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1 FORORD 

 
Dette er Kommuneqarfik Sermersooqs første affaldsplan. Med denne plan har kommu-

nalbestyrelsen udviklet et samlet affaldskoncept for alle bosteder i kommunen. Koncep-

tet har til hensigt at sikre, at vi arbejder mod de overordnede målsætninger for udviklin-

gen af affaldsområdet i Grønland, nemlig: 

 

 At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, is og jord 

 At håndtere affald miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

 At sikre at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag 

 At begrænse anvendelse og spild af ressourcerne 

 At fremme genanvendelse 

 

I planen opstilles konkrete målsætninger for de kommende års affaldshåndtering. Der er 

valgt en bred tilgang, der opstiller mål for alle områder af affaldsområdet. Målsætnin-

gerne lyder: 

 

 At styrke planlægning, administration og drift 

 At styrke informationsindsatsen 

 At etablere modtagefaciliteter og ordninger for problemaffald i alle bosteder 

 At forbedre driften af deponierne 

 At udvikle en forbrændingsstrategi for hele kommunen 

 At reducere mængden af henkastet/henstillet affald 

 At nedbringe affaldsmængderne og øge genanvendelsen 

 

Med planen harmoniseres regler og gebyrer, således at der er ensartede vilkår for bor-

gere og virksomheder over hele kommunen. Der udarbejdes nye brugervenlige affalds-

regulativer og en ny gebyrstruktur, hvor forureneren-betaler-princippet og økonomisk-

hvile-i-sig-selv-princippet er dominerende. Dette betyder at der skabes større incitament 

for borgere og erhvervsliv til at iværksætte miljøbeskyttende tiltag som affaldsminime-

ring og genbrug. Det betyder forhåbentligt også, at affaldsområdet på sigt kommer til at 

hvile i sig selv økonomisk og at de skattemidler, der hidtil er blevet allokeret til området, 

kan frigives til andre formål.  

 

Affaldsområdet udvikler sig meget hurtigt i disse år. Vi får løbende ny viden om teknolo-

giske muligheder, om affaldets miljøpåvirkning, og om de sundhedsmæssige aspekter, 

der knytter sig til affaldshåndtering. Globaliseringen har endvidere medført, at de grøn-

landske kommuner i dag kan afsætte værdifulde affaldsfraktioner som f.eks. jern- og 

metalskrot til genanvendelse i udlandet. God affaldshåndtering handler derfor ikke læn-

gere blot om lokal renholdelse og æstetik, men er et kompleks samspil mellem mange 

forskellige aktører og processer helt fra affaldsproduktion til slutdeponering.  
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Effektiv og bæredygtig affaldshåndtering er en forudsætning for at kunne skabe gode 

bosteder at leve i. Det er også en forudsætning for, at vi kan passe på den smukke 

grønlandske natur, og for at vores befolkning ikke udsættes for sundhedsskadelige stof-

fer fra f.eks. dårlig affaldsforbrænding og forkert håndtering af farligt affald. Det er derfor 

afgørende, at vi nu sætter ind med en koordineret systematisk indsats på affaldsområ-

det. Denne affaldsplan er startskuddet for en langsigtet koordineret indsats for hele vo-

res kommune. 

 

Affaldshåndtering er alles ansvar. Med denne plan inviteres du til at lade dig inspirere af 

og deltage i implementeringen af de mange tiltag, du finder i planens projektkatalog. 

Planen skal skabe debat og gøre os alle opmærksomme på, hvad vi kan gøre for at 

skabe bæredygtig affaldshåndtering i vores kommune.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 
 

 

Asii Chemnitz Narup    Adolf Holm  

Borgmester  Formand for Anlægs- og Miljøudvalget 
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2 INDLEDNING 

 

Denne affaldsplan er en plan for indfrielse af de politiske mål for affaldsområdet. Den 

skal ses som en del af kommunens samlede miljøindsats og som en del af den over-

ordnede kommunale planlægning. Den dækker følgende planemner på affaldsområdet: 

 

 Administration og drift 

 Informationsindsats 

 Problemaffald 

 Deponier 

 Forbrændingsløsninger 

 Renholdelse 

 Minimering og genanvendelse 

Planen indeholder en beskrivelse af de målsætninger, som kommunalbestyrelsen i 

Kommuneqarfik Sermersooq har opstillet for affaldsområdet, og beskriver hvorledes 

målsætningerne planlægges indfriet via en bred vifte af projekter.   

 

Planen har til formål at prioritere indsatsen på affaldsområdet, således at kommunens 

borgere og erhvervsliv får mest miljøbeskyttelse og service for pengene. Kommunalbe-

styrelsen har for denne planperiode prioriteret en bred koordineret indsats med tiltag på 

alle områder af affaldshåndteringssystemet. De tiltag, der planlægges igangsat på hvert 

enkelt område, er udtryk for en prioritering baseret på analyser af eksisterende forhold, 

lokale ressourcer samt overordnede målsætninger for affaldsområdet.  

 

Affaldsplanen dækker perioden 2012-24: En planperiode 2012-15, og en perspektivpe-

riode 2016-24. Der er for perspektivperioden 2016-24 ikke opstillet konkrete målsætnin-

ger ud over de overordnede målsætninger, der er opstillet for udviklingen af affaldsom-

rådet i Grønland i Selvstyrets affaldshandlingsplan. Omdrejningspunktet i planen er der-

for syv målsætninger for planperioden 2012-15, som planlægges indfriet via 26 projek-

ter samt et forsøgsordningsprojekt, der løbende vil generere pilotprojekter med genan-

vendelses- og affaldsminimeringstiltag. Planens projektkatalog indeholder en tidsplan 

og et budget for hvert af de 26 projekter.  

 

2.1 STATUSBESKRIVELSE 

Planen er et led i en længerevarende planlægningsproces, der i 2010 startede med en 

kortlægning af affaldsområdet i alle kommunens bosteder. Nærværende plan tager af-
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sæt i dette kortlægningsarbejde, som er beskrevet i rapporten ”Kortlægning og status 

på affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, maj – oktober 2010”
1
. Kortlægnings-

rapporten kan downloades fra kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl 

 

Kortlægningsrapporten indeholder en statusbeskrivelse af eksisterende affaldsordninger 

og modtage-/behandlingsanlæg og identificerer nødvendige forbedringer for hvert enkelt 

bosted. I en efterfølgende gennemgang af kortlægningens resultater, opstilledes desu-

den en række generelle anbefalinger for hovedstad, byer og bygder. Anbefalingerne 

omhandler de udviklingstiltag, som kommunen bør iværksætte for at fremtidssikre af-

faldshåndteringssystemet og sikre, at udviklingen stemmer overens med Selvstyrets 

udviklingsplaner for affaldsområdet i Grønland.  

 

Nedenfor ses en liste over kortlægningsrapportens anbefalinger for hhv. affaldsordnin-

ger og modtageanlæg:  

 

 

ANBEFALINGER TIL KOMMUNENS AFFALDSORDNINGER 

Kort sigt Lang sigt 

Dagrenovation 

Harmonisering af indsamlingsordningerne Affaldsminimering 

Ensretning af regulativet Udsortering til genanvendelse 

  Forbedring af arbejdsmiljøet 

  Effektivisering 

Natrenovation 

Harmonisering af indsamlingsordningerne Forbedring af arbejdsmiljøet 

Ensretning af regulativet Effektivisering 

Storskrald 

Harmonisering af indsamlingsordningerne Affaldsminimering 

Ensretning af regulativet Udsortering til genanvendelse 

  Forbedring af arbejdsmiljøet 

  Effektivisering 

Farligt affald 

Forbedring af ordningerne i byerne Forbedring af mulighederne for aflevering  

Etablering af ordninger i Ittoqqortoormiit og 
bygderne 

  

Indsamlingsordning for små batterier i 
Arsuk 

  

Fangstrester og døde dyr 

Etablering af ordning  Ingen anbefalinger 

Risikoaffald 

Ingen anbefalinger Ingen anbefalinger 

Brændbart og ikke-brændbart erhvervsaffald 

Harmonisering af ordningerne Affaldsminimering 

http://www.sermersooq.gl/
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Etablering af modtagekontrol på anlægge-
ne 

Udsortering til genanvendelse 

Opkrævning af afleveringsgebyr Forbedring af arbejdsmiljøet 

Ensretning af regulativet Effektivisering 

Renholdelse 

Harmonisering af ordningerne Ingen anbefalinger 

Tabel 1: Anbefalinger til kommunens affaldsordninger 

 

ANBEFALINGER TIL KOMMUNENS MODTAGEANLÆG 

Kort sigt Lang sigt 

Nuuk Forbrænding 

Der skal tages beslutning om anlæg-
gets fremtid 

Ingen anbefalinger 

Bygdeforbrændingsanlæggene 

Anlæg der ikke er i drift skal repare-
res og igangsættes 

  

Udarbejdelse af regelsæt for drift og 
vedligehold 

  

Dumpe 

Åben afbrænding af dumpe skal 
stoppes 

Vurdering af restkapacitet og placering af alle 
dumpe 

Deponering af natrenovation på 
dumpene skal stoppes 

Perkolatmonitering 

Løbende afdækning Celledrift 

Natrenovationsramper 

Etablering af lovpligtige ramper, inkl. 
læskur 

  

Modtageanlæg for farligt affald 

Etablering af modtageanlæg til farligt 
affald 

  

Etablering af modtageanlæg til elek-
tronikskrot 

  

Etablering af modtageanlæg til kø-
le/frysemøbler 

  

Udarbejdelse af driftsprocedurer for 
håndtering 

  

Tabel 2: Anbefalinger til kommunens modtageanlæg 

 

Kortlægningens statusbeskrivelse af affaldsområdet og de dertil knyttede anbefalinger 

danner basis for de prioriteringer, der er foretaget i denne plan.   

2.2 PLANRAMME  

Den kommunale affaldsplan er udarbejdet inden for rammen af Grønlands Hjemmesty-

res Affaldshandlingsplan 2010-2013
2
, der udstikker retningslinjerne for Landsstyrets af-

faldspolitik. Den nationale affaldshandlingsplan angiver hvilke principper, der skal ligge 

til grund for de grønlandske kommuners affaldshåndteringssystemer og hvilke overord-
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nede målsætninger kommunerne skal arbejde på at nå. Men planen definerer også en 

række helt konkrete aktiviteter, som der fra Selvstyrets side vil blive stillet krav om, at 

kommunerne skal iværksætte på affaldsområdet i de kommende år. Principper, mål-

sætninger og aktivitetskrav fra den nationale planramme er integreret i nærværende 

plan.  

 

Affaldsplanen forholder sig også til kommunens planstrategi ”Vor fælles fremtid”
3
, der 

angiver den overordnede ramme for den udvikling af kommunen, som kommunalbesty-

relsen ønsker at arbejde for. Planstrategien beskriver, hvorledes kommunalbestyrelsen 

vil arbejde for at sikre en bæredygtig udvikling, bl.a. med fokus på at skabe byer, der er 

gode at leve i, samt respekt for miljø og ressourcer. Et velfungerende affaldshåndte-

ringssystem i kommunens bosteder er derfor en forudsætning for at nå mange af plan-

strategiens mål.  

 

Endelig integrerer affaldsplanen visioner og målsætninger fra Politik for Anlæg og Miljø 

2009-12
4
, der udstikker rammerne for udviklingen af anlægs- og miljøområdet i kommu-

nen, herunder affaldsområdet. I politikken nævnes specifikt, at man ønsker at sikre, at 

Grønland kan løse sine affaldsproblemer selv, og at der skal udarbejdes et samlet af-

faldskoncept, der løser alle kommunens affaldsproblemer på den mest hensigtsmæssi-

ge måde. Denne affaldsplan har netop til formål at gøre dette. 

 

Samlet set udstikker den nationale affaldshandlingsplan, planstrategien ”Vor fælles 

fremtid” samt Politik for Anlæg og Miljø planrammen for udviklingen af affaldsområdet i 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

2.3 GENNEMGÅENDE PRINCIPPER 

Det affaldskoncept, der beskrives i denne rapport, bygger på en række grundlæggende 

principper, som på sigt vil være de bærende elementer i alle aspekter af kommunens af-

faldshåndtering. Principperne er beskrevet i den nationale affaldshandlingsplan 2010-

13. Helt overordnet ønsker man at udvikle et bæredygtigt affaldssystem, der er med til 

at forebygge forurening af miljøet, begrænse ressourcespild, fremme genanvendelse, 

og hvor affaldshåndteringen sker på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Systemet 

skal forholde sig til alle faser af affaldshåndteringen; fra affaldsproducenten over ren-

holdelse til behandling og slutdeponering.  

 

Når systemet er fuldt udviklet, vil det bygge på følgende principper: 

 

1. Affaldshierarkiet, der definerer, at affaldshåndteringen skal foregå i følgende prio-

riterede rækkefølge: affaldsminimering, genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse 

og deponi. Dog skal der tages højde for de særlige lokale forhold, der eksisterer i 
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forhold til energiudnyttelse og i forhold til muligheder for afsætning af fraktioner til 

genanvendelse.  

2. Kildesorteringsprincippet, der definerer at affaldet sorteres, hvor det produceres. 

Dette øger mulighederne for en målrettet behandling og bortskaffelse af affaldet. I 

takt med at det kommunale affaldssystem udbygges, vil dette princip blive tydelige-

re og tydeligere.  

3. Princippet om renere teknologi, der definerer, at man vælger den mindst forure-

nende teknologi, når man skal udvikle affaldssystemet. I den sammenhæng skal 

man indtænke, at meget avanceret affaldsteknologi forudsætter et højt uddannel-

sesniveau, både hvad angår drift og vedligehold/reparation af anlæggene.  

4. Forureneren betaler – princippet, der definerer, at det er affaldsproducenten, der 

skal betale omkostningerne ved affaldshåndteringen og – bortskaffelsen. Dette 

princip vil slå igennem i forbindelse med indførelse af en ny gebyrstruktur på af-

faldsområdet.  

5. Økonomisk ”hvile i sig selv” – princippet, der definerer, at affaldsgebyrer over 

en vis årrække ikke må være større eller mindre end kommunens reelle udgifter til 

håndtering og bortskaffelse af en given fraktion. I takt med at kommunen forbedrer 

dataregistreringen på affaldsområdet, vil dette princip blive tydeligere og tydeligere. 

Tiltagene i denne plans projektkatalog har alle til formål at iværksætte en udvikling, der 

på sigt vil føre til et affaldshåndteringssystem baseret på disse principper.  

 

2.4 HARMONISERING 

En af de vigtige funktioner denne affaldsplan er tiltænkt, er at harmonisere affaldsområ-

det i kommunen. Tre år efter kommunesammenlægningen er affaldsområdet stadig 

præget af lokal praksis og lokale affaldskulturer, der knytter an til de forhold, der var 

gældende i de fem sammenlægningskommuner.  Politik for Anlæg og Miljø 2009-12 be-

skriver hvorledes, der skal udvikles et samlet affaldskoncept, der sikrer en koordineret 

indsats for hele kommunen. Med denne plans målsætninger er der nu fastsat fælles mål 

for alle bosteder i hele kommunen. Dette muliggør en bred koordineret udviklingsind-

sats, der favner alle bosteder. Tiltagene i planens projektkatalog er ligeledes designet, 

så de – ud over deres specifikke formål – har en harmoniserende funktion, der på sigt 

vil skabe ensartede forhold i kommunen.  

 

Harmonisering af affaldsområdet betyder ikke, at affaldshåndteringen skal være ens i 

alle bosteder.  Det betyder, at der skal være ensartet serviceniveau, regelsæt og gebyr-

niveau i bosteder af samme type – f.eks. i bygderne. På grund af de store forskelle bo-

stederne imellem arbejdes der i denne affaldsplan (og på resten af affaldsområdet) med 

tre forskellige niveauer – et niveau for hovedstaden, et niveau for Paamiut og Tasiilaq, 

samt et niveau for kommunens bygder og Ittoqqortoormiit.  De tiltag, der iværksættes 

for at opnå en given målsætning, vil være organiseret i forhold til disse tre niveauer. 
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Et eksempel på behovet for at differentiere mellem hovedstads-, by- og bygdeniveau er 

målsætningen om at etablere modtagefaciliteter for farligt affald i alle bosteder: De til-

tag, der iværksættes for at nå denne målsætning, vil være forskellige på hhv. hoved-

stads-, by- og bygdeniveau, eftersom der jo allerede eksisterer en modtagestation med 

høj grad af kildesortering i hovedstaden, mens farligt affald i nogle bygder deponeres på 

dumpen.   

 

Selvom der stræbes efter at skabe harmoniserede serviceniveauer i hhv. hovedstad, 

byer og bygder, så er det vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte lokalsamfunds res-

sourcer, jf. Planstrategiens værdigrundlag. I projektkataloget tages der udgangspunkt i 

lokalspecifikke forhold, der har betydning for, hvor hurtigt en forbedring af serviceni-

veauet kan implementeres. Lokalspecifikke forhold kan f.eks. være karakteristika, der 

knytter sig til et af de fire geografiske områder, som kommuneplanen tager udgangs-

punkt i. Et eksempel på lokalspecifikke hensyn er f.eks., at de tiltag, der planlægges i It-

toqqortoormiit, er designet efter bygdestørrelse frem for by-størrelse pga. byens ind-

byggerantal og eksisterende faciliteter.  

2.5 PLANCYKLUS   

Denne plan er en del af den overordnede kommunale planlægning og vil konstant ud-

vikle sig inden for den kommunale planramme. En lang række baggrundsrapporter (se 

bilag D for en liste) danner baggrund for de målsætninger og tiltag, der foldes ud i pla-

nen, som blot er en af mange sektorplaner, der danner basis for kommuneplanen. Af-

faldsplanlægningen vil altid være underordnet den overordnede kommuneplanlægning. 

Se nedenstående figur, der beskriver planhierarkiet: 

 

             

Baggrundsrapporter Sektorplan Kommuneplan 

Kommuneplan  

2012-24 

Affaldsplan  

2012-24 

Selvstyrets affaldshandlingsplan 
2010-2013 

Kortlægning og status på affaldsområdet i 
Kommuneqarfik Sermersooq, 2010 

Beslutningsgrundlag: Nuuk, behandling af 
forbrændingsegnet affald, 2011 

Andre... 

Figur 1: Affaldsplanens rolle i den kommunale planlægning 
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De første to år af planperioden (2012-13) vil være præget af projektopstart og imple-

mentering af projekter, mens det tredje år (2014) vil stå i evalueringens tegn. Ultimo 

2014 vil arbejdet med at udarbejde målsætninger og projekter for den næste handlings-

plan (2016-20) gå i gang, og dette arbejde vil være dominerende i planperiodens sidste 

år (2015). Det er målsætningen, at næste handlingsplan (2016-20) vil foreligge digitalt 

og være en del af en kommunal affaldsportal, jf. projekt 2b i projektkataloget.  

 

Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser af planperioden 2012-2015: 

 

 

Den årlige plancyklus 

Affaldsområdet udvikler sig meget hurtigt i disse år. Projektkataloget i denne plan skal 

løbende tilpasses denne udvikling, hvorfor der arbejdes i henhold til nedenstående års-

hjul med en årlig vurdering og tilpasning af både målsætninger og projektkatalog. Års-

hjulet sikrer ligeledes, at der arbejdes med blik for de faste kommunale budgetproces-

ser:  

 

2012 

Projekopstart og 
implementering 

af projekter 

2013 

Projektopstart og 
implementering 

af projekter 

2014 

Evaluering 

2015 

Udarbejdelse af 
handlingsplan for 

2016-20 

2016 

Ny digital 
handlingsplan 

Figur 2: Plancyklus for de første fire år af planperioden 
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Forankring 

Planen arbejder både med affaldsdrift, anlæg af nye affaldsanlæg samt miljøbeskytten-

de tiltag, og er derfor bredt forankret i Anlægs og Miljøforvaltningen. Både Afdelingen 

for Natur og Bæredygtighed, Afdelingen for Teknik og Drift samt Afdelingen for By og 

Boligudvikling er ansvarlige for implementering af projektkatalogets projekter. Visse pro-

jekter er forankret i kommunens affaldsgruppe, der er en tværfaglig gruppe i Anlægs og 

Miljøforvaltningen, som arbejder med udvikling af affaldsområdet.  

  

November - Januar: 

Vurdering og tilpasning af 
målsætninger og projektkatalog på 

baggrund af budgetforlig 

Februar: 

Politisk behandling af målsætninger 
og projektkatalog 

Forår/Sommer: 

Implementering af målsætninger og 
projektkatalog 

Maj - August: 

Udarbejdelse af projektbeskrivelser 
for næste års tiltag, - inklusiv 

indarbejdelse af rettelser fra den 
politiske behandling  

September - Oktober: 

Politisk budgetbehandling af 
projektbeskrivelser med dertil 

hørende budget 

Figur 3: Årshjul  
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3 PERSPEKTIVPERIODEN 

  

3.1 LANGSIGTEDE MÅLSÆTNINGER 

Denne affaldsplans planperiode (2012-15) udgør en handlingsplan, der er den første i 

rækken af fireårige handlingsplaner, som opstiller konkrete målsætninger og dertilhø-

rende projekter på affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette korrelerer med 

den nationale affaldshandlingsplans krav til kommunerne om at udarbejde affaldshand-

lingsplaner hvert fjerde år.  

 

Når der skal udarbejdes konkrete målsætninger for den næste planperiode (2016-20) vil 

der blive taget udgangspunkt i to ting: 1) status på affaldsområdet og 2) de overordnede 

målsætninger for udviklingen af affaldsområdet i Grønland, nemlig: 

 

 At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, is og jord 

 At håndtere affald miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

 At sikre at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag 

 At begrænse anvendelse og spild af ressourcerne 

 At fremme genanvendelse 

Det langsigtede arbejde på affaldsområdet er styret af disse målsætninger.  

 

Da affaldsområdet ved planperiodens begyndelse er karakteriseret ved manglende da-

taregistrering, har det været svært at udarbejde prognoser og målsætninger med mål-

bare succeskriterier, som f.eks. hvor stor en procentdel af affaldet, der må ende i depo-

ni. På grund af nærværende projektkatalogs fokus på dataregistrering og det generelle 

niveauløft som affaldshåndteringssystemet vil få i løbet af 2012-15, vil kommunalbesty-

relsen i den næste handlingsplan for perioden 2016-2020 være i stand til at arbejde 

med sådanne kriterier. Man vil også være bedre i stand til at beskrive indtægtssiden af 

planens økonomiske ramme.  

 

3.2 DET LANGSIGTEDE ARBEJDES KARAKTER 

I perspektivperioden handler det i høj grad om arbejdet med at implementere de tidlige-

re beskrevne tværgående principper, og om at fortsætte den udvikling, der er skitseret i 

planperioden 2012-15, dog med større viden og erfaring end ved denne plans begyn-

delse.  
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Da det eksisterende affaldshåndteringssystem har brug for et bredt løft, der hæver funk-

tionsniveauet på mange områder samtidigt, er der i denne planperiode (2012-15) valgt 

en bred koordineret indsats, der rammer jævnt over alle delområder af affaldssystemet.  

I perspektivperioden vil det være muligt at arbejde med udvalgte fokusområder eller 

problemstillinger, eftersom det generelle funktionsniveau i affaldshåndteringssystemet til 

den tid er blevet højere, og at det derfor er muligt at koncentrere sig om dele af syste-

met, som udgør en særlig miljø- eller sundhedsrisiko, eller som er driftsøkonomisk tun-

ge.  

 

Som planperioden skrider frem, er det målet, at kommunens affaldshåndteringssystem i 

højere og højere grad være karakteriseret ved at bygge på de tidligere beskrevne prin-

cipper – affaldshierarkiet, kildesorteringsprincippet, osv. Det betyder, at der i perspek-

tivperioden eksempelvis vil kunne arbejdes mere intensivt med de øverste trin i affalds-

hierarkiet (minimering og genanvendelse) end det er muligt i indeværende planperiode. 

Og når kildesorteringsniveauet i affaldshåndteringssystemet er blevet højere – via for-

søgsordninger, der er blevet permanente – så vil der kunne iværksættes en anden type 

tiltag, end det er muligt i dag.  

 

I perspektivperioden vil der være taget beslutning om forbrændingsløsningen i Nuuk, 

hvilket vil påvirke mange andre områder af affaldshåndteringen. Kommunalbestyrelsen 

vil også specifikt begynde at arbejde med afvikling af ikke-anvendte dumpe, hvilket er et 

krav i den nationale affaldshandlingsplan. Tiltagene for kommunens deponier fokuserer 

i perioden 2012-15 på at sikre en kontrolleret og miljøsikker drift. Når dette mål er nået, 

vil der blive fokuseret på det oprydningsarbejde, der ligger i arbejdet med at miljøsikre 

afviklede dumpe.  

 

Allerede fra næste planperiode (2016-20) vil arbejdet have en mere digital karakter. Af-

faldsplanen vil foreligge digitalt, og det er målet, at der vil være udarbejdet en affalds-

portal i forbindelse med hjemmesiden, ligesom til- og afmeldingssystemer vil være digi-

taliserede, og modtagekontrol på affaldsanlæggene vil være vægtbaserede og registre-

res digitalt, osv. Digitaliseringen vil systematisere affaldsplanlægningen og være et vig-

tigt redskab i forhold til at mindske de store geografiske afstande i kommunen.  
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4 POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR 2012-15 

 

Som anført i indledningen har kommunalbestyrelsen valgt at prioritere en bred koordine-

ret indsats i planperioden 2012-15 frem for at fokusere indsatsen på et bestemt område 

af affaldshåndteringssystemet. Planrammens målsætninger er samlet i 7 overordnede 

målsætninger, der gælder for alle bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq: 

 

1. At styrke planlægning, administration og drift 

2. At styrke informationsindsatsen 

3. At etablere modtagefaciliteter og ordninger for problemaffald i alle bosteder 

4. At forbedre driften af deponierne 

5. At udvikle en forbrændingsstrategi for hele kommunen 

6. At reducere mængden af henkastet/henstillet affald 

7. At nedbringe affaldsmængderne og øge genanvendelsen 

Målsætningerne relaterer til hvert deres delområde af affaldshåndteringssystemet: 

Målsætninger og tiltag på de enkelte delområder har betydning for, hvad der sker på 

andre delområder. F.eks. vil informationskampagner om affaldsminimering medføre 

mindre affald og dermed afhjælpe kapacitetsproblemer på behandlingsanlæggene. Og 

Planlægning og 
administration 

Information 

Problemaffald 

Deponier 

Forbrændings-
løsninger 

Renholdelse 

Affaldsminimering 
og genanvendelse 

Figur 4: De syv delområder i Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssystem 
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en bedre renholdelse af bostederne vil skabe mindre pres på de administrative medar-

bejdere, eftersom der vil komme færre klager. Tiltagene implementeres parallelt og vil 

understøtte hinanden i takt med, at hele affaldsområdet oplever et serviceløft.  

 

Målsætningerne er struktureret efter samme princip som målsætningerne i Grønlands 

Hjemmestyres Affaldshandlingsplan 2010-2013, dog er den nationale plans målsætnin-

ger for virksomheder, havne og skibe lagt ind under de andre områder.  

 

I det efterfølgende vil baggrunden for hver enkelt målsætning blive forklaret, ligesom 

målsætningernes indbyrdes relation vil blive beskrevet, hvor dette er relevant. 

 

4.1 MÅLSÆTNING 1: AT STYRKE PLANLÆGNING, ADMINISTRATION OG DRIFT 

Denne målsætning udgør et fundament for samtlige aktiviteter i affaldsstrategien, efter-

som en styrket drift og administration er en forudsætning for at kunne implementere 

mange af projektkatalogets projekter. Endvidere er et bedre planlægningsgrundlag nød-

vendigt, hvis der skal kunne kapacitetsplanlægges på eksisterende og nye affaldsbe-

handlingsanlæg, og hvis udviklingen skal kunne tilpasse sig ændringer i de forudsæt-

ninger, affaldshåndteringssystemet bygger på - f.eks. indførelse af store mængder efter-

forskningsaffald til behandling i kommunen. 

 

Kortlægningsarbejdet mundede ud i en række anbefalinger relevant for denne målsæt-

ning:  

 

1. Der er behov for nye harmoniserede regler og takster   

2. Der er behov for at løfte serviceniveauet på tværs af kommunen 

3. Der er behov for et bedre planlægningsgrundlag  

For at imødekomme anbefalingerne og styrke planlægning, administration og drift, er 

følgende tiltag planlagt: 

 

Nye harmoniserede regler og gebyrstruktur 

Der vil blive udarbejdet nye brugervenlige affaldsregulativer, der udstikker ensartede 

regler for affaldshåndtering i hele kommunen. Disse regulativer vil blive implementeret i 

løbet af planperioden. Eftersom affaldsområdet i Grønland udvikler sig særdeles hurtigt 

i disse år, vælges en meget fleksibel regulativmodel, der kan evalueres årligt, således at 

ny lovgivning og etablering af nye affaldsordninger løbende kan integreres i regulativer-

ne. I regulativerne arbejdes der med tre niveauer (hovedstad, by og bygd), som korrele-

rer med serviceniveauet i disse tre forskellige typer af bosteder.  
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Der vil blive udarbejdet en ny gebyrstruktur, som sikrer sammenhæng mellem service-

niveau og takster i alle forhold på affaldsområdet. Strukturen har til formål at sikre, at fi-

nansieringsmodellen er baseret på krav i den nationale affaldshandlingsplan om hvile-i-

sig-princippet og forureneren-betaler-princippet. Den andel af driftsomkostningerne på 

affaldsområdet, der i dag er skattefinansierede, vil blive løftet over i en gebyrmodel, 

hvor det er affaldsproducenten, der i højere og højere grad betaler for håndteringen og 

bortskaffelsen af det affald, han/hun producerer.  

 

Den nye gebyrstruktur planlægges implementeret sammen med de nye regulativer 1. 

januar 2013.  

 

Et højere serviceniveau 

De nye regulativer og den ny gebyrmodel kommer til at udstikke rammerne for et har-

moniseret serviceniveau, men deciderede forbedringer af niveauet er også nødvendige 

for at sikre overholdelse af nuværende og fremtidige lovkrav. Et forbedret serviceniveau 

forudsætter først og fremmest bedre fysiske rammer for driften: Der er behov for bedre 

forhold på genbrugspladserne, bygdeforbrændingsanlæggene bør gennemgå den nød-

vendige renovering, der vil blive etableret modtagekontrol som muliggør mere præcise 

registreringer og gebyrer, osv.  

 

Et højere serviceniveau for borgere og virksomheder forudsætter også øget uddannelse 

og instruktion af driftspersonalet.  Der udarbejdes derfor en uddannelsesplan, en række 

standardiserede driftsvejledninger, samt sættes fokus på at sikre, at den enkelte af-

faldsmedarbejder har tilstrækkelig viden til at kunne udføre sine arbejdsopgaver på den 

mest hensigtsmæssige måde.  

 

Et bedre planlægningsgrundlag 

Mulighederne for at lave god affaldsplanlægning afhænger af om de nødvendige data er 

til rådighed. Den kommunale affaldsplanlægning har brug for et bedre datagrundlag at 

planlægge ud fra, hvorfor der vil blive etableret systemer til dataregistrering, som sikrer, 

at administrationen og det politiske system har den nødvendige viden om affaldsmæng-

derne til at udvikle området. Dette gælder f.eks. når, der skal findes finansieringsmodel-

ler for affaldsområdet, og når man skal kapacitetsplanlægge på eksisterende og nye an-

læg.  

 

På udvalgte områder er der brug for en fokuseret indsats for at nå målsætningen om en 

styrket planlægning, administration og drift. På dagrenovationsområdet vil der blive ud-

viklet en ny og mere gennemsigtig kontraktmodel, som sikrer et højt og ensartet ser-

viceniveau. På bygge- og anlægsområdet fokuseres der på en god dialog med nøgleak-

tører og på anmelde- og rapporteringssystemer, der skal lette dataindsamlingen og give 

et bedre planlægningsgrundlag. Det samme gælder havnenes affaldshåndtering.  
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Endelig følges alle disse tiltag op med en øget tilsynsindsats, hvilket er et krav til kom-

munerne i den nationale affaldshandlingsplan om. Tilsynsindsatsen skal sikre, at regler 

og retningslinjer for affaldshåndtering overholdes.  

4.2 MÅLSÆTNING 2: AT STYRKE INFORMATIONSINDSATSEN  

Politik for Anlæg og Miljø slår fast, at borgernes adfærd skal ændres via oplysnings-

kampagner, og at kommunen gennem samarbejde med børneinstitutioner, skoler og vi-

deregående uddannelsesinstitutioner skal iværksætte en massiv oplysningsindsats på 

børne- og ungeområdet.  

 

Hvis miljøbevidstheden og miljøindsatsen skal fremmes, er et højt informationsniveau et 

nødvendigt virkemiddel. Dette gælder også på affaldsområdet, hvor der eksisterer et 

stort behov for løbende at informere borgere og erhvervsliv om minimering, sortering og 

korrekt bortskaffelse af affald. Information er derfor et element, der vil indgå som en na-

turlig del af alle projekterne i denne affaldsplan.  

 

Der vil i planperioden blive udarbejdet en informationsstrategi, der forholder sig til både 

generel information om affald, branche/virksomhedsspecifik information, særlige ind-

satsområder som f.eks. korrekt bortskaffelse af farligt affald, samt informationsindsatsen 

i forhold til børn og unge. Et vigtigt element i informationsindsatsen er opbygningen af 

en affaldsportal i forbindelse med kommunens hjemmeside. Portalen vil være borgeres 

og erhvervslivs naturlige indgang til oplysninger om affaldsområdet i kommunen. Den 

næste affaldsplan for perioden 2016-20 vil være digital og knyttes til affaldsportalen.  

4.3 MÅLSÆTNING 3: AT ETABLERE MODTAGEFACILITETER OG ORDNINGER FOR 

PROBLEMAFFALD I ALLE BOSTEDER 

Farligt affald er et fokusområde i den nationale affaldshandlingsplan på grund af denne 

fraktions miljø- og sundhedsskadelige effekter. Hvis farligt affald, elektronikskrot og kø-

le/frysemøbler håndteres korrekt, vil det reducere belastningen af dioxin, tungmetaller 

og PCB i nærmiljøet samt udslip af freon til atmosfæren til gavn for det globale miljø. At 

få udviklet gode håndteringssystemer for disse affaldsfraktioner er altså en forudsæt-

ning for at kunne nå målsætningerne om at beskytte naturen og skabe bosteder, der er 

sunde og gode at leve i, i både Planstrategien og Politik for Anlæg og Miljø.  

 

Kortlægningsrapporten slår fast, at der i flere bosteder mangler ordninger/faciliteter for 

bortskaffelse af farligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler, og at nogle af de eksi-

sterende ordninger/faciliteter bør forbedres. Der er derfor opstillet en klar målsætning 

om at etablere bortskaffelsesfaciliteter for problemaffald i alle bygder, samt at etablere 

bemandede modtagestationer i kommunens byer. I forbindelse med etablering af byer-
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nes modtagestationer foretages også en kortlægning af farligt affald på byernes dumpe, 

hvilket honorer den nationale affaldshandlingsplans krav om oprydning af gamle lagre af 

farligt affald. Endvidere vil kommunalbestyrelsen på dette område øge serviceniveauet i 

hovedstaden og indføre en indsamlingsordning for farligt affald som et supplement til 

den nuværende anvisningsordning.  

 

Problemaffald omfatter også affald, der udgør en sundhedsmæssig risiko for befolknin-

gen, hvis det ikke håndteres korrekt – f.eks. natrenovation og døde dyr/fangstrester. En 

delvis udfasning af natrenovationen i hovedstad og i byer, samt en driftsmæssig og ar-

bejdsmiljømæssig forbedring af ordningerne i alle bosteder skal minimere de 

sundhedsmæssige risici, som denne affaldsfraktion udgør. I tråd med kortlægningsrap-

portens anbefaling etableres der ligeledes ordninger for fangstrester og døde dyr.  

4.4 MÅLSÆTNING 4: AT FORBEDRE DRIFTEN AF DEPONIERNE 

Der er behov for harmoniserede retningslinjer for driften af kommunens dumpe. Modta-

gekontrol, kilde- og eftersortering samt celleopdelt drift vil blive implementeret som 

fremtidssikrende tiltag.  

 

Kortlægningsrapporten anbefaler en bedre drift af kommunens dumpe med en større 

grad af modtagekontrol og en bedre sortering af det affald, der deponeres. En bedre 

drift er blandt andet kilde-/eftersortering af det deponeringsegnede affald, hvilket vil øge 

mulighederne for genanvendelse og dermed også have en levetidsforlængende effekt 

på dumpene. Bedre drift er også bedre modtagekontrol, som vil sikre, at der ikke depo-

neres miljøskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller, PCB, dioxiner, bromerede flamme-

hæmmere, TBT, pthathalater og PAH’er på dumpene. Dette vil medføre en reduktion af 

forureningen af nærmiljøet, specielt udsivning af forurenende stoffer til havmiljøet. En 

mere kontrolleret drift vil desuden reducere de visuelle og æstetiske gener, der er for-

bundet med ukontrolleret bortskaffelse af affald, som det i dag foregår på dumpene i fle-

re af kommunens byer og bygder.   

 

Specifikt vil der for Nuuk blive udarbejdet en cellebaseret driftsmodel med høj grad af 

genanvendelse af deponerede fraktioner, herunder genanvendelse af jern og me-

talskrot. Som en del af modellen etableres også et mobilanlæg til behandling af forure-

net jord, hvilket vil sikre en bedre håndtering af denne type affald på de kommunale de-

ponier. 
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4.5 MÅLSÆTNING 5: AT UDVIKLE EN FORBRÆNDINGSSTRATEGI FOR HELE KOM-

MUNEN 

Ifølge Politik for Anlæg og Miljø skal der opføres nye forbrændingsanlæg og foretages 

forbedringer på eksisterende anlæg i det omfang, der er behov for dette. I politikken er 

der også et ønske om at udnytte energien fra forbrænding, hvor dette er muligt. Det un-

derstreges endvidere, at det er en målsætning at Grønland skal kunne løse sine af-

faldsproblemer selv.  

 

Når der etableres forbrændingsløsninger er det hensigtsmæssigt at se kommunen som 

en helhed. Eksempelvis vil etablering af et nyt forbrændingsanlæg i Nuuk give mulighed 

for at transportere affald fra kommunens vestkyst til hovedstaden. Dermed vil valget af 

forbrændingsløsning til Nuuk også have betydning for de forbrændingsløsninger, der er 

behov for at tage stilling til i de andre bosteder på vestkysten. Det giver derfor ikke me-

ning at udarbejde isolerede forbrændingsløsninger for et enkelt bosted – i stedet vil der 

blive udviklet en samlet forbrændingsstrategi for hele kommunen. 

 

På grund af forbrændingsanlæggets tilstand i Nuuk anbefaler kortlægningsrapporten, at 

der hurtigst muligt træffes beslutning om den fremtidige forbrændingsløsning i hoved-

staden, herunder en finansieringsmodel. I 2011 blev der derfor udarbejdet et beslut-

ningsgrundlag for behandling af forbrændingsegnet affald i Nuuk
5
. Grundlaget beskriver 

tre mulige scenarier:  

 

 Etablering af et nyt forbrændingsanlæg  

 Opgradering/renovering af det eksisterende anlæg  

 Transportløsning  

 

En forudsætning for at kunne udnytte energien fra et fremtidigt nyt eller renoveret for-

brændingsanlæg i Nuuk er et samarbejde med Nukissiorfiit om afsætningen af varme. 

Som et supplement til beslutningsgrundlaget har kommunen og Nukissiorfiit derfor ned-

sat en arbejdsgruppe, der skal udrede mulige scenarier for et samarbejde mellem de to 

parter om driften af Nuuk Forbrænding. 

 

En kommunal forbrændingsstrategi er underlagt nationale tiltag på området. Forbræn-

dingsområdet afventer ved planperiodens begyndelse resultaterne af Selvstyrets projekt 

”Forbrænding af restaffald i Grønland: Strategi og organisering
6
”.  Formålet med dette 

projekt er bl.a. identificere den økonomiske mest optimale strategi for udbygning af af-

faldsforbrænding i Grønland. I projektet vil der blive set på mulighederne for udnyttelse 

af fjernevarme, transport af affald samt mulige samarbejdsmodeller omkring affaldsfor-

brænding og fjernvarmeudnyttelse. Ligeledes vil der helt specifikt blive set nærmere på 

status, muligheder og planer for det eksisterende forbrændingsanlæg i Nuuk. Resulta-

terne af dette projekt vil få betydning for den nationale strategi på forbrændingsområdet 
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og dermed også være retningsgivende for kommunens forbrændingsstrategi. Selvsty-

rets rapport ventes klar ultimo 2011.  

 

Som en vigtig del af en helhedsorienteret forbrændingsstrategi skal mulighederne for 

transport af affald fra byer og bygder til hhv. Nuuk og Danmark kortlægges. Udover at 

være et vigtigt input til forbrændingsstrategien, vil en kortlægning af mulighederne for at 

bortskibe affald fra Paamiut og Tasiilaq ydermere fungere som en slags nødplan for 

bortskaffelse af forbrændingsegnet affald fra byerne. Dumpene i Paamiut og Tasiilaq 

har så begrænset levetid, at en transportløsning, ud over at udgøre en mulig permanent 

løsning, meget vel kan være en løsning, der må sættes i spil allerede i løbet af planpe-

rioden.   

 

På bygdeniveau anbefaler kortlægningsrapporten reparation og bedre drift af kommu-

nens bygdeforbrændingsanlæg. En optimeret afbrændingsproces i bygderne vil reduce-

re udledningen af dioxin, tungmetaller, partikler, klorbrinte, svolvdioxid samt lokal foru-

rening af lugt, støv og røg. Og indtil det er afklaret, om bygderne skal kobles på en 

transportløsning med afskibning af affald til byer/hovedstad/DK, er det afgørende at dri-

ve de eksisterende bygdeforbrændingsanlæg så optimalt som muligt med de ressour-

cer, der er til stede.  

 

Endelig indeholder kommunens planstrategi en målsætning om at fremme vækstmulig-

hederne med særligt fokus på bæredygtige energiformer. I samarbejde med Selvstyret 

og Nukissiorfiit vil mulighederne for udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding i Nuuk 

blive undersøgt, herunder forskellige finansieringsmuligheder for dette. Som et supple-

ment til dette arbejde vil alternative muligheder for erhvervsmæssig og eventuel anden 

udnyttelse af varmen fra forbrændingsanlægget i Nuuk blive kortlagt (f.eks. væksthuse, 

opvarmede pools, tørreanlæg, m.m.). 

4.6 MÅLSÆTNING 6: AT REDUCERE MÆNGDEN AF HENKASTET/HENSTILLET AF-

FALD 

En gennemgående målsætning i kommunens planstrategi er at skabe byer, der er gode 

at leve i. I mange af kommunens bosteder er store mængder henkastet og henstillet af-

fald en umiddelbar forhindring for at dette mål kan nås. Udover de æstetiske gener som 

affaldet forårsager, så er meget af affaldet kilde til forurening af det omkringliggende 

miljø og udgør en sundhedsrisiko for kommunens borgere.  

 

For at nå målsætningen om at reducere mængden af henkastet/henstillet affald er det 

afgørende, at man arbejder med at få en bred vifte af samfundets aktører til at føle ejer-

skab og ansvar for problemstillingen. Dette er et centralt element i Politik for Anlæg og 

Miljø, der f.eks. siger: ”Vi skal invitere borgerne til at påtage sig et borgeransvar og 

medvirke til at holde det åbne land og byerne rene og smukke” og ”Vi skal sikre, at er-
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hvervslivet institutioner og offentlige myndigheder påtager sig et ansvar for at oprethol-

de et rent miljø og gennemføre nødvendige vedligeholdelser”. Arbejdet er derfor tæt 

knyttet til arbejdet med at styrke informationsindsatsen og til en øget tilsynsindsats.  

I den kommunale virksomhedsplan fokuseres der på, hvorledes eksisterende driftsruti-

ner kan effektiviseres, og hvorledes der kan skabes mere tydelig drift og et højere ren-

holdelsesniveau i alle bosteder.  

 

I tråd med den nationale affaldshandlingsplans fokus på farligt affald vil der særskilt i 

planperioden blive etableret ordninger for bortskaffelse af både, biler og snescootere, 

som i mange bosteder blot stilles på må og få med efterfølgende forurening til følge.  

4.7 MÅLSÆTNING 7: AT NEDBRINGE AFFALDSMÆNGDERNE OG ØGE GENANVEN-

DELSEN 

Et af de gennemgående principper i kommunens affaldssystem er affaldshierarkiet, hvor 

affaldsminimering og genanvendelse er centrale elementer. Der er derfor formuleret en 

målsætning om at nedbringe affaldsmængderne og øge genanvendelsen.  

 

Genanvendelsestiltag, hvor affald behandles som en ressource frem for et uønsket 

restprodukt, medfører i sidste ende frigivelse af kapacitet på kommunens modtagean-

læg. Derudover har genanvendelse af affaldsfraktioner, som indeholder forurenende 

stoffer den effekt, at man reducerer belastningen af forurenende stoffer. 

 

I Politik for Anlæg og Miljø er der klart defineret, at mulighederne for genbrug af forskel-

lige affaldstyper skal undersøges og udmøntes i konkrete tiltag. I planperioden vil der 

blive udarbejdet en kortlægning af mulighederne for genanvendelse. De identificerede 

muligheder bringes til live via forsøgsordninger, der evalueres og muligvis gøres per-

manente. 

 

Deciderede affaldsforebyggende tiltag medfører begrænsning af affaldsmængden, hvil-

ket betyder mindre ressourcespild samt frigivelse af kapacitet på de eksisterende mod-

tageanlæg. I planperioden arbejdes der med affaldsminimering gennem etableringen af 

en rådgivningsfunktion, der skal assistere erhvervslivet og andre aktører, der ønsker at 

føre affaldsminimerende aktiviteter ud i livet. Rådgiverfunktionen kan også samarbejde 

med erhvervslivet om andre affaldsproblemstillinger.   
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5 PROJEKTKATALOG 

 

I det følgende projektkatalog ses en oversigt over, hvilke projekter der forventes at blive 

sat i værk for at nå de syv målsætninger. Kataloget er en oversigt, som forudsætter, at 

der udarbejdes detaljerede projektbeskrivelser for hvert enkelt projekt, inden det sættes 

i gang. Den afdeling i Anlægs og Miljøforvaltningen, som i kataloget er udpeget som an-

svarlig for det respektive projekt, er ansvarlig for udarbejdelsen af den detaljerede pro-

jektbeskrivelse.   

 

En detaljeret projektbeskrivelse vil bygge på eksisterende analyser og baggrundsrap-

porter – se bilag D for en liste over relevante affaldsrapporter for affaldsområdet i Kom-

muneqarfik Sermersooq. Projektbeskrivelsen vil også indeholde en detaljeret tidsplan 

og budget. Når projektbeskrivelsen er færdig, løses opgaven internt i den pågældende 

afdeling eller overdrages til en rådgiver. Det fremgår af budgettet i bilag C, hvor vidt op-

gaven forventes løst som en intern eller ekstern opgave.  

 

Mange af projekterne i kataloget er af overordnet karakter (f.eks. nye regulativer, ny ge-

byrstruktur, dataindsamlingsmodeller, osv.), hvilket skyldes, at helt grundlæggende 

elementer i systemet stadig står for at skulle udvikles. Situationen i mange bosteder 

kræver dog akut driftsmæssig eller anlægsmæssig indsats. Derfor suppleres affaldspla-

nens projektkatalog med konkrete lokale drifts- og anlægsorienterede projekter i en 

kommunal virksomhedsplan, som er forankret i Afdelingen for Teknik og Drift. Den 

kommunale virksomhedsplan kan downloades fra kommunens hjemmeside 

www.sermersooq.gl  

 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan over samtlige projekter i projektkataloget. 

Tidsplanen fremgår af bilag A. Ligesom resten af denne affaldsplan revideres tidsplanen 

årligt, jf. ovenstående afsnit om plancyklussen, og kan derfor tilpasses løbende til de 

ressourcer, der er til rådighed – både administrativt og i selve affaldsdriften.  

 

I bilag B findes projektoversigter og tidsplaner fordelt på de afdelinger, der er ansvarlige 

for projekternes gennemførelse.  

 

Der er udarbejdet et budget, der angiver udgifter til anlæg, rådgivning og informations-

indsats. Budgettet fremgår af bilag C. Afledte driftsudgifter indarbejdes i den nye ge-

byrmodel for affaldsområdet (projekt 1b) og dækkes via forhøjelse af taksterne.  

  

http://www.sermersooq.gl/
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5.1 PROJEKTOVERSIGT

Nr. Projekttitel Underprojekt 

Planlægning og administration  

1a Nye regulativer 

1b Ny gebyrstruktur 

1c Bedre dataregistrering 

1d Uddannelsesplanlægning for driftspersonale 

1e Bedre fysiske rammer for driften Implementering af områdeplan i Nuuk 

Etablering af genbrugspladser i byerne 

Etablering af genbrugspladser i bygderne 

1f Øget tilsyn 

1g Bedre håndtering af bygge- og anlægsaffald Indarbejdelse af affaldskrav i udbud 

Anmeldesystem 

PCB håndteringssystemer 

1h Bedre håndtering af affald fra havne 

1i Ny dagrenovationsmodel 

Information 

2a Udarbejdelse af informationsstrategi 

2b Udvikling af affaldsportal 

Problemaffald 

3a Indsamlingsordning for farligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler 

3b Etablering af modtagestationer, containerløsning 

3c Etablering af modtagefaciliteter til farligt affald  

3d Ændringer på natrenovationsområdet Nyt natrenovationsregulativ 

Forbedring af arbejdsmiljøforholdene 

Nedlægning af ordningen i Nuuk 

Flytning af rampen i Tasiilaq 

Etablering af manglende ramper i bygderne 

3e Ordning for fangstrester og døde dyr 
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Deponier 

4a Optimering af driften af dumpe Retningslinjer for driften 

Levetidsestimering 

Celleopdelt driftsmodel for dumpen i Nuuk 

Implementering af driftsanbefalinger i Paamiut 

Vurdering og forbedring af dumpen i Isortoq 

4b Jordrensning Jordrensningsanlæg i Nuuk 

Jordrensningsanlæg i byerne 

Forbrænding 

5a Forbrændingsløsning i Nuuk Kortlægning af finansieringsmuligheder 

Kortlægning af samarbejdsmodeller 

Temadrøftelse 

Kortlægning af alternativ energiudnyttelse 

5b Transportmuligheder Kortlægning af transport fra byerne 

Kortlægning af transport fra bygderne 

5c Optimeret drift af bygdeforbrændingsanlæggene 

Renholdelse 

6a Styrkelse af renholdelsesindsatsen 

6b Skrotningsordninger for mindre både, biler og snescootere 

Minimering og genanvendelse 

7a Kortlægning af muligheder for genanvendelse 

7b Indførelse af forsøgsordninger med genanvendelse 

7c Rådgivningsfunktion i forhold til erhvervslivet 
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5.2 PLANLÆGNING OG ADMINISTRATION 

 

 
Målsætning 1: At styrke planlægning, administration og drift 

 

 
Nr. 

 

 
Projekttitel 

 
Niveau1 

 
Projektbeskrivelse 

 
Forankring 

1a Nye regulativer Overordnet Baggrund 
Der er behov for brugervenlige ensartede regler for affaldshåndtering, eftersom de 
eksisterende affaldsregulativer blot er en sammenskrivning af sammenlægnings-
kommunernes regulativer og bærer tydeligt præg af at være forældede og lokalt 
funderede. Der er brug for klare harmoniserede regler for at kunne skabe effektiv 
harmoniseret drift.  
 
Tiltag 
Der skal udarbejdes nye affaldsregulativer, som skal træde i kraft fra 1. januar 2013. 
Regulativerne skal udstikke klare regler for håndtering og bortskaffelse af alt affald 
produceret i kommunen og for efterforskningsaffald produceret uden for kommu-
nen, der sendes til behandling på de kommunale anlæg. Reglerne skal harmonisere 
serviceniveauet på hhv. hovedstads-, by- og bygdeniveau.  
 
Affaldsområdet er i stærk udvikling. Der er derfor behov for regulativer, der løbende 
kan tilpasses nye situationer, f.eks. ny lovgivning, udviklingen på råstofområdet, 
lokale forsøgsordninger med genanvendelse o.l. Der er valgt en regulativmodel med 
en indbygget forsøgsordning, som gør det muligt at teste pilotordninger, der efter-

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
 

                                                      
1
 Niveau refererer til niveau for hovedstad, byer og bygder, som beskrevet i indledningen. Overordnet niveau betyder, at projektet gæl-

der alle tre niveauer.  
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følgende kan integreres i regulativerne som permanente ordninger.  
 
Der skal knyttes en løbende informationsindsats til regulativerne, hvor der gøres 
opmærksom på deres eksistens, på ændringer og på aktuelle forsøgsordninger. 
 
En vigtig del af arbejdet med regulativerne er at involvere centrale aktører på om-
rådet, f.eks. affaldstransportører og boligselskaber. Når regulativerne i løbet af 
planperioden skal implementeres og evalueres, skal det foregå i tæt samarbejde 
med disse aktører, primært for at sikre brugervenlige regulativer og realistiske 
regelsæt. I driftsregi skal der være fokus på medarbejdernes kendskab til gældende 
regler og på at reglerne føres ud i praksis.  

1b Ny gebyrstruktur Overordnet Baggrund 
Der er behov for at skabe stringent sammenhæng mellem serviceniveau og takster.  
 
Tiltag 
Der skal udvikles en ny gebyrstruktur, der korrelerer med de nye affaldsregulativer 
og de aktuelle serviceniveauer på hhv. hovedstads-, by- og bygdeniveau. Arbejdet 
skal bygge på eksisterende analyservii af husstandes evne til at betale renovations-
gebyr i Grønland og på Grontmij Carl Bro’s forslag til gebyrstrukturviii i forbindelse 
med affaldskortlægningen i 2010. Beregningsmodellen får betydning for, hvilke data 
der skal indsamles fremover, jf. projekt 1c ”Bedre dataregistrering”.  
 
Gebyrstrukturen skal bygge på hvile-i-sig-selv-princippet og princippet om forurene-
ren betaler. Strukturen kommer til at definere rammerne for organiseringen af 
affaldsøkonomien. Takstforhøjelser skal implementeres gradvist, eftersom kostægte 
gebyrer for visse affaldsfraktioner ligger på et niveau, der overstiger det eksisteren-
de betydeligt. Den gradvise takstforhøjelse giver desuden kommunen tid til at 
forsøge at effektivisere driften og på den måde holde udgifterne nede.  
 
Som en del af arbejdet med den nye struktur skal der udvikles en beregningsmodel 
til de kommunale affaldstakster. Modellen skal offentliggøres og det samme skal 
beregningsgrundlaget hvert år i forbindelse med lancering af det nye takstblad.  
 
Det skal endvidere kortlægges, hvorvidt der findes digitale systemer, som f.eks. 

Afdelingen for 
Teknik og Drift / 
Stabsfunktionen 
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Renoweb i Danmark, der er relevante at implementere for at sikre den nødvendige 
registrering af data og fuldt overblik over hvem der er tilmeldt de kommunale 
ordninger. Et sådan overblik er nødvendigt for at kunne beregne kostægte takster. 

1c Bedre dataregistrering Overordnet Baggrund 
Der er behov for et bedre datagrundlag at planlægge og lave økonomiske beregnin-
ger ud fra. Den eksisterende dataregistrering er mangelfuld og giver ikke den nød-
vendige viden til at kunne udvikle affaldsområdet i henhold til målsætningerne i 
denne strategi.   
 
Tiltag 
Der skal udvikles et dataregistreringssystem, der sikrer den nødvendige indsamling 
og registrering af affaldsdata. Arbejdet skal bygge på anbefalingerne i Grontmij Carl 
Bro’s rapport ”Dataregistrering af affald i Kommuneqarfik Sermersooq, januar 
2011”ix. Det skal også korrelere med de dataregistreringsproblematikker, der bliver 
kortlagt i forbindelse med projekt 1b ”Ny gebyrstruktur”. Der er derfor behov for at 
udvikle et system, der er følsomt overfor niveauerne hovedstad, by og bygd, efter-
som der skal indsamles data, der sikrer sammenhæng mellem serviceniveau og 
takster. Sidst, men ikke mindst, skal systemet tage hensyn til de dataindsamlings-
krav, der stilles i miljøgodkendelserne af kommunens affaldsanlæg. 
 
Systemet skal være brugervenligt, da de konkrete data skal indsamles ude hos den 
lokale affaldsmedarbejder på det lokale affaldsanlæg. I de tilfælde hvor det er 
muligt at indsamle data elektronisk, via vægte, kortsystemer, m.m., er dette at 
foretrække, da det giver en mere personuafhængig registrering og er nemmere at 
administrere efterfølgende.   
 
Når systemet er udviklet, skal det implementeres. Dette vil give udfordringer i 
driften, der skal sikre den løbende indsamling af data. På den måde hænger projek-
tet tæt sammen med projekt 1d ”Uddannelsesplanlægning for driftspersonale”, der 
har til formål at sikre, at den enkelte medarbejder har tilstrækkelig viden til at løse 
sine arbejdsopgaver på den mest hensigtsmæssige måde. 

Affaldsgruppen 
 

1d Uddannelsesplanlægning 
for driftspersonale 

Overordnet Baggrund 
Det identificerede behov for et serviceløft på affaldsområdet forudsætter en styr-
kelse af driften. I øjeblikket anvendes næsten udelukkende ufaglært arbejdskraft på 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 
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affaldsområdet, og på grund af den store gennemstrømning af personale er videns- 
og erfaringsniveauet generelt lavt. Dette er problematisk, eftersom der stilles sti-
gende krav til medarbejdernes færdigheder i takt med den teknologiske udvikling på 
området. 
 
Tiltag 
Kommunen har allerede ved planperiodens begyndelse indledt et samarbejde med 
KANUKOKA om at få etableret en decideret affaldsuddannelse i samarbejde med de 
lokale erhvervsuddannelser og Mokana. Uddannelsen har til formål at højne uddan-
nelsesniveauet på affaldsområdet, øge mulighederne for fastholdelse og i det hele 
taget gøre det mere attraktivt at arbejde i affaldsbranchen. Dette samarbejde skal 
fortsætte i løbet af planperioden.  
 
Sideløbende med arbejdet med at etablere en affaldsuddannelse, skal der udvikles 
en uddannelsesplan for kommunens egne affaldsmedarbejdere. Planen skal inde-
holde standarder for kursus- og uddannelsesniveau og skal umiddelbart kunne 
implementeres af de lokale driftsledere. Standarderne skal ikke kun baseres på de 
nødvendige tekniske færdigheder, men også forholde sig til gældende arbejdsmiljø-
krav om sikkerhed på arbejdspladsen. 

1e Bedre fysiske rammer 
for driften 

Hovedstad Baggrund 
I Nuuk har affaldsområdet behov for bedre fysiske rammer til kildesortering, til 
pilotprojekter og forsøgsordninger, til etablering af lastbilvægte m.m.  
 
Tiltag 
Der er i 2011 udarbejdet en områdeplan for området ved Nuuk Forbrænding. Pla-
nen skal implementeres i løbet af planperioden. De foreslåede ændringer af områ-
det vil resultere i bedre adgangskontrol, bedre forhold for dataregistrering, bedre 
genbrugsfaciliteter, nødvendig plads til opbevaring af affaldsballer i tilfælde af 
driftsstop, og meget andet. Implementering af planen er en forudsætning for at 
kunne effektivisere driften og iværksætte mange af affaldsstrategiens projekter for 
Nuuk, f.eks. etablering af forsøgsordninger med øget sortering og genanvendelse. I 
tilfælde af at der skal bygges et nyt forbrændingsanlæg på en anden lokalitet i Nuuk, 
kan pladsen stadig bruges som genbrugsplads.  
 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 
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I forbindelse med udarbejdelse af den nye driftsmodel for jerndumpen i Nuuk skal 
der etableres en lastbilvægt ved indkørslen til dumpen, hvilket vil resultere i bedre 
modtagekontrol med vægtbaseret registrering af tilført affald. Der skal også etable-
res en ekstra olieudskiller på olieanlægget i Nuuk, for at sikre at tappevand fra 
anlægget ikke forurener Malenebugten.  

By Baggrund 
Der er behov for at etablere genbrugspladser i byerne. Genbrugspladsen skal være 
en lokalitet, der fungerer som borgeres og virksomheders ”naturlige” sted til bort-
skaffelse af de affaldsfraktioner, der ikke skal deponeres. En anden vigtig funktion 
er, at genbrugspladsen huser faciliteter til pilotprojekter med kildesortering og 
eftersortering af affald til genanvendelse. Hvis der bliver tale om en transportløs-
ning af affald fra byerne, vil genbrugspladsen ligeledes fungere som lokalitet for 
pakning af affald. 
 
Tiltag 
I Paamiut og Tasiilaq skal der etableres modtagestationer for farligt affald, se pro-
jekt 3b ”Etablering af modtagestation, containerløsning”. I tilknytning til  disse nye 
modtagestationer skal der samtidig etableres en genbrugsplads, hvor forsøgsord-
ninger som f.eks. direkte genbrug af træ, indsamling af glas eller pap, osv. også 
placeres. Genbrugspladsen vil skabe bedre fysiske rammer for håndtering og bort-
skaffelse af diverse affaldsfraktioner. Der skal som udgangspunkt for projektet 
udarbejdes en områdeplan i stil med den områdeplan, der er udarbejdet for Nuuk. 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 
 

Bygd Baggrund 
Der er behov for at etablere genbrugspladser i bygderne. Genbrugspladsen skal 
være en lokalitet, der fungerer som borgeres og virksomheders ”naturlige” sted til 
bortskaffelse af de affaldsfraktioner, der ikke skal deponeres. En anden vigtig funk-
tion er, at genbrugspladsen huser faciliteter til pilotprojekter med kildesortering og 
eftersortering af affald til genanvendelse.  
 
Tiltag 
I bygderne skal der etableres genbrugspladser med faciliteter til modtagelse af det 
affald, der ikke skal deponeres på dumpen eller afbrændes i bygdeforbrændingsan-
lægget. En central del af genbrugspladsen er en modtagefacilitet for farligt affald, 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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som skal udvikles i samarbejde med Mokana, se projekt 3c. 

1f Øget tilsyn Overordnet Baggrund 
Det er ikke nok at skabe klare rammer og regler for affaldshåndteringen. Kommu-
nen har også pligt til at håndhæve gældende regler overfor borgere og erhvervsliv, 
ligesom der skal holdes øje med, at den kommunale drift lever op til kontrolvilkår i 
miljøgodkendelser og at indgåede kontrakter overholdes. En øget tilsynsindsats er 
desuden et krav til kommunerne i den nationale affaldshandlingsplan. 
 
Tiltag 
1) Det administrative driftspersonale skal konstant have fokus på kontrolvil-
kår/betingelser i de kontrakter og godkendelser, der knytter sig til affaldsordninger 
og anlæg. Dette gøres ved at udarbejde en driftshåndbog for affaldsområdet. Hånd-
bogen skal fungere som en manuel for det administrative driftspersonale og gøre 
det lettere at overskue rammerne for affaldshåndtering.   
 
2) Kommunens miljøafdeling skal sikre overholdelse af gældende regler og nye 
tiltag. Der skal udarbejdes tilsynsrutiner, der sikrer en tilsynsindsats i alle bosteder. 
Tilsyn skal ses som en forudsætning for at man kan lave fornuftige evalueringer af 
regler og tiltag. Der skal allokeres ressourcer til en halv stilling (fordelt mellem 
hovedstad, by og bygder) udelukkende til tilsynsopgaver på affaldsområdet, herun-
der overholdelse af kontrolvilkår i miljøgodkendelser, o.l. 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed / 
Afdelingen for 
Teknik og Drift 
 

1g Bedre håndtering af 
bygge- og anlægsaffald 

Overordnet Baggrund 
Der er behov for at skabe overblik over mængder og typer af affald fra bygge- og 
anlægsaktiviteter, eftersom byggeaffald udgør en stor kapacitetsmæssig udfordring 
for de kommunale modtageanlæg. Nye miljø- og sundhedsskadelige fraktioner af 
byggeaffald, som f.eks. PCB-forurenet træ og beton, stiller desuden store krav til 
håndtering og bortskaffelse.  
 
Tiltag 
1) Der skal stilles skærpede krav til håndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægs-
affald. Der skal a) udarbejdes krav i kommunens eget udbudsmateriale og b) tages 
kontakt til GA for et samarbejde om denne problematik helt generelt. Der kan både 
være tale om krav til affaldsminimerende tiltag, og tiltag hvor man tilstræber at 
vælge den mindst sundheds- og miljøskadelige variant at et givent materiale, hvilket 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed / 
Afdelingen for 
Teknik og Drift 
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efterfølgende vil betyde en reduceret affaldsrelateret belastning af mennesker og 
miljø.  
 
2) Det eksisterende anmeldesystem for byggeaffald skal håndhæves (med dertilhø-
rende informationsindsats) og efterfølgende skal anmeldelserne bruges til at regi-
strere affaldsmængder og -fraktioner. Kommunens øgede tilsynsindsats (jf. projekt 
1f ”Øget tilsyn”) skal også omfatte affaldshåndteringen på byggepladser og dermed 
sikre at gældende regler overholdes. Når systemet fungerer i Nuuk, skal det udvides 
til bygge- og anlægsprojekter i hele kommunen.  
 
3) En af de fraktioner af bygge- og anlægsaffald, der p.t. udgør en udfordring for 
affaldsdriften, er forurenet jord. Der skal derfor etableres et mobilanlæg for håndte-
ring af forurenet jord - først på dumpen i Nuuk og herefter i kommunens andre 
bosteder. Der er ved planperiodens begyndelse udarbejdet både drifts- og myndig-
hedsvejledning til kommunens medarbejdere på dette område. Se projekt 4b.  
 
4) Når Selvstyrets udredningsprojekt for PCB er afsluttet (rapporten ventes klar 
primo 2012), skal der udarbejdes regningslinjer og modtageordninger for PCB-
forurenet affald fra byggeri i alle bosteder. Der skal lægges særligt vægt på at sikre 
overholdelse af gældende arbejdsmiljøkrav på dette område. 

1h Bedre håndtering af 
affald fra havne 

Overordnet Baggrund 
Udviklingen på efterforskningsområdet nødvendiggør en forbedring af de ordninger 
der eksisterer for håndtering af affald fra havne. Ved planperiodens begyndelse er 
regelgrundlaget uklart og der er ikke indgået forpligtende aftaler med hverken 
havneaktører eller efterforskningsvirksomhederne.  
 
Tiltag 
Der skal ske en kortlægning af regler og ansvar for håndteringen af havneaffald. En 
sådan kortlægning forudsætter et samarbejde med Råstofdirektoratet, hvorfor der 
skal arbejdes intensivt på at få en klar aftale om håndtering af efterforskningsaffald i 
stand. Dette arbejde er forankret i kommunens miljøafdeling. 
 
Når der er opnået enighed om, hvordan rammerne ser ud, skal der indledes et tæt 
samarbejde med havnemyndigheder og andre relevante aktører på havnen. I de nye 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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regulativer kræves det, at havnen årligt anmelder de forventede affaldsmængder/-
fraktioner og at der afrapporteres ved årets udløb. Dette anmelde- og afrapporte-
ringssystem skal udvikles og implementeres. Dette arbejde er ligeledes forankret i 
kommunens miljøafdeling. 

1i Ny dagrenovationsmo-
del 

Hovedstad Baggrund 
Det nuværende kontraktsystem på dagrenovationsområdet er uigennemskuelig og 
sikrer ikke sammenhæng mellem service og gebyrer. Den eksisterende model gør 
det desuden vanskeligt for kommunen at indsamle de nødvendige data, der er 
nødvendige for at kunne planlægge, udregne kostægte takster, osv.  
 
Tiltag 
Der vil blive udarbejdet en ny kontraktmodel, der afhjælper de problemer der er 
beskrevet ovenfor. Når modellen er færdigudviklet, vil området blive udbudt til 
private affaldstransportører.     

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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5.3 INFORMATION 

 

 

Målsætning 2: At styrke informationsindsatsen 
 

 
Nr.  

 

 
Projekttitel 

 
Niveau 

 
Projektbeskrivelse  

 
Forankring 

2a Udarbejdelse af 
informationsstrategi  

Overordnet Baggrund 
Der er behov for en koordineret indsats af informationsaktiviteterne på affaldsområdet, 
hvor man prioriterer målgrupper, indsatsområder og valg af medie. Langt de fleste af 
projekterne i denne plan forudsætter samarbejde med borgere og erhvervsliv. Derfor er 
information om affaldsordninger, gældende regler og viden om vigtigheden af korrekt 
affaldshåndtering afgørende.  
 
Tiltag 
Der skal udarbejdes en informationsstrategi, der klart beskriver de planlagte informati-
onsaktiviteter på tre områder:  
 
1) Generel information om affaldsområdet  
- har til formål at oplyse om de miljø- og sundhedsmæssige aspekter af affaldsproduktion, 
-håndtering og -bortskaffelse, og dermed også hvorfor korrekt affaldshåndtering er vigtig.  
- har til formål at sørge for, at der i befolkningen er bred viden om gældende regler og 
ordninger. 
 
2) Specifik information om dele/aspekter af affaldsområdet 
- har til formål at oplyse om nye tiltag på affaldsområdet. 
- har til formål at sikre information om særlige indsatsområder, f.eks. bygge- og anlægsaf-
fald og farligt affald, samt branchespecifik information. 
 
3) Undervisningsindsatsen 
- har til formål at sikre, at affaldsundervisning bliver en fast del af læseplanen, således at 

 Afdelingen for 
Natur og 
Bæredygtighed 
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børn og unge får den nødvendige viden om affald. 
 
Informationsstrategien skal udvikles i samarbejde med kommunens kommunikationsafde-
ling. Særligt for den del af strategien, der omhandler undervisningsindsatsen, skal der 
etableres et samarbejde med kommunens udviklingsforvaltning samt relevante nationale 
aktører. 

2b Udvikling af affalds-
portal 

Overordnet Baggrund 
Der er behov for at samle oplysninger om kommunens affaldshåndteringssystem et sted, 
som kan være borgeres og erhvervslivs naturlige indgang til information om affaldshånd-
tering i kommunen. Derudover er der behov for en øget digitalisering af affaldsplanlæg-
ningen og af de administrative systemer, der knytter an til affaldshåndteringssystemet.  
 
Tiltag 
I tilknytning til kommunens hjemmeside skal der udvikles en brugervenlig informations-
portal om affald i kommunen. Borgere og virksomheder skal kunne finde al nødvendig 
information på siden og relevante skemaer, som f.eks. anmeldeskema for byggeaffald, 
skal ligge der, så det kan downloades. Der skal arbejdes med digitale anmeldesystemer, 
og det skal kortlægges hvorledes portalen kan spille sammen med de dataregistreringssy-
stemer, der er beskrevet i projekt 1b ”Ny gebyrstruktur” og 1c ”Bedre dataregistrering”. 
Portalen skal kobles til den næste digitale handlingsplan for affaldsområdet.  
 
De borgere, der ikke har adgang til internet, skal stadig kunne betjenes via Borgerservice 
og trykt information. Denne indsats skal planlægges i forbindelse med projekt 2a ”Udar-
bejdelse af informationsstrategi”. 
 
Portalen skal udvikles i samarbejde med kommunens IT- og kommunikationsafdeling. 

Afdelingen for 
Natur og 
Bæredygtighed 
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5.4 PROBLEMAFFALD 

 

 

Målsætning 3: At etablere modtagefaciliteter og ordninger for problemaffald i alle bosteder 
 

 
Nr. 

 

 
Projekttitel 

 
Niveau 

 
Projektbeskrivelse 

 
Forankring 

3a Indsamlingsordning for 
farligt affald, elektro-
nikskrot og kø-
le/frysemøbler  

Hovedstad Baggrund 
I tråd med den nationale affaldshandlingsplans fokus på farligt affald, elektro-
nikskrot og køle/frysemøbler er der behov for at øge frasortering og indsam-
ling af disse affaldsfraktioner fra de ikke-farlige affaldsfraktioner, f.eks. hus-
holdningsaffaldet. I Nuuk er der allerede etableret en modtagestation med et 
højt niveau af kildesortering af dette affald, men den eksisterende affaldsord-
ning er en anvisningsordning, hvilket stiller store krav til den enkelte affalds-
producents ansvarsfølelse og transportmuligheder til modtagestationen.  
 
Tiltag 
Som et supplement til den eksisterende anvisningsordning for farligt affald, 
elektronikskrot og køle/frysemøbler, skal der etableres et indsamlingssystem 
med miljøkasser, som den enkelte husstand har stående og opsamler disse 
fraktioner i, indtil kasserne bliver hentet – enten af en miljøbil eller i forbindel-
se med indsamlingen af dagrenovation.  
 
Ordningen skal køre som en forsøgsordning, der på sigt kan gøres permanent. 
Der er behov for en intensiv informationsindsats i forbindelse med etablerin-
gen af ordningen. 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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3b Etablering af modtagesta-
tion, containerløsning  

By  Baggrund 
Der er behov for at forbedre de fysiske rammer for håndtering af farligt affald, 
elektronikskrot og køle/frysemøbler i byerne. Der ud over er der behov for at 
sikre at der findes gode ordninger for håndtering og bortskaffelse, samt at 
affaldspersonalet er uddannet i håndtering af denne potentielt miljø- og sund-
hedsskadelige fraktion. Byerne skal desuden fungere som opsamlingssted for 
bygdeaffald, hvor affaldet hånderes og pakkes inden afsendelse til Mokana.  
 
Tiltag 
I byerne skal der etableres en bemandet modtagestation til farligt affald, 
elektronikskrot og køle/frysemøbler, jf. Projektbeskrivelse for håndtering af 
miljøfarligt affald i Tasiilaq10 (Mokana, september 2011). Projektet køres i 
samarbejde med Mokana og indbefatter desuden en kortlægning af miljøfarligt 
affald på dumpen samt uddannelse af affaldspersonale. 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 

3c Etablering af modtage- 
faciliteter til farligt affald  

Bygd Baggrund 
Der er behov for at forbedre de fysiske rammer for håndtering af farligt affald, 
elektronikskrot og køle-frysemøbler i bygderne. Derudover er der behov for at 
sikre, at der findes gode ordninger for håndtering og bortskaffelse, samt at 
affaldspersonalet er uddannet i håndtering af denne miljø- og sundhedsskade-
lige fraktion.  
 
Tiltag 
Der skal etableres et harmoniseret system for disse fraktioner i bygderne, hvor 
det farlige affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler samles (enten på havnen 
eller ved bygdens genbrugsplads) hvorefter det transporteres til nærmeste by 
til efterbehandling og siden hen bortskaffelse til Mokana. Tilskudsmuligheder 
fra Selvstyret skal afdækkes og Mokana inddrages i udarbejdelse af bygdemo-
dellen. Det skal sikres, at modellen korrelerer med løsningen i byerne, efter-
som affaldet fra bygderne skal transporteres dertil for efterhåndtering. 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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3d Ændringer på natrenova-
tionsområdet 

Overordnet Baggrund 
Der er behov for at harmonisere regler og praksis på natrenovationsområdet 
samt at forbedre arbejdsmiljøforholdene for de medarbejdere, der arbejder 
med natrenovation. 
 
Tiltag 
1) Der skal udarbejdes et nyt natrenovationsregulativ. Regulativet skal samkø-
res med den kommunale spildevandsplan, og udarbejdes i samarbejde med 
kontraktholdere på området.  
 
2) Der skal laves en vurdering og forslag til forbedring af arbejdsmiljøforholde-
ne, herunder de fysiske rammer, i forbindelse med kommunens natrenovati-
onsordninger.  

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
  

Hovedstad Baggrund 
Der er behov for at udfase den eksisterende natrenovationsordning i Nuuk, 
eftersom der er høje driftsomkostninger forbundet med at drive ordningen for 
et meget lille antal brugere.  
 
Tiltag 
Natrenovationsordningen skal nedlægges og de eksisterende abonnenter skal 
tilsluttes kloaknettet. Ved planperiodens begyndelse er der igangsat et kort-
lægningsarbejde af natrenovationsområdet i Nuuk – inklusiv et økonomisk 
overslag på, hvad det vil koste at nedlægge ordningen helt. Dette arbejde 
danner basis for hvordan en afvikling i hovedstaden kommer til at forløbe. 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 

By Baggrund 
Der er behov for at flytte den nordlige natrenovationsrampe i Tasiilaq for at 
mindske æstetiske og lugtmæssige gener for de omkringliggende boliger, jf. 
kortlægningsrapportens anbefalinger.  
 
Tiltag 
Natrenovationsrampen i Tasiilaq skal flyttes. I samme ombæring etableres en 
bygning ved rampen for at skabe bedre driftsforhold og arbejdsmiljøforhold for 
byens affaldsmedarbejdere.  

Afdelingen for 
Teknik og Drift 
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Bygd Baggrund 
I henhold til gældende miljølovgivning har kommunen pligt til at etablere 
natrenovationsramper til bortskaffelse af affald indsamlet via natrenovations-
ordningen.  
 
Tiltag 
Der skal etableres natrenovationsramper i Ittoqqortoormiit, Isortoq og Tini-
teqilaaq, eftersom natrenovation i disse bosteder p.t. bortskaffes til dumpen. I 
den forbindelse udarbejdes der en standard for, hvorledes en natrenovations-
rampe bør se ud og hvordan den bør etableres i en bygd. Standarden skal 
forholde sig særligt til forbedring af arbejdsmiljøforholdene for de medarbej-
dere, der arbejder med natrenovation. Når der fremover skal etableres ramper 
i bygderne anvendes standarden med forbehold for specifikke lokale forhold, 
som f.eks. havnefaciliteter, kyst, is, osv.  

Afdelingen for 
Teknik og Drift 

3e Ordning for fangstrester 
og døde dyr 

Overordnet Baggrund 
Hvis fangstrester og døde dyr ikke håndteres korrekt, kan denne fraktion 
potentielt set udgøre en sundhedsrisiko for kommunens borgere. Dertil kom-
mer betydelige æstetiske gener i mange af bygderne, hvor affaldet henkastes 
på må og få. Kortlægningsrapporten anbefaler, at der bliver etableret en ord-
ning for bortskaffelse af fangstrester og døde dyr, eftersom denne fraktion i 
dag bortskaffes efter konkret anvisning af kommunen. 
 
Tiltag 
Der skal udvikles og implementeres en ordning for bortskaffelse af fangstrester 
og døde dyr i alle bosteder i kommunen. 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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5.5 DEPONIER 

 

 

Målsætning 4: At forbedre driften af deponierne 
 

 
Nr. 

 
Projekttitel 

 
Niveau 

 
Projektbeskrivelse 

 
Forankring 

 

4a Optimering af 
driften af 
dumpe 

Overordnet Baggrund 
Der er behov for en bedre drift af kommunens dumpe. Kortlægningsrapporten slår fast at 
driften kan forbedres på en række områder, som f.eks. modtagekontrol, dumpning af natre-
novation, åben afbrænding, deponering af farligt affald, tildækning, osv.  
 
Tiltag 
1) Baseret på anbefalingerne i kortlægningsrapporten, samt Grontmij Carl Bro’s anbefalinger 
til forbedret drift at dumpen i Paamiut, skal der derfor udvikles retningslinjer for drift af 
kommunens dumpe. I retningslinjerne skal der arbejdes mod celle-opdelt drift, der muliggør 
en fremtidig genanvendelse af fraktioner som f.eks. jern/metalskrot. Retningslinjerne skal 
implementeres i alle bosteder i løbet af planperioden.  
 
2) Flere af kommunens dumpe har begrænset levetid tilbage, hvilket vil spænde ben for en 
effektiv og bæredygtig drift indenfor en kort årerække. Der skal derfor igangsættes et arbejde 
med at estimere levetiden på alle dumpe, inklusiv en vurdering af nuværende og fremtidige 
placeringer. I de bosteder hvor det er relevant, skal der udpeges areal til placering af ny 
dump. Dette arbejde skal være forankret i kommunens planafdeling, da det relaterer til de 
generelle ønsker for et givent bosteds udvikling. I visse bosteder vil en flytning af dumpen 
reducere generne for borgerne betydeligt, jf. Kortlægningsrapporten. 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed/ 
Afdelingen for 
By og Boligud-
vikling 

Hovedstad Baggrund 
Den nuværende driftsmodel for jerndumpen i Nuuk udnytter ikke de muligheder der er for at 
genanvende store dele af det affald der deponeres. Her tænkes specielt på de store mængder 
jern og metalskrot, som med fordel kan frasorteres og sendes til genanvendelse uden for 
Grønland.   

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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Tiltag 
For dumpen i Nuuk vil der blive udarbejdet en driftsmodel med høj grad af genanvendelse af 
deponerede fraktioner, herunder genanvendelse af jern og metalskrot. Der vil være mulighed 
for at udbyde driften af dumpen til private aktører.  

By Baggrund 
1) På grund af dumpen i Paamiut’s begrænsede levetid, den betydelige udsivning af perkolat 
til fjorden, samt de lugt- og skadedyrsgener dumpen afføder for byen, er der akut behov for 
at iværksætte miljø- og sundhedsbeskyttende tiltag samt at levetidsforlænge dumpen. Store 
dele af det affald, der i dag deponeres på dumpen, skal muligvis kobles på en forbrændings-
løsning i Nuuk eller en transportordning til Danmark, men indtil dette er afklaret, er akut 
indgriben nødvendig.  
 
2) Dumpen i Tasiilaq udgør et akut miljømæssigt, æstetisk og kapacitetsmæssigt problem, der 
skal løses hurtigst muligt, eftersom det ikke længere er muligt at håndtere de mængder 
affald, der genereres i byen, på en tilfredsstillende måde.  
 
Tiltag 
Ad 1) I 2010 udarbejdede Grontmij Carl Bro et notat med specifikke anbefalinger for driften af 
dumpen i Paamiut11. Anbefalingerne skal implementeres i 2012. 
 
Ad 2) Som en del af levetidsestimeringen (jf. overordnet niveau i projekt 4a) skal der udpeges 
et areal til etablering af en ny dump i Tasiilaq. Indtil den nye dump er i drift, satses der på en 
transportløsning, som beskrevet i projekt 5b ”Transportmuligheder”. Når dette er en realitet, 
skal der udarbejdes et projekt for afvikling af den eksisterende dump i henhold til Selvstyrets 
retningslinjer. Alternativt skal affaldet i den eksisterende dump fjernes og afskibes og ny 
forbedret celleopdelt drift etableres på stedet.  
 
Ud over de generelle tiltag, der er planlagt for alle dumpe, jf. projekt 4a ”Optimering af drif-
ten af dumpe”, skal der ske en kortlægning af farligt affald på dumpene i Paamiut og Tasiilaq i 
forbindelse med projekt 3b ”Etablering af modtagestation, containerløsning”. 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 

Bygd Baggrund 
Som beskrevet ovenfor skal der laves en vurdering af alle dumpes placering og levetid. I 
Isortoq ligger dumpen dog meget tæt på bostedets drikkevandsressourcer, jf. Kortlægnings-
rapporten, og der er derfor et akut behov for at vurdere situationen her.  

Afdelingen for 
By og Boligud-
vikling 
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Tiltag 
I Isortoq skal placeringen og udbredelsen af dumpen akut revurderes og de fremkomne 
forslag til forbedringer skal implementeres.  

4b Jordrensning Hovedstad Baggrund 
En af de miljøbelastende affaldsfraktioner, der produceres i forbindelse med bygge- og an-
lægsprojekter, er forurenet jord. Der er behov for standardiserede procedurer for, hvordan 
forurenet jord håndteres. Behovet er størst i de bosteder, hvor byggeaktiviteten er størst. Da 
der er knaphed på arealer forventes denne pladskrævende affaldsfraktion håndteret i forbin-
delse med dumpene. 
 
Tiltag 
Ved planperiodens start har kommunen fået udviklet retningslinjer for en bedre håndtering af 
forurenet jord i hovedstaden. Der skal i 2012 etableres et anlæg for behandling af forurenet 
jord i Nuuk, og retningslinjerne for håndtering og behandling skal implementeres. I første 
omgang etableres anlægget på dumpen, men på sigt kan der blive tale om at finde et selv-
stændigt areal til anlægget og for videnskabelige forsøg med forskellige rensningsmetoder. 
Når der er høstet tilstrækkelige erfaringer i Nuuk, skal der laves en vurdering af mulighederne 
for at etablere mindre mobilanlæg til behandling af forurenet jord i de andre bosteder. 

Afdelingen for 
Teknik og Drift 

By Baggrund 
Se ovenfor 
 
Tiltag 
Hvis ovenstående vurdering peger på en etablering af behandlingsanlæg på dumpene i byer-
ne, skal dette igangsættes.  

Affaldsgruppen 
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5.6 FORBRÆNDING 

 

 

Målsætning 5: At udvikle en forbrændingsstrategi for hele kommunen 
 

 
Nr.  

 
Projekttitel 

 
Niveau 

 
Projektbeskrivelse 

 
Forankring 

 

5a Forbrændingsløsning i Nuuk Hovedstad Baggrund 
Der er behov for at udvikle en samlet forbrændingsstrategi for hele kommunen. 
På grund af forbrændingsanlæggets tilstand i Nuuk starter dette arbejde med at 
få identificeret den optimale løsning for forbrændingsegnet affald i Nuuk.  
 
Tiltag 
Med udgangspunkt i Selvstyrets kortlægningsarbejde omkring energiudnyttelse 
fra affaldsforbrænding (rapport forventet klar ultimo 2011), Beslutningsgrund-
lag: Nuuk, behandling af forbrændingsegnet affald, 2011, samt tidligere analyser 
af forbrændingssituationen i Nuuk, skal der i planperioden gennemføres følgen-
de aktiviteter for nå til en beslutning om hovedstadens forbrændingsløsning:  
 
1) Klarlægning af mulige finansieringsmodeller for et nyt forbrændingsanlæg.  
 
2) Klarlægning af samarbejdsmodeller mellem Selvstyret, Nukissiorfiit og Kom-
muneqarfik Sermersooq.  
 
3) Temadrøftelse i kommunalbestyrelsen. Fordele og ulemper ved de forskellige 
scenarier skal fremlægges og der skal tages politisk stilling i sagen. Baseret på 
denne beslutning skal der udvikles en samlet strategi for hele kommunen.  
  
Sideløbende med dette arbejde skal der gennemføres en kortlægning af alterna-
tive muligheder for energiudnyttelse fra forbrænding (væksthuse, køleanlæg, 
opvarmede pools i området ved anlægget). I tilfælde af at der ikke kan skabes 

Affaldsgruppen 
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mulighed for en tilkobling til fjernvarmenettet, er det relevant at udforske andre 
muligheder for udnyttelse af varmen. Dette arbejde er også relevant i forhold til 
at indfri planstrategiens målsætninger om at fremme vækstmulighederne med 
særligt fokus på bæredygtige energiformer. 

5b Transportmuligheder  By Baggrund 
Håndtering af forbrændingsegnet affald i byerne skal muligvis kobles på hoved-
stadens forbrændingsløsninger eller på en transportløsning med bortskaffelse i 
Danmark. Indtil dette er afgjort, er der behov for at sikre bortskaffelseskapacitet 
for forbrændingsegnet affald fra byerne. Både i Tasiilaq og Paamiut er levetiden 
på dumpen yderst begrænset og en midlertidig transportløsning er derfor en 
mulig løsning allerede i indeværende planperiode. 
 
Tiltag    
Der er derfor behov for hurtigst muligt at klarlægge muligheder og omkostnin-
ger for transport af affald fra byerne til hhv. hovedstaden og Danmark. Kortlæg-
ningsarbejdet baseres på de eksisterende erfaringer med bortskaffelse af for-
brændingsegnet affald fra Nuuk til Danmark og på de erfaringer, andre grøn-
landske kommuner har gjort sig på dette område. Når muligheder og omkost-
ninger er klarlagt, skal det besluttes hvor vidt transportløsninger skal implemen-
teres allerede i indeværende planperiode.   

Affaldsgruppen 

Bygd Baggrund 
Håndtering af forbrændingsegnet affald i bygderne skal muligvis kobles på 
hovedstadens forbrændingsløsninger eller på en transportløsning med bortskaf-
felse i Danmark.  
 
Tiltag 
Mulighederne for transport af affald fra bygderne skal derfor kortlægges. Kort-
lægningsarbejdet skal baseres på de eksisterende erfaringer med bortskaffelse 
af forbrændingsegnet affald fra Nuuk til Danmark og på de erfaringer andre 
grønlandske kommuner har gjort sig på dette område. 

Affaldsgruppen 
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5c Optimeret drift af bygdefor-
brændingsanlæggene 

Bygd Baggrund 
Håndtering af forbrændingsegnet affald i bygderne skal muligvis kobles på 
hovedstadens forbrændingsløsninger eller på en transportløsning med bortskaf-
felse i Danmark. Indtil dette er afgjort, er der behov for at optimere driften af 
bygdeforbrændingsanlæggene, således at forbrændingsprocesserne foregår i 
henhold til gældende regler og godkendelser.  
 
Tiltag 
I kortlægningsrapporten er renoveringsbehovet for hvert enkelt bygdeforbræn-
dingsanlæg vurderet. De identificerede renoveringsbehov skal iværksættes og 
anlæggene skal løbende vedligeholdes.  
 
Som en del af projekt 1d ”Uddannelsesplanlægning for driftspersonale” skal 
affaldsmedarbejderne uddannes i korrekt drift af anlæggene. Dette er beskrevet 
i Selvstyrets oprindelige materiale, der i sin tid blev udgivet i forbindelse med 
etableringen af de grønlandske bygdeforbrændingsanlæg. Som en del af projekt 
1f ”Øget tilsyn” skal det administrative driftspersonale sikre at anlæggene er 
driftsklar og at de drives i henhold til gældende regler.   

Afdelingen for 
Teknik og Drift 
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5.7 RENHOLDELSE 

 

 

Målsætning 6: At reducere mængden af henkastet/henstillet affald 
 

 
Nr.  

 
Projekttitel 

 
Niveau 

 
Projektbeskrivelse 

 
Forankring 

 

6a Styrkelse af renholdelse-
sindsatsen 

Overordnet Baggrund 
En vigtig del af arbejdet med at skabe en renere kommune ligger i det præven-
tive arbejde med at nå målsætning 2 (at styrke informationsindsatsen) og i den 
øgede tilsynsindsats, jf. projekt 1f ”Øget tilsyn”. Erfaringer fra andre lande viser 
dog, at det også er vigtigt at holde udemiljøet rent og ryddeligt: I en ren by 
henkastes der simpelthen mindre affald. Der er derfor behov for at styrke 
renholdelsesindsatsen.  
 
Tiltag 
Dette projekt ligger i den kommunale virksomhedsplans regi. I forbindelse med 
udarbejdelsen af planen kigges der på, hvorledes eksisterende driftsrutiner kan 
effektiviseres, og hvorledes der kan skabes mere tydelig drift og et højere 
renholdelsesniveau i alle bosteder. Ved planperiodens start er der udarbejdet 
kravspecifikationer til renholdelsesniveauet i Nuuk. Specifikationerne giver 
mulighed for at udbyde renholdelsen i de forskellige områder af hovedstaden, 
således at både private virksomheder og den kommunale entreprenørvirksom-
hed kan byde på opgaven. Formålet med specifikationerne og udbuddet er at 
skabe klare standarder for renholdelsesniveauet og effektivisere indsatsen. I 
løbet af planperioden vil der ligeledes blive udarbejdet kravspecifikationer til 
by- og bygdeniveau.  

Afdelingen for 
Teknik og Drift 
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6b Skrotningsordninger for 
mindre både, biler og 
snescootere 

Overordnet Baggrund 
Henstilling af udtjente joller, biler og snescootere i kommunens bosteder, 
inklusiv på havnen og i det åbne land, er et problem, der både skaber æste-
tisk/visuel forurening samt forurening af nærmiljøet ved udsivning af olie og 
andre forurenende stoffer, som f.eks. tungmetaller, TBT og PCB. Ved planperi-
odens start eksisterer der ingen standardiserede ordninger for bortskaffelse af 
denne affaldsfraktion.  
 
Tiltag 
Der skal etableres skrotningsordninger i alle kommunens bosteder for denne 
affaldsfraktion. Parallelt med dette arbejde skal kommunen iværksætte ind-
samling og bortskaffelse af de både, biler og snescootere, der allerede er 
henstillet rundt omkring. 

Afdelingen for 
Natur og Bæredyg-
tighed/ Afdelingen 
for Teknik og Drift 
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5.8 MINIMERING OG GENANVENDELSE 

 

 

Målsætning 7: At nedbringe affaldsmængderne og øge genanvendelsen 
 

 
Nr. 

 
Projekttitel 

 
Niveau 

 
Projektbeskrivelse 

 
Forankring 

 

7a Kortlægning af mulig-
heder for genanvendel-
se  

Overordnet Baggrund 
Der er akut behov for at øge genanvendelsen af affald for at aflaste forbræn-
dingsanlægget i Nuuk og dumpene i byer og bygder. Et af affaldshåndteringssy-
stemets grundlæggende principper, affaldshierarkiet, forudsætter ligeledes en 
høj grad af genanvendelse.  
 
Tiltag 
Med udgangspunkt i kortlægningsrapporten, materiale om genanvendelsesord-
ninger i andre lande samt undersøgelser af aktuelle afsætningsmuligheder for 
diverse affaldsfraktioner på affaldsmarkeder uden for Grønland, skal de mulig-
heder for genanvendelse kortlægges for alle bosteder.  

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 

7b Indførelse af forsøgs-
ordninger med genan-
vendelse 

Overordnet Baggrund 
Se ovenfor. 
 
Tiltag 
De muligheder, der identificeres i projekt 7a ”Kortlægning af muligheder for 
genanvendelse”, skal etableres som forsøgsordninger (jf. de nye regulativer).  

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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7c Rådgivningsfunktion i 
forhold til erhvervslivet 

Overordnet Baggrund 
Det er vigtigt at kunne støtte affaldsminimerende og genanvendelsesfremmende 
initiativer, der opstår i privat regi. Mange virksomheder i kommunen ønsker at 
arbejde aktivt med at gøre deres affaldsproduktion mere bæredygtig, men har 
brug for konkrete forslag og rådgivning, når de skal udmønte ønskerne i praksis. 
Ved at arbejde med indkøbspolitik, retursystemer og den konkrete affaldshånd-
teringspraksis på selve virksomheden, kan mange virksomheder iværksætte 
betydningsfulde tiltag, der minimerer mængderne af produceret affald betragte-
ligt. 
 
Tiltag 
Der etableres en rådgivningsfunktion i Afdelingen for Natur og Bæredygtighed, 
der specifikt retter sig mod erhvervslivet. Der skal informeres bredt om funktio-
nen, således at virksomheder er bekendte med muligheden for at få rådgivning 
på dette område. Funktionen kan også – f.eks. i samarbejde med GA koblet til 
CSR-arbejdet – lave målrettede kampagner mod en given branche, hvor der er 
særligt gode muligheder for at sætte minimerings- og genanvendelsestiltag i 
værk. 

Afdelingen for 
Natur og Bære-
dygtighed 
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6 BILAG A: TIDSPLAN 

 

Projektfaser: 

  Projektopstart med udarbejdelse af detaljeret projektbeskrivelse, detaljeret tidsplan, indgåelse af kontrakt med rådgiver, osv 

Udarbejdelse af projekt - enten kommunen selv eller af rådgiver 
 Implementering - projektet føres ud i livet 
 Projektevaluering 
    

Nr.  Titel 2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

Administration og drift 

1a Nye regulativer                                 

1b Ny gebyrstruktur                                 

1c Bedre dataregistrering                                 

1d Uddannelsesplanlægning for driftspersonale                                 

1e Implementering af områdeplan i Nuuk                                 

Etablering af genbrugsplads i byerne                                 

Etablering af genbrugsplads i bygderne                                 

1f Øget tilsyn                                 

1g Indarbejdelse af affaldskrav i udbud                                 

Anmeldesystem                                 

PCB håndteringssystemer                                 

1h Bedre håndtering af affald fra havne                                 

1i Ny dagrenovationsmodel                 
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Nr. Titel 2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
 kvartal 

Information 

2a Udarbejdelse af informationsstrategi                                 

2b Udvikling af affaldsportal                                 

Problemaffald 

3a Indsamlingsordning for farligt affald, elek-
tronikskrot og køle/frysemøbler                                  

3b Etablering af modtagestationer, container-
løsning                                 

3c Etablering af modtagefaciliteter til farligt 
affald                                 

3d Nyt natrenovationsregulativ                                 

Forbedring af arbejdsmiljøforholdene                                 

Nedlægning af ordningen i Nuuk                                 

Flytning af rampen i Tasiilaq                                 

Etablering af manglende ramper i bygderne                                 

3e Ordning for fangstrester og døde dyr                                 

Deponier 

4a Retningslinjer for driften                                 

Levetidsestimering                                 

Celleopdelt driftsmodel for dumpen i Nuuk                                 

Implementering af driftsanbefalinger i Paa-
miut                                 

Vurdering og forbedring af dumpen i Isortoq                                 
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Nr. Titel 2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
 kvartal 

4b Jordrensningsanlæg i Nuuk                                 

Jordrensningsanlæg i byerne                              

Forbrænding 

5a Kortlægning af finansieringsmodeller                                  

Kortlægning af samarbejdsmodeller                                 

Temadrøftelse                                 

Kortlægning af alternativ energiudnyttelse                                 

5b Transportmuligheder:                                  

Kortlægning af transport fra byerne                                 

Kortlægning af transport fra bygderne                                 

5c Optimeret drift af bygdeforbrændingsan-
læggene                                 

Renholdelse 

6a Styrkelse af renholdelsesindsatsen Se kommunal virksom-
hedsplan                         

6b Skrotningsordninger for mindre både, biler 
og snescootere                                 

Minimering og genanvendelse 

7a Kortlægning af muligheder for genanvendel-
se                                 

7b Indførelse af forsøgsordninger med genan-
vendelse                                 

7c Rådgivningsfunktion i forhold til erhvervsli-
vet                                 
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7 BILAG B: KØREPLANER 

7.1 AFDELINGEN FOR NATUR OG BÆREDYGTIGHED 

Opstart Udarbejdelse Implementering Evaluering 

 

Nr. Titel 2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1a Nye regulativer                                 

1e Etablering af genbrugspladser i 
bygderne                                 

1f Øget tilsyn                                 

1g Anmeldesystem                                 

PCB håndteringssystemer                                 

1h Bedre håndtering af affald fra 
havne                                 

1i Ny dagrenovationsmodel                 

2a Udarbejdelse af informationsstra-
tegi                                 

2b Udvikling af affaldsportal                                 
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Nr. Titel 2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

3a Indsamlingsordning for farligt affald, 
elektronikskrot og køle/frysemøbler                                  

3c Etablering af modtagefaciliteter til 
farligt affald                                 

3d Nyt natrenovationsregulativ                                 

Forbedring af arbejdsmiljøforholde-
ne                                 

3e Ordning for fangstrester og døde dyr                                 

4a Retningslinjer for driften                                 

Celleopdelt driftsmodel for dumpen i 
Nuuk                                 

6b Skrotningsordninger for mindre 
både, biler og snescootere                                 

7a Kortlægning af muligheder for gen-
anvendelse                                 

7b Indførelse af forsøgsordninger med 
genanvendelse                                 

7c Rådgivningsfunktion i forhold til 
erhvervslivet                                 
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7.2 AFDELINGEN FOR TEKNIK OG DRIFT 

 

Opstart Udarbejdelse Implementering Evaluering 

  
                                

Nr.    Titel  2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1b Ny gebyrstruktur                                 

1d Uddannelsesplanlægning for driftspersonale                                 

1e Implementering af områdeplan i Nuuk                                 

Etablering af genbrugspladser i byerne                                 

1f  Øget tilsyn                                 

1g Indarbejdelse af affaldskrav i udbud                 

3b Etablering af modtagestationer, container-
løsning 

            
                    

3d Nedlægning af ordningen i Nuuk                                 

Flytning af rampen i Tasiilaq                                 

Etablering af manglende ramper i bygderne                                 

4a Implementering af driftsanbefalinger i 
Paamiut 

            
                    

4b Jordrensningsanlæg i Nuuk                                 

5c Optimeret drift af bygdeforbrændingsan-
læggene 

      
          

6a Styrkelse af renholdelsesindsatsen Se den kommunale virksomhedsplan 

6b Skrotningsordninger for mindre både, biler 
og snescootere 

                

 



58 

 

7.3 AFFALDSGRUPPEN 

 

Opstart Udarbejdelse Implementering Evaluering 

 

 

 

 

 

  

Nr. Titel 2012 2013 2014 2015 

 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1c Bedre dataregistrering                                 

4b Jordrensningsanlæg i byerne                                 

5a Kortlægning af finansieringsmodeller                                  

Kortlægning af samarbejdsmodeller                                 

Temadrøftelse                                 

Kortlægning af alternativ energiudnyttelse                                 

5b Kortlægning af transport fra byerne                                 

Kortlægning af transport fra bygderne                                 
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7.4 AFDELINGEN FOR BY OG BOLIGUDVIKLING 

 

Opstart Udarbejdelse Implementering Evaluering 

 

  

                                                      
2
 Når projektet er udarbejdet, skal der udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse, som skrives ind i planen i forbindelse med den årlige 

opdatering. 
3
 Når projektet er udarbejdet, skal der udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse, som skrives ind i planen i forbindelse med den årlige 

opdatering. 
 

Nr. Titel 2012 2013 2014 2015 

  1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

1
. kvartal 

2
. kvartal 

3
. kvartal 

4
. kvartal 

4a Levetidsestimering2                                 

Vurdering og forbedring af dumpen i Isortoq3                                 
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8 BILAG C: BUDGET 

 

R: Rådgivning   A: Anlægsudgifter   I: Informationsarbejde 

 

Nr.  Titel 2012 2013 2014 2015 I alt Bemærkninger 

 
 

R A I R A I R A I R A I R A I   

1a Nye regulativer     25.000     25.000     25.000           75.000 Rådgivningen er udført i 2011. 
Beløbene er afsat til en løbende 
informationsindsats.  

1b Ny gebyrstruktur     25.000     25.000     25.000           75.000 Rådgivningen er udført i 2011. 
Beløbene er afsat til en løbende 
informationsindsats.  

1c Bedre dataregistrering 150.000                       150.000       

1d Uddannelsesplanlægning for 
driftspersonale 

50.000                       50.000     Afledte driftsudgifter i form af 
kursuspenge skal dækkes via 
gebyrer  

1e Implementering af områdeplan i 
Nuuk 

  4.000.000     4.200.000                 8.200.000   Beløbet dækker det oprindelige 
overslag på 5,2 mio. kr. Derudover 
dækker det 2 brovægte til en samlet 
pris af 2,5 mio.kr., samt forbedringer 
af oliegården på 0,5 mio. kr.  

1e Etablering af genbrugspladser i 
byerne 

  4.611.000     7.000.000                  11.611.000   Beløbet dækker etablering af 
genbrugsplads i Tasiilaq og Paamiut, 
samt indkøb af 1-2 ballepresseanlæg 
- alt efter udkommet af forbrænd-
ningsstrategien, jf. målsætning 5. 

1e Etablering af genbrugspladser i 
bygderne 

  100.000     450.000      450.000            1.000.000     

1f Øget tilsyn       100.000         300.000
4
     300.000

5
 100.000   600.000 Rådgivning til tilsynssystem plus 

udarbejdelse af driftshåndbog, se 
projektbeskrivelse. Lønudgifter til 
tilsynsstilling.  

1g Indarbejdelse af affaldskrav i 
udbud 

50.000            50.000    

1g Anmeldesystem     50.000     50.000                100.000 Informationsindsats ift. Byggebran-
chen - både generelt og specifikt 

1g PCB håndteringssystemer 200.000   25.000     25.000             200.000   50.000 Kurser til Afdelingen for Natur og 
Bæredygtighed og driftspersonale i 
2012, informationsindsats i 2013, 
herefter ryger systemet ind under 
det generelle system for byggeaffald 

1i Ny dagrenovationsmodel  191.600                       191.600       

2a Udarbejdelse af informations-
strategi 

      250.000                 250.000     Informationsstrategien skal indehol-
de anbefalinger til et budget for 
informationsindsatsen fremover. 
Derfor er de løbende driftsomkost-
ninger til informationsindsats i de 
andre projekter ikke skrevet ind i 
dette budget - de vil fra 2015 
fremgå af det budget, der bliver 
knyttet til informationsstrategien. 

2b Udvikling af affaldsportal             750.000           750.000     Beløbet dækker IT-konsulentydelse 
og indkøb af diverse systemer 

3a Indsamlingsordning for farligt 
affald, elektronikskrot og 
køle/frysemøbler  

  650.000 50.000                      650.000 50.000  Beløbet dækker et opstarts-
driftstilskud til forsøgsordningen 
plus 50.000 kr. til informationsind-
sats i forsøgsåret. Eventuel afledt 

                                                      
4
 Ekstra lønomkostninger til tilsynsstilling 

5
 Ekstra lønomkostninger til tilsynsstilling 
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Nr.  Titel 2012 2013 2014 2015 I alt Bemærkninger 

 
 

R A I R A I R A I R A I R A I   

drift dækkes af gebyrer 

3b Etablering af modtagestationer, 
containerløsning 

  1.020.000     99.600                 1.119.600  Beløbet dækker: 2 containerløsnin-
ger af 390.000 kr., 2 opstartspakker 
af 221.000, byggemodning Tasiilaq 
210.000, byggemodning Paamiut 
193.000 plus 2 gange servicebesøg 
af 48.800. Fratrukket er midler fra 
Selvstyret på 611.000 kr.  

3c Etablering af modtagefaciliteter 
til farligt affald 

        362.800                362.800  Beløbet dækker 2 bygdecontainere i 
hver bygd samt byggemodning, jf. 
foreløbig projektbeskrivelse til 
Selvstyreansøgning af 25. februar 
2011, samt opstartsbesøg fra 
Mokana 

3d Nyt natrenovationsregulativ             65.000           65.000       

Forbedring af arbejdsmiljøfor-
holdene 

75.000                       75.000     Eventuelle anlægsudgifter og afledt 
drift dækkes af gebyrer  

Nedlægning af ordning i Nuuk 675.000                   400.000   675.000 400.000   Dækker udarbejdelse af projektma-
teriale samt nedrivning af natreno-
vationsanstalt. Omkostningerne til 
selve kloakeringen dækkes af den 
kommunale virksomhedsplans 
budget. 

Etablering af manglende ramper 
i bygderne 

50.000      750.000     750.000          50.000 1.500.000   Dækker 3 stk. ramper, jf. projektbe-
skrivelse, plus rådgivningsudgifter til 
udarbejdelse af standardmodel 

3e Ordning for fangstrester og døde 
dyr 

      50.000                 50.000     Eventuel afledt drift dækkes af 
gebyrer  

4a Retningslinjer for driften 125.000                       125.000     Eventuel afledt drift dækkes af 
gebyrer 

Celleopdelt driftsmodel for 
dumpen i Nuuk 

150.000                       150.000       

Implementering af driftsanbefa-
linger i Paamiut 

  500.000                       500.000   300.000 til forhøjelse af dæmning, 
100.000 til afdækning og 100.000 til 
moniteringsbrønd 

4b Jordrensningsanlæg i Nuuk   150.000                       150.000   Beløbet er afsat til indkøb af be-
handlingsudstyr  

Jordrensningsanlæg i byerne               100.000           100.000   Beløbet dækker 2 gange 50.000 kr. 
til opstart af mobilanlæg i hhv. 
Tasiilaq og Paamiut 

5a Kortlægning af finansieringsmo-
deller  

200.000                       200.000       

Kortlægning af alternativ 
energiudnyttelse 

            100.000           100.000     Kortlægningen vil pege på eventuel-
le fremadrettede projekter og 
udgifter 

5b Kortlægning af transport fra 
byerne 

50.000                       50.000       

Kortlægning af transport fra 
bygderne 

50.000                       50.000       

5c Optimeret drift af bygdefor-
brændingsanlæggene 

  500.000     500.000     500.000            1.500.000   Dækker udgifter til 3 renoveringer af 
400.000 kr. på østkysten samt 
300.000 kr. fordelt på de resterende 
bygdeanlæg 

6b Skrotningsordninger for mindre 
både, biler og snescootere 

50.000       500.000               50.000 500.000   Dækker rådgivning i forbindelse 
med udarbejdelse af ordningsbe-
skrivelsen samt et beløb afsat til 
oprydning, jf. projektbeskrivelsen. 
Eventuel afledt drift dækkes af 
gebyrer 
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Nr.  Titel 2012 2013 2014 2015 I alt Bemærkninger 

 
 

R A I R A I R A I R A I R A I   

7a Kortlægning af muligheder for 
genanvendelse 

      75.000                 75.000       

7b Indførelse af forsøgsordninger 
med genanvendelse 

  250.000     250.000     250.000     250.000     1.000.000    

  I alt   2.066.600 11.781.000 175.000 475.000 14.112.400 125.000 915.000 2.050.000 350.000   650.000 300.000 3.456.600 28.593.400 950.000   

  I alt 14.022.600 14.712.400 3.315.000 950.000 33.000.000   
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9 BILAG D: RAPPORTOVERSIGT 

 

Affaldskortlægning og –planlægning 
Rapporter udarbejdet i regi af Grønlands Selvstyre 

 Cand. jur. Marie Leer Jørgensen, Barrierer for en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af affald i 
Grønland - en vurdering baseret på casestudier af håndtering og forvaltning af affald i 3 grønlandske kommu-
ner, januar 2002 

 Asiaq, Registrering af affaldsdepoter og grunde i Grønland, 2003 

 NIRAS Greenland A/S, Aktivitets- og affaldskortlægning i det åbne land, Hovedrapport – Fase 1, oktober 2003 

 Byplankonsulent, arkitekt MAA Niels Bennetzen, Kommuneqarfik Upernavik - Temaplan for forbedring af 
affaldshåndtering - et Agenda 21-tiltag, april 2005 

 Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Affaldshandlingsplan 2010 – 
2013, september 2008 

 

Rapporter udarbejdet i regi af Kommuneqarfik Sermersooq/Nuup Kommunea 

 Grontmij | Carl Bro A/S, Kortlægning og status på affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, marts 2011 

 Grontmij | Carl Bro A/S, Dataregistrering af affald i Kommuneqarfik Sermersooq, marts 2011 

 

 

Håndtering og behandling af forbrændingsegnet affald 
Rapporter udarbejdet i regi af Grønlands Selvstyre 

 Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Miljø og Natur, Vejledning i drift af bygdeforbrændingsanlæg, april 
2002 

 Teknologisk Institut, Emissionsmålinger fra affaldsforbrænding, Rapport over emissionsmålinger på affaldsfor-
brændingsanlæg i hhv. Nuuk-, Sisimiut- og Qaqortoq-området, december 2002 

 Rambøll A/S, Affaldsforbrænding i Grønland, delrapport 1-5, april 2003. 

 Carl Bro A/S, Mulige løsninger for håndtering af flyveaske og slagge i Grønland, april 2003. 

 Rambøll A/S, Miljømæssig optimering af drift af affaldsforbrændingsanlæg i Grønland, december 2004   

 COWI A/S, Grønland - Transport af forbrændingsegnet affald – Projektrapport, august 2003/juli 2005 

 COWI A/S, Transport og behandling af forbrændingsegnet affald i Grønland – Orienteringsnotat, januar 2006 

 

Rapporter udarbejdet i regi af Kommuneqarfik Sermersooq/Nuup Kommunea 

 DONG Energy, Notat vedr. opgradering af eksisterende forbrændingsanlæg, december 2006. 

 DONG Energy, Project Information Memorandum, Nyt affaldskoncept i Nuuk, januar 2007. 

 COWI A/S, Valg af koncept for affaldsbehandling, oktober 2007. 

 COWI A/S, Fase 2, Valg af lokalitet for nyt affaldsforbrændingsanlæg, oktober 2007. 

 Grontmij | Carl Bro, Miljøredegørelse for nuværende og fremtidigt forbrændingsanlæg for Nuup Kommu-
nea, april 2008 

 Grontmij | Carl Bro, OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde, oktober 2008 

 Inuplan A/S & COWI A/S, Nuuk, Nyt affaldsforbrændingsanlæg – programoplæg, august 2010 

 Inuplan A/S & COWI A/S, Nuuk, Behandling af forbrændingsegnet affald – beslutningsgrundlag, april 
2011 

 Rambøll A/S, Pilotprojekt – Affaldshåndtering for Tasiilaq, februar 2011 

 

 

Særlige affaldsfraktioner og affaldssortering 
Rapporter udarbejdet i regi af Grønlands Selvstyre 

 Rambøll A/S, Kortlægning af affaldsmængder og –strømme i Grønland, juni 2004 

 Rambøll A/S, Affaldsdata model i Grønland - Afrapportering af 2. sorteringsundersøgelse i marts/ april 2006 

 Grontmij | Carl Bro, Udskibning af jern- og metalskrot fra grønlandske lokaliteter 2006-2008. 
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 Mokana, Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder i Grønland, december 2009 

 

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer: 

 COWI A/S, PCB undersøgelse af boligblok Q i Nuuk – Datarapport, juli 2009 

 INUPLAN A/S, Notat - PCB screening i Blok Z,X, Æ og 0 i Paamiut, marts 2010 

 INUPLAN A/S, Paamiut, Blok X og Z - Undersøgelse for PCB i bygningsdele, juni 2010 

 

Organisk affald: 

 ROVESTA Miljø I/S, Organisk industriaffald i Grønland – Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og 
nyttiggørelse af restprodukter - Udvalgte scenarier for nyttiggørelse af organisk industriaffald, juni 2005 

 DHI - Institut for Vand og Miljø og ROVESTA Miljø I/S, Organisk industriaffald i Grønland – Værktøjer til frem-
me af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter - BAT-katalog, oktober 2005 

I forbindelse med ovenstående projekt er der udarbejdet følgende brancheblade: 

 Brancheblad for Fiskefabrikker - Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørel-
se af restprodukter - Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter, septem-
ber 2005 

 Brancheblad for Rejefabrikker - Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørel-
se af restprodukter - Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter, septem-
ber 2005 

 Brancheblad for Slagterier - Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af 
restprodukter - Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter, september 
2005 

 DHI - Institut for Vand og Miljø og ROVESTA Miljø I/S, Organisk industriaffald i Grønland – Værktøjer til frem-
me af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter - Realistiske muligheder for nyttiggørel-
se/udnyttelse af organisk industriaffald i Grønland, juni 2006 

 

Rapporter udarbejdet i regi af Kommuneqarfik Sermersooq/Nuup Kommunea 

 Carl Bro A/S, Pilotprojekt vedr. kildesortering af miljøfarlige affaldsfraktioner, 2003. 

 Carl Bro A/S, Drejebog - Kildesorteringsordninger for miljøfarlige affaldsfraktioner i Grønland - Vejledning 
til kommunale sagsbehandlere, 2003 

 Carl Bro A/S, Midtvejsevaluering af ”Pilotprojekt for kildesortering af miljøfarlige affaldsfraktioner i Nuuk 
Kommune”, 2004. 

 Carl Bro A/S, Evaluering af ”Pilotprojekt for kildesortering af miljøfarlige affaldsfraktioner i Nuuk Kommu-
ne”, 2005. 

 Grontmij | Carl Bro A/S, Ordning for træaffald i Nuup Kommunea, april 2008 

 BASCON A/S, Rapport om asbestundersøgelse 2007, oktober 2007 

 BASCON A/S Handleplan for asbestsanering i Nuup Kommunea – projektbeskrivelse, november 2007 

 NIRAS Greenland A/S, Notat - Nuup Kommunea – Affaldsoptimering - Affald fra mikrobryggerier, de-
cember 2005 

 NIRAS Greenland A/S, Notat - Nuup Kommunea – Affaldsoptimering - Genanvendelige affaldsfraktioner, 
december 2005 

 Kommuneqarfik Sermersooq, Afdelingen for Natur og Bæredygtighed, Kortlægning af biologiske affalds-
fraktioner i Nuuk, december 2010 

 BASCON A/S, Rapport om PCB-undersøgelse mv. på 3 skoler og 2 skolefritidsordninger i Nuuk, december 
2010 

 

 

Lossepladser m.m. 
 Carl Bro A/S og Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøundersøgelse af lossepladser i Grønland - resumé-

rapport, marts 2005 

 Carl Bro A/S, Miljøteknisk undersøgelse af lossepladser i Grønland, august 2005 

 Danmarks Miljøundersøgelser, Recipientundersøgelse ved grønlandske lossepladser, marts 2007 
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 Grontmij | Carl Bro A/S, Miljøsikker indretning og drift af lossepladser - Eksisterende dumpe og nye 
affaldsdeponier, november 2010 

 

 

Affaldsøkonomi 
 Miljøstyrelsen, Anvendelse af økonomiske styringsmidler på affaldsområdet i Grønland, oktober 2003 

 Nordic Consulting Group (NCG) og COWI A/S, Pilotprojekt om økonomiske styringsmidler m.v. i Grøn-
land, oktober 2005 

 

 

Andre rapporter 
 FORCE Technology, Offentlige grønne indkøb i Grønland, 2005 
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