand af murværk i ovnen og bagmur samt rist og vendekammer2 
Tilstanden af rist og murværk er ok.  
 
Tilstand af oliefyr og automatik (teknikboks) 
Oliefyr og automatik er ok. Ved besigtigelsen fremgik det, at anlægget blev tilført olie fra 
en 5-liters dunk.  
 

                                                 
2  Kammeret mellem forbrændingsovnen og skorstenen 
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Figur 6: Automatik og olietilførsel 

4.1.4 Status  

Bygdeforbrændingsanlægget i Tiniteqilaaq er i stabil drift.  
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4.2 Dumpen  

Placering af dumpen i Tiniteqilaaq fremgår af nedenstående luftfoto. Dumpens omtrentlige 
areal udgør ca. 1.000 m2.  
 

 
Figur 7: Dumpen i Tiniteqilaaq  

4.2.1 Tilførte affaldsmængder og -typer 

Der deponeres ugentligt slagger fra forbrænding af dagrenovation fra 132 indbyggere 
(2009). 
 
Der deponeres brændbart affald (indbo, emballage etc.) og ikke-brændbart affald fra hus-
holdninger, institutioner og erhverv (fx jernskrot, trawls, beton etc.).  
 
Der sker deponering af natrenovation på dumpen. Uemballeret natrenovation hældes ud 
midt på dumpen og deponeres sammen med det andet affald på dumpen.  
 
Der foretages jævnlig åben afbrænding på dumpen.  

 
4.2.2 Placering og udbredelse  

Dumpen er placeret i den østlige del af bygden ved siden af kirkegården på et lidt lavere 
niveau, da kirkegården ligger længere oppe af skråningen. På toppen af skråningen/ fjel-
det ligger der et par 2-etages rækkehuse. Der er således indsigt til dumpen fra disse høje-
re beliggende boliger.  
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 Side 13 

Der er ikke nogen egentlig fremherskende vindretning i Tiniteqilaaq3, hvorfor lugt og røg 
ikke vurderes at belaste et bestemt område. De ovenfor nævnte rækkehuse ligger dog 
mindre end 100 m vest for dumpen og vurderes derfor at kunne være generet af røg og 
lugt. 
 

 
Figur 8: Luftfoto af dumpens udbredelse 

Dumpen er placeret i en lavning/ned af en skrænt inde i terrænet.  
 
Overfladen af det højeste nuværende niveau på dumpen ligger i kote ca. +16 m.  
 
Det laveste niveau, hvor der er placeret affald, ligger ca. 100 m fra kystlinjen og skønnes 
at ligge i kote ca. +11 m. Ved højeste vandstand står vandspejlet i ca. +3 m, dvs. at van-
det når ikke det laveste deponerede affald ved højvande.  
 
Med de nævnte arealer og koter skønnes deponiet at omfatte ca. 2.000 m3 affald. 
 

                                                 
3  DMI technical report 00-18 
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Figur 9: Dumpen set fra havet 

 
Figur 10: Dumpen/aflæsningsfront set nedefra  
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4.2.3 Opmagasinering af diverse affald 

Ved forbrændingsanlægget er der opmagasineret træaffald, som bruges som støtte-
brændsel på forbrændingsanlægget. Uden for forbrændingsanlægget er der desuden op-
magasineret farligt affald jf. afsnit 4.4. 
 

    
Figur 11: Træaffald    Figur 12: Akkumulatorer   

4.2.4 Nuværende drift  

På nuværende tidspunkt aflæsses affaldet på ”terræn” mod en aflæsningsfront, og efter-
følgende skubbes affaldet ud over aflæsningsfronten og ned på ”lavere niveau”. Dvs. der 
til dels foretages en opbygning lagvis, om end det areal, som p.t. opfyldes lagvis, udgør 
”bunden” af dumpen. Der foretages ikke en etapevis opfyldning.  
 

 
Figur 13: Aflæsningsfront set mod vest 
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På arealet mellem aflæsningsfronten og kysten lå der større eller mindre affaldsbunker, 
hvilket bar præg af ustruktureret aflæsning af affaldet i vinterperioden, hvor det lavere be-
liggende plateau nås med snescooter.  
 
De forskellige affaldstyper slagger, natrenovation, stort brændbart (fx emballage eller træ-
paller) og ikke-brændbart (fx jernskrot, nedrivningsaffald) deponeres sammenblandet på 
dumpen. 
 
Kommunens medarbejder i Tiniteqilaaq har oplyst, at der jævnligt foretages åben afbræn-
ding. Dette kan tillige konstateres ved et nærmere eftersyn af det deponerede affald.  
  

4.2.5 Nuværende observerede påvirkninger af miljøet 

På hele arealet mellem aflæsningsfronten og kystlinjen lå der som nævnt større eller min-
dre bunker af affald.  
 
Der er ikke affald i havet, men der sker udsivning af perkolat fra dumpen via lavninger i 
terrænet til fjorden.   
 
Dumpen indeholder i aflæsningsfronten uafdækket og uforbrændt natrenovation, døde dyr 
andet uhygiejnisk affald. I affaldet blev observeret fluer. Kommunens medarbejder var ik-
ke bekendt med, at boliger i bygden var plaget af fluegener. Lugten var begrænset til 
dumpen.  
 
Åben afbrænding, som gennemføres flere gange om året, medfører luftforurening af det 
lokale miljø.  
 

4.2.6 Monitering af perkolat 

Der foretages p.t. ikke nogen former for monitering af udsivning til fjorden, og det har ikke 
været overvejet.  
 

4.2.7 Fremtidsplaner 

Kommunen ønsker at fortsætte med at anvende dumpen til deponering af affald.  
 
Der er ikke adgang til afdækningsmaterialer/løsjord. Afdækningsmateriale skal i givet fald 
leveres af eksternt firma. 
 

4.2.8 Vurdering  

Nuværende placering og drift 
Dumpen i Tiniteqilaaq er placeringsmæssigt og i forhold til udvaskning etableret hen-
sigtsmæssigt. 
 
Der sker udvaskning/udsivning af perkolat til fjorden som følge af nedbør. Mængden kan 
begrænses ved mere hensigtsmæssig drift i form af løbende afdækning af dumpen. 
 
Det formodes, at mængden af udsivning af perkolat til fjorden er acceptabel, da de daglige 
tidevandsbevægelser medfører en transport og fortynding til havområdet uden for fjorden; 
dette er dog kun en formodning, som bør efterkontrolleres, jf. anbefalingerne i rapportens 
afsnit 4.2. 
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Deponering af natrenovationsposer sammen med andre affaldstyper er ikke i overens-
stemmelse med Bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaf-
felse af latrin og sanitært spildevand. Affaldstyperne bør holdes adskilt, og en rampe eller 
kloakledning til bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand bør etableres. 
 
Oplag af slagger skal behandles efter bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af særligt 
forurenende virksomheder (Bekendtgørelse Nr. 11 af 20. august 2004). Umiddelbart vur-
deres kvaliteten af slagger fra bygdeforbrændingsanlæg ikke at være egnet til genanven-
delse, og samdeponering med andet affald kan medføre en højere koncentration af ska-
delige stoffer i perkolatet.. 
 
Den manglende afdækning af affaldet er et æstetisk problem og et potentielt sundheds-
mæssigt problem, mens åben afbrænding af affald medfører luftforurening af det lokale 
miljø. Miljøpåvirkningen omfatter lugt, røg, skadedyr og fluer.  
 
Den videre deponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de anbe-
falinger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2.  
 

4.2.9 Status 

Indretningen og driften af dumpen i Tiniteqilaaq kan med fordel forbedres. Den videre de-
ponering bør på sigt som minimum udføres under hensyntagen til de generelle anbefalin-
ger, som er beskrevet i rapportens afsnit 4.2. 
 

4.3 Natrenovationsrampen  

Der anvendes ikke natrenovationsrampe i Tiniteqilaaq. Natrenovation bortskaffes på dum-
pen. Placering af dumpen fremgår af figur 1 på side 4.  
 

4.3.1 Tilførte mængder 

Der tilføres ugentligt natrenovation fra 64 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 0 
samletanke (2009).  
 

4.3.2 Natrenovationsrampens udformning og tilstand 

Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes forskellige steder på dumpen, 
blandt øvrigt affald på dumpen. Natrenovation er således ikke adskilt fra de øvrige affalds-
typer ved bortskaffelse. 
 
Den udledte natrenovation medfører kraftige lugtgener og uhygiejniske forhold af både 
sundhedsmæssig og æstetisk art.  
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Figur 14: Natrenovation på dumpen 

4.3.3 Status 

Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Tiniteqilaaq. Natrenovation udledes direkte 
på dumpen blandt det øvrige affald. Udledningsforholdene bør forbedres, således at der 
etableres en natrenovationsrampe med udledning direkte til havet. Natrenovationsrampen 
bør placeres uden for dumpområdet.  

 
4.4 Faciliteter for farligt affald m. m. 

4.4.1 Håndtering og oplag af farligt affald 

I Tiniteqilaaq er der ikke etableret/indrettet faciliteter for håndtering og opbevaring af farligt 
affald m.m. Ved besigtigelsen blev der dog konstateret, at der i samme bygning som for-
brændingsanlægget var opmagasineret elektronikaffald, og at der uden for forbrændings-
anlægget var opmagasineret akkumulatorer/batterier. Kommunens medarbejder oplyste, 
at batterierne vil blive udskibet til Tasiilaq. 

 

Figur 15: Opsamling af akkumulatorer og elektronikaffald  
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4.4.2 Status 

Det vurderes som positivt, at der sker en frasortering af små batterier og eventuelt akku-
mulatorer/batterier fra større maskiner samt elektronikaffald. Omvendt vurderes det som 
negativt, at der ikke foretages udsortering af andre typer af farligt affald.   
 
Der er forskelligartede muligheder for at forbedre faciliteter, logistik og organisation i for-
hold til udsortering af farligt affald m.v.   
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