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1. Indledning og formål 
 
Denne delplan omhandler de anlægsdele, som afleder spildevandet fra forbruger (bolig, erhverv, 
institution mv.) til udledningssted (recipienten). I hovedtræk omfatter kloaksystemer ledninger og 
brønde, kloakudløb, pumpestationer og udskillere (eksempelvis fedtudskillere). 
 
Et af formålene med spildevandsplanen er at kortlægge eksisterende kloakforhold – herunder 
kloaksystemet - samt at vurdere hvilke tiltag der skal sættes i værk i fremtiden. Dette for at sikre, at der i 
dag og i fremtiden kan opretholdes et forsvarligt kloaksystem - i henhold til spildevandsplanens 
målsætninger. 
 
I afsnittet henvises nogle steder til tidligere rapport ”Sanering af kloakanlæg – Hovedplan 2010-2014”, 
som i 2010 beskriver eksisterende forhold samt saneringsbehov i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. 
 

2. Kloakoversigt byer 
 
Byers beliggenhed fremgår af Oversigtskort 5.2.1 i Spildevandsplan 2014-2024. 
 
By Ind- 

byggere 
Hus- 

stande 
Offentlig 

kloak- 
ledning 

Antal 
kloak- 
udløb 

Antal 
pumpe- 
brønde 

Natreno- 
vation 
Antal 

enheder 

Samle- 
tanke 

Natreno- 
vations- 
rampe 

Nuuk 16.181 6.972 39.100 m 18 13 45 106 Ja 
Tasiilaq 2.004 597 4.500 m 5 3 325 74 Ja 
Paamiut 1.568 678 5.870 m 2 3 98 5 Ja 
Ittoqqortoormiit 464 163 0 0 0 150 0 Nej 
I alt 20.217        
Tabel 2.2.1: Kloakoversigt, byer.   
Indbyggere og husstande jf. Grønlands Statistik februar 2012 
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3. Nuuk 
 

3.1 Status kloaksystemet 
 

3.1.1 Ledninger 
 
Hovedkloakkerne i Nuuk er etableret i perioden fra 1950 og frem til i dag.  Jf. Hovedplan 2010 forefindes 
ca. 39 km offentlig spildevandsledning, hvor ca. 28 km er anlagt før 1998. Derudover er der ca. 7,2 km 
private spildevandsledninger i Nuuk. 
Kloaknettet i Nuuk er et separat system til afledning af spildevand. Det er ikke tilladt at lede 
overfladevand og dræn til det offentlige kloaksystem. Overfladevand og dræn skal ledes til åbne grøfter. 
Hovedledningerne for spildevand er nedgravede gravitationsledninger.  
 

 
Nuuk 
 
Kloaknettets tilstand er detaljeret beskrevet i Hovedplan 2010, hvoraf det fremgår, at 
hovedkloaksystemet i Nuuk generelt fungerer tilfredsstillende. Dog er der områder i byen, hvor der 
særligt om foråret er problemer med overbelastning af kloaksystemet. Problemet skyldes formentlig 
regn/smeltevand i ledningerne, som igen skyldes utætte brønde og ledninger, eller at der findes 
tilsluttede regn- og drænledninger, som ikke burde være tilsluttet spildevandssystemet.  
 
I Nuuk er der ligeledes problemer med fedtaflejringer i ledningssystemet pga. manglende eller dårligt 
fungerende fedtudskillere.  
 
Eksisterende kloaknet i Nuuk fremgår af Tegninger N-1.01, N-1.02 og N-1.03. Disse tegninger findes som 
bilag til denne spildevandsplan. 
 

3.1.2 Kapacitet i ledningssystemet 
 
Nuværende og planlagt personbelastning (personækvivalent) på de enkelte udløb fremgår af Tabel 7.3.1. 
Ligeledes fremgår spildevandsbelastninger af Bilag. 
Det eksisterende ledningssystem har kapacitet til afledning af nuværende og forventede 
spildevandsmængder.  
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3.1.3 Kloakudløb i Nuuk 

 
I Nuuk findes 19 offentlige udløbsbygværker, som udleder kommunalt og industrielt urenset spildevand 
til de kystnære områder. Derudover findes en række mindre private udløbssteder. Alle udløb fremgår af 
Tegning N-1.01 og Bilag. 
 
 

 
Kort viser offentlige udløb og natrenovationsrampe i Nuuk /2.3.1/ 
Tidligere udløb 6 er nedlagt. 
U18 og U19 er midlertidige udløb, som nedlægges, når U20 ibrugtages, hvilket sker i 2014. 
Udløb U20 er på nuværende tidspunkt under udførelse. 
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3.1.4 Kloakudløb i Nuuk – oversigt 
I nedenstående tabel er belastningen udtrykt i antal PE (personækvivalenter). Til sammenligning svarer 1 bolig (én familie) til 2,5 PE. 

Udløb  
nr. 

Placering Recipient Anlægs
år 1) 

Udløb 
forlænget 

 
 

år 

Længde  
udløbs- 
ledning 
(kote 0) 

m 

Udløbs- 
dim. 

 

2) 

 
mm 

Udløbs- 
kote  

 
 

m 

Belast- 
ning  
2002 

 
PE 

Belast- 
ning  
2014 

 
PE 

Belast- 
ning  

fremtidige 
2017 

PE 

Bemærkninger 

U1 Iggia MB 1986 - 24 ø315 PEH - 3,00 4.640 5.215 5.840  
U2 Ved containerhavnene MB 1993 - 0 ø300 st. - 0,70 10.065 12.000 12.000 Primært industrisp.vand 

fra fiskeforarbejdning 
U3 Ved Kujallerpat (Polar Seafood) GF 1998 2005 300 Ukendt Ukendt 27.787 30.590 

(kontrol) 
30.865 

(kontrol) 
Primært industrisp.vand 
fra fiskeforarbejdning 

U4 Nord for Valternæs GF 1966 - 0 ø250 st. + 4,00 146 146 146  
U5 Nedenfor skydebanen GF 1979 - 0 ø200 st. + 0,99 96 440 640  
U6 Nedenfor DIH (udløb nedlagt) GF 1950-59 - - - - 507 0 0 Tilsluttet U7 
U7 Nedenfor DIH GF 1974 2007 65 ø400 PEH - 8,00 1.185 2.097 2.879  
U8 Ved Nuup Kangerlua GF 1960-69 - 0 ø300 st. - 0,90 1.498 1.523 1.698  
U9 Spækhusnæs vest for 

kolonihavnen 
GF 1962 2006 75 ø355 PE - 8,00 1.946 2.196 2.196  

U10 Kolonihavnen GF 1994 - 0 ø200 st. 0,00 59 59 72  
U11 Ved Vildmandsnæs GF 1970 2006 35 ø560 PE - 8,00 4.355 4.858 5.283  
U12 Øst for Vildmandsnæs, udløb 12 GF 1990-97 - 10 ø200 st. - 1,40 213 213 213  
U13 Øst for Vildmandsnæs, udløb 13 GF 1990-97 - 0 ø200 st. + 0,40 175 175 300  
U14 Ved Ravnekløften GF 1998 - 4 ø225 st. - 3,95 375 750 750  
U15 Øst for Qasigiannguit /nødhavn GF 1980-89 - 15 ø300 st. 0,00 1.800 2.180 2.305  
U16 Nedenfor lufthavnen GF 1978 - 5 ø300 st. - 1,29 39 270 450  
U17 Ved det gamle elværk MB 1976 - 3 ø300 st. 0,00 43 73 2) 73 Kun gråt spildevand 

U18, U19 Qinngorput MB 2005 - - - - - - - Midlertidigt udløb  
U90.1 -
U90.9 

Private mindre kloakudløb  - - - - - 34 37 37 I alt 9 private udløb 

Samlet Alle udløb       ca. 55.000 Ca. 67.000 ca. 70.000  
Tabel 2.3.1: Kloakudløb i Nuuk 1) MB=Malenebugten og GF=Godthåbsfjorden 2) Udløbsdimension fra eksisterende kloakkort og er i øvrigt usikker
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3.1.5 Pumpestationer – status 
 
I Nuuk findes 13 offentlige pumpestationer. 

Pumpe nr. B-nr. Placering Anlægsår 

P1 B-2569 Manngua 1980-89 
P2 B-2772 Iggiaanut (ved udløb 1) 1980-89 
P3 B-2792 Paarnat 1980-89 
P4 B-2793 Paarnat 1980-89 
P5 Intet B-nr. Avaalaqiaq 1990-97 
P6 Ikke bygning Lufthavnen 1970-79 
P7 B-3237 Qernertunnguit 1998-2009 
P8 B-3249 Eqalugalinnguit 1998-2009 
P9 Intet B-nr. Stephen Møllers vej 1998-2009 

P10 B-3336 Niels Hamm. Vej 1998-2009 
P11 B-6003 Udløb 3 1998-2009 
P12 B-3473 Qinngorput Taqqissorfik 1998-2009 
P13 B-3474 Qinngorput Piloq 1998-2009 

Tabel 2.3.2.: Pumpestationer i Nuuk 
 
Hovedparten af pumpestationer i Nuuk er blevet forsynet med pumpestyring type PS4 (leverandør Ørum 
& Jensen). Pumpestyring PS4 er i princippet niveauregulering baseret på trykmåling. 
På nuværende tidspunkt er pumpestyringerne decentrale enheder som ikke er sammenkædede i et 
centralt overvågningssystem, SRO-anlæg (styring, regulering, overvågning).  
Alarmmelding overføres i dag via SMS til privat el-firma. 
 
Styringsenhederne PS4 giver mulighed for at systemet udbygges til centralt overvågningssystem med 
mulighed for: 
• Overvåge samtlige pumpestationer fra centralt sted (eksempelvis PC på materielgården). 
• Overføre alarmmeldinger til driftspersonale 
• Forenkle og mulighed for at reducere tilsynsomfanget 
• Opsamler driftsdata (flow, driftstider mm.) 
Ovennævnte er omfattet af Projektkatalog. 
 

 
Pumpestation P5 i Nuuk 
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Kort viser pumpestationer i Nuuk /2.3.2./ 
 

3.1.6 Fedtudskillere – status 
 
I Nuuk forefindes private fedtudskillere på nogle ejendomme. Fedtudskillere er typisk installeret i 
forbindelse med restauranter, institutioner o. lign.  
Med baggrund i registrerede problemer med fedtaflejringer i det offentlige kloaksystem er der på 
nuværende tidspunkt iværksat en kortlægning af eksisterende fedtudskillere. Denne kortlægning vil også 
omfatte en procedure for krav til installering af fedtudskiller i eksisterende og nye bebyggelser. 
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3.2 Handlingsplan – kloaksystemet 
 

3.2.1 Byudvikling 
 
I Nuuk arbejdes der med større byggeplaner, og der planlæggelse nye bolig- og erhvervsområder. 
Byggeplaner fremgår af kortmateriale for Nuuk, Tegning 2.01-2.03, og omfatter i hovedtræk: 
o I Nuuk by planlægges 3 nye boligområder, samlet ca. 220 boliger 
o I Nuussuaq planlægges nyt centerområde. 
o I Maleneland planlægges områder for nyt fængsel og erhverv. 
o I Qinngorput er større byggeplaner i gang, og der udbygges i årene fremover. 
o Ny atlanthavn ved Admiralitetsholmene, på øerne Qeqertat og Fyrø. 
Kloakering af ovennævnte områder gennemføres i henhold til byggemodningsprojekter. 
 

 
Kort viser bydele i Nuuk /2.3.3/ 
 

 
Nuuks nyeste bydel, Qinngorput 
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3.2.2 Kloakering  
 
I planperioden planlægges kloakering af eksisterende ejendomme, som i dag får indsamlet natrenovation 
via natrenovationsordningen, hvilket omfatter 45 ejendomme beliggende i kloakopland 7.7, 8.3 og 10.2 
samt spredt i Nuuk bydel. Se Tegning N-1.01. 
 
I forbindelse med anlægning af ny atlanthavn etableres nyt kloakanlæg, hvilket udover ledninger m.m. 
også omfatter nyt kloakudløb placeret ved Fyrø. Fremtidig udledning fra kloakopland 1 (Nuussuaq) 
forventes tilsluttet dette nye udløb, hvorved eksisterende udløb U1 forventes nedlagt og omlagt til 
passivt overløb. 
 
I perspektivperioden påregnes kloakering af kloakoplande 1.9 og 1.10 (Pukuffik-området) ved 
forbrændingen. Områderne har i dag samletanke.  
 
Kloakering i nye byggeområder, eksempelvis Qinngorput, er omfattet af byggemodning. 
 

 
Område for ny atlanthavn i Nuuk (rødt) samt kloakopland (brunt) /2.3.4/ 
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3.2.3 Kloakudløb  
 
Udløb 1 ligger i bunden af Malene bugten, hvor der er foretaget miljøundersøgelser. Evt. tiltag til 
ændring af udløb 1 afventer beslutning om ny atlanthavn eller yderligere miljøundersøgelser. Tiltag kan 
være flytning af udledning via pumpning eller etablering af rensning af spildevandet. På nuværende 
tidspunkt planlægges det, at udløb 1 tilsluttes til fremtidige kloakanlæg i forbindelse med ny atlanthavn. 
 
Udløb 18 og 19 er midlertidige udløb og nedlægges, når Qinngorput-området er fuldt udbygget. Den 
fuldt udbyggede byggemodning i Qinngorput omfatter et kloakudløb, som placeres i området syd for 
bydelen. Dette udløb skal betjene hele bydelen. Idriftsættelse af nyt udløb 20 samt nedlæggelse af udløb 
18 og 19 forventes at ske i 2014. 
 

3.2.4 Pumpestationer 
 
Kloakering af kloakoplande 1.9 og 1.10 vil kræve etablering af nye pumpestationer. Se Tegning N-2.01. 
 
Jf. status for pumpestationer er der mulighed for at eksisterende decentrale styringsenheder på 
pumpestationerne kan sammenkædes til et centralt overvågningssystem, SRO-anlæg.  
Tiltag vedr. styring af pumpestationer i Nuuk er omfattet af Projektkatalog for kloakanlæg. 
 

3.2.5 Fedtudskillere 
 
Jf. status for fedtudskillere er der på nuværende tidspunkt iværksat en kortlægning af eksisterende 
fedtudskillere. Denne kortlægning færdiggøres, hvilket er omfattet af Projektkatalog for kloakanlæg. 
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4. Tasiilaq 
 

4.1 Status kloaksystemet 
 
Tasiilaq omfatter ca. 597 husstande, hvoraf 198 husstande er tilsluttet offentlig kloak, hvilket svarer til 33 
% af byens husstande. I byen bor 2.004 indbyggere, hvilket svarer til ca. 3,3 indbygger pr. husstand. 
 

 
Nordlig bydel i Tasiilaq 
 

4.1.1 Ledninger 
 
Hovedkloakkerne i Tasiilaq er etableret i perioden fra 1965 og frem til i dag. Jf. Hovedplan 2010 
forefindes ca. 4,5 km offentlig spildevandsledning, hvoraf ca. 2,8 km er anlagt før 1998. Kloaknettet i 
Tasiilaq er et separat system til afledning af spildevand. Det er ikke tilladt at lede overfladevand og dræn 
til det offentlige kloaksystem. Overfladevand og dræn skal ledes til åbne grøfter. Hovedledninger for 
spildevand er nedgravede gravitationsledninger.  
 
Kloaknettets tilstand er detaljeret beskrevet i Hovedplan 2010, hvoraf det fremgår, at 
hovedkloaksystemet i Tasiilaq fungerer utilfredsstillende. For at opnå et driftssikkert kloaksystem nu og i 
fremtiden er der behov for opretning og sanering på længere sigt. 
 
Nødvendig opretning omfatter rensning af kloaksystemet, hvor der i dag er driftsproblemer. Yderligere 
skal der udføres service på pumpebrønde og iværksættes tiltag for at undgå fedt og sand i 
ledningssystemet. Derudover bør driftsafdelingen have nødvendigt renseudstyr, så der kan foretages 
rensning af ledninger, som ikke er selvrensende.  
 
Der er områder i byen, hvor der særligt om foråret er problemer med overbelastninger på 
kloaksystemet. Problemet skyldes formentligt regn/smeltevand i ledningerne, som igen skyldes utætte 
brønde og ledninger, eller at der findes tilsluttet regn- og drænledninger, som ikke burde være tilsluttet 
spildevandssystemet. 
 
Eksisterende kloaknet i Tasiilaq fremgår af Tegning T-1.01, måleforhold 1:5.000. 
 



Spildevandsplan 2014-2024 for Kommuneqarfik Sermersooq 
Delplan - kloaksystemet 
Tasiilaq - status 

13 
 

 
 

 
Kort viser udløb, pumpestationer og kloakerede områder i Tasiilaq /2.4.1/ 
 

4.1.2 Kapacitet i ledningssystemet 
 
Nuværende og planlagt PE-belastning på de enkelte udløb fremgår af Tabel 7.4.1 Ligeledes fremgår 
spildevandsbelastning af Bilag. 
 
Eksisterende ledningssystem har kapacitet til afledning af nuværende spildevandsmængder.  
 
I fremtiden planlægges nye boliger i sydlig bydel samt kloakering af disse områder og ejendomme. I 
sydlig bydel ligger et eksisterende udløb (udløb 5). Ved øget belastning på udløb 5 vil det være 
nødvendigt med øget dimension på hovedkloakledningen og på udløbsledningen. 
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4.1.3 Kloakudløb Tasiilaq 
 
I Tasiilaq findes 5 offentlige udløbsbygværker, som udleder kommunalt og industrielt urenset spildevand til de kystnære områder. I nedenstående tabel er belastningen 
udtrykt i antal PE (personækvivalenter). Til sammenligning svarer 1 bolig (én familie) til 2,5 PE. 

Udløb  
nr. 

Placering Recipient Anlægs 
år 

Udløb 
forlænget 

 
 

år 

Længde  
udløbs- 
ledning 

 
m 

Udløbs- 
Dim.  

 
 

mm 

Udløbs- 
Kote  

 
 

m 

Belast- 
ning  
2005 

 
PE 

Belast- 
ning  
2014 

 
PE 

Belast- 
ning  

fremtidige 
2017 

PE 

Bemærkninger 

U1 Nordlig bydel Fjorden 1990-97 - 20 ø200 pvc ukendt 1 75 75 75  
U2 Nedenfor Ejnar Mikkelsensvej Fjorden 1960-79 - 0 ø250 ukendt 1 500 650 650  
U3 Nedenfor sygehus Fjorden 1960-79 - ukendt ø150 ukendt 1 50 200 200 Ved natreno.rampe 
U4 Nedenfor Tsittamut Fjorden 1990-97 - 0 ø250 pvc - 1,341 33 1 63 63  
U5 Nedenfor dumpen (Ittimiini) Fjorden 1999 - 12,2 ø150 stj.1 - 1,771 75 1 75 1.665  
U6 Ny bebyggelse nord Fjorden 2012 - 40,0 Ø200 peh -3,00 0 0 75 Projekteret i 2012 

Samlede Alle udløb       658 988 1.903  
Tabel 2.4.1: Kloakudløb i Tasiilaq, 1) Udløbsdimension og koter fra eksisterende kloakkort og er i øvrigt usikker 
 

               
Udløb 1 - Tasiilaq Udløb 2 - Tasiilaq Udløb 5 - Tasiilaq 
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4.1.4 Pumpestationer i Tasiilaq 
 
I Tasiilaq findes 3 pumpestationer.  
 

Pumpe nr. B-nr. Placering Betjener Anlægsår 

P1 Ikke overbygning Ved B-1218 Sandsynligvis 3 boliger 1992 
P2 Ikke overbygning Ved B-1336 Ledninger i området fremgår ikke af kloakkortet. 

Tilsluttede ledninger til P2 vurderes at være 
omkringliggende kollegie blokke.  

1993 

P3 Ikke overbygning Ved B-1732 24 boliger i ny nordlig bydel. Pumpestationen planlægges 
nedlagt, når udløb 6 er etableret. 

2011 

Tabel 2.4.2: Pumpestationer i Tasiilaq 
 
I 2012 har der været driftsproblemer med pumpestation P1 og P2. På nuværende tidspunkt virker begge pumpestationer, men pga. store driftsproblemer med P2 bliver 
pumper udskiftet. Nye pumper til P2 er indkøbt af kommunen. 
 

               
Pumpebrønd P1 - Tasiilaq Pumpebrønd P2 – Tasiilaq 
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4.2 Handlingsplan – kloaksystemet 
 

4.2.1 Byudvikling 
 
I nordlig bydel, ved udløb 6, opføres på nuværende tidspunkt 10 boliger, og i området planlægges 
yderligere 20 boliger, som forventes klar 2015. 
 
I sydlig bydel planlægges nye boligområder samt fortætning af eksisterende boligområder ligeledes i 
sydlig bydel. Udbygningsplaner planlægges at ske etapevis. 
På kort fremgår planlagt udbygning af sydlig bydel. Tidshorisont for udbygningsplaner i sydlig bydel er, at 
etape 1 gennemføres i den 3-årige planperiode og etape 2 og 3 i den 8-årige perspektivperiode. 
 
Ovennævnte byggeplaner skal inddrages i planlægning af kloakering i sydlig bydel samt fastlæggelse af 
udløbssted til havet.  
 

 
Kort viser planlagt byudvikling i Tasiilaq /2.4.2/ 
 
I nordlig bydel ved udløb 6 er påbegyndt 10 nye boliger, og yderligere 20 boliger planlægges færdige i 
2015. I sydlig bydel planlægges følgende byudviklingsetaper: 
1. Nyt boligområde i den sydøstlige bydel, ca. 20-30 boliger 
2. Opførelse at flere boliger i eksisterende sydlige boligområde  
3. Nyt boligområde i den sydvestlige bydel, ca. 50 boliger. 
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4.2.2 Kloakering 
 
I forbindelse med nye boligområder i sydlig bydel planlægges, at bydelen kloakeres. Kloakeringen 
forventes gennemført i etaper svarende til gennemførelse af byudviklingen. 
 
I planperioden planlægges ikke kloakering af øvrige områder, som i dag ikke er kloakerede, herunder 
nordlig bydel. 
 

4.2.3 Kloakering sydlig bydel 
 
Endelig plan for kloakering af sydlig bydel skal ske på baggrund af plan for byudvikling.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af denne spildevandsplan er det vurderet, hvilke muligheder der er for 
kloakering af sydlig bydel. 
1. Udløb 5 flyttes til område syd for nuværende placering. Dimension på nyt udløb skal nøje fastsættes 

med hensyntagen til mulig fremtidig belastning. For at fremtidssikre udløb 5, kan nyt udløb 
dimensioneres til minimum at betjene hele fremtidige sydlig bydel. 

2. Nuværende hovedledning til udløb 5 er henholdsvis ø110 og ø150. Ledningen skal omlægges til 
større dimension. Designforudsætning skal være samme som for dimensionering af nyt udløb 5. 

3. Nyt boligområde etape 1 (kloakopland 5.10) kan tilsluttes med gravitationsledning til ny 
hovedledning umiddelbart nord for området. Udledning vil således ske til nyt udløb 5. 

4. Opførelse af flere boliger i eksisterende sydøstlige område vil pga. terrænforhold kræve etablering af 
pumpestation. 

5. Øvrig ny bebyggelse vil pga. terrænforhold ligeledes kræve etablering af pumpestation for at kunne 
tilsluttes kloaknettet. 

 
I forbindelse med denne spildevandsplan er også vurderet andre muligheder for den overordnede 
kloakplan i Tasiilaq. Alternativer omfatter at sydlig bydel tilsluttes kloaknettet i nordlig bydel via 
pumpning. Endeligt valg af udløbssted besluttes i projektfasen. 
Alternativer til udløbssted: 
1. Sydlig bydel tilsluttes via pumpestation til nordlig bydel – til udløb 4 via nye ledninger. 
2. Sydlig bydel tilsluttes via pumpestation til nordlig bydel – til udløb 2 via eksisterende ledninger. 
 

4.2.4 Kloakudløb 
 
I forbindelse med nye boligområder i sydlig bydel skal etableres et nyt udløbsbygværk. Der påregnes ikke 
yderlige tiltag vedr. andre udløb. 
 

4.2.5 Pumpestationer 
Kloakering af nye boligområder i sydlig bydel vil kræve etablering af nye pumpestationer. 
Jf. status for pumpestationer udskiftes pumper i pumpestation P2.  
Eksisterende pumpestation P3 nedlægges, når udløb 6 er etableret. 
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5. Paamiut 
 

5.1 Status - Kloaksystemet 
 
Paamiut omfatter ca. 678 husstande, hvoraf 575 husstande er tilsluttet offentlig kloak, hvilket svarer til 
85 % af byens husstande. I byen bor 1.568 indbyggere, hvilket svarer til ca. 2,3 indbygger pr. husstand. 
 

 
Paamiut - centrum 
 

5.1.1 Ledninger 
 
Kloaknettet i Paamiut er etableret i perioden fra 1960 og frem til i dag. Jf. Hovedplan 2010 forefindes ca. 
5,8 km offentlig spildevandsledning, hvoraf ca. 4,9 km er anlagt før 1998.  
 
Kloaknettet i Paamiut er et separatsystem til afledning af spildevand. Det er ikke tilladt at lede 
overfladevand og dræn til det offentlige kloaksystem. Overfladevand og dræn skal ledes til åbne grøfter. 
Hovedledninger for spildevand er nedgravede gravitationsledninger.  
 
Tilstand af kloaknettet er detaljeret beskrevet i Hovedplan 2010, hvor det fremgår, at 
hovedkloaksystemet i Paamiut fungerer generelt tilfredsstillende. Dog er der i byen nogle områder, hvor 
der specielt om foråret er problemer med overfyldte ledninger. Problemet skyldes formentlig 
regn/smeltevand i ledningerne, som igen skyldes utætte brønde og ledninger, eller at der findes tilsluttet 
regn- og drænledninger, som ikke burde være tilsluttet spildevandssystemet. 
 
Det karakteristiske ved ledningsnettet i Paamiut er, at det er forholdsvis store ledninger, som mange 
steder ligger med lille fald. Eksisterende ledninger er rigeligt store til afledning af byens spildevand.  
 
Eksisterende kloaknet i Paamiut fremgår af Tegning P-1.01. 
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Kloakudløb, pumpestationer og ukloakerede områder i Paamiut /2.5.1/ 
 

5.1.2 Kapacitet i ledningssystemet 
 
Nuværende og planlagt PE-belastning på de enkelte udløb fremgår af Tabel 7.5.1 Ligeledes fremgår 
spildevandsbelastning af Bilag. 
 
Eksisterende ledningssystem har kapacitet til afledning af nuværende og planlagte spildevandsmængder.  
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5.1.3 Kloakudløb Paamiut 
 
I Paamiut findes 2 offentlige udløbsbygværker, som udleder kommunalt og industrielt urenset spildevand til de kystnære områder. I nedenstående tabel er belastningen 
udtrykt i antal PE (personækvivalenter). Til sammenligning svarer 1 bolig (en familie) til 2,5 PE. 

Udløb  
nr. 

Placering Recipient  Anlægs 
År 

Udløb 
forlænget 

 
 

år 

Længde  
udløbs- 
ledning 

 
m 

Udløbs- 
Dim. 

 
 

Mm 

Udløbs- 
Kote  

 
 

M 

Indbyggere 
2014 

 
 

PE 

Erhverv 
2014- 
2017 

Bemærkninger 

U1 Syd for byen Fjorden 1966 1993 38 ø500 peh Ca. - 3,3 1.695 Ingen Byens oprindelige udløb. Anlagt 
1966 og renoveret i 1993. 

U2 Ved fabrikken Fjorden ukendt 2006 954 Ukendt ukendt 15 Fabrikken I forbindelse med at fabrikken 
har forlænget udløbsledningen, 
er nærliggende huse blevet 
tilsluttet udløbet, og udløbet 
ejes nu 50/50 af RG og 
kommunen. 

Tabel 2.5.1: Kloakudløb i Paamiut  
 

                            
Udløb 1 – Paamiut Udløb 1 med natrenovationsrampe - Paamiut



Spildevandsplan 2014-2024 for Kommuneqarfik Sermersooq 
Delplan - kloaksystemet 
Paamiut - status 

21 
 

5.1.4 Pumpestationer i Paamiut 
 
I Paamiut findes 3 pumpestationer. 
 

Pumpe 
nr. 

B-nr. Placering Betjener Anlægsår 

P1 Ukendt Ved fabrikken Fabrikken og ca. 6 nærliggende boliger Ukendt 
P2 Ikke overbygning Ved B-113 De 6 boliger som ledes til P1 2009 
P3 Ikke overbygning Ved B-266 Ca. 5 boliger 2009 

Tabel 2.5.2: Pumpestationer i Paamiut 
 
Pumpestation P2 og P3 er standard-pumpestationer i plastbrønde.  
Pumpestationerne er ikke udstyret med alarmmelding, overvågning mv. Pumpebrøndene er nyere og fungerer tilfredsstillende. 
 
 

                            
Pumpebrønd P3, billede 1 - Paamiut Pumpebrønd P3, billede 2 – Paamiut 
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5.2 Handlingsplan – kloaksystemet 
 
I Paamiut planlægges ikke yderligere byudvikling, og således planlægges heller ikke udbygning af 
kloaknettet. 
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6. Befolkningsudvikling fra 2000 til 2011 i byer og 
bygder 
 

År 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

% 
stigning/

fald  
fra 2000 
til 2011 

Lokalitet         
Nuuk 12.992 13.889 14.350 14.583 15.084 15.469 15.862 22 
Tasiilaq 1.703 1.815 1.824 1.820 1.893 1.930 1.996 17 
Paamiut 1.880 1.834 1.856 1.802 1.576 1.619 1.589 -15 
Ittoqqortoormiit 521 529 524 539 509 475 472 -9 
Kapisillit 117 102 91 76 77 83 75 -36 
Qeqertarsuatsiaat 261 267 264 258 246 235 218 -16 
Kulusuk 332 310 315 315 324 286 267 -20 
Kuummiut 389 376 402 404 355 361 340 -13 
Tiniteqilaaq 146 154 160 165 145 134 124 -15 
Sermiligaaq 207 204 212 229 233 222 205 -1 
Isortoq 129 116 122 107 97 93 91 -29 
Arsuk 197 180 155 142 162 156 144 -27 
         
I alt 18.874 19.776 20.275 20.440 20.701 21.063 21.383 13 
Tabel 2.61: Befolkningstallet i Kommuneqarfik Sermersooq i perioden 2000-2011 
 Kilde: Lokalsamfundsprofiler August 2012 med data for Grønlands Statistik juli 2012. 
 
I skemaet ovenfor ses, at befolkningstallet i Nuuk og Tasiilaq fra 2000 til 2012 har været stigende, mens 
kommunens øvrige bosteder har haft faldende befolkningstal.  
Derudover ses det, at befolkningstallet fra 2000 til 2011, samlet set er steget med 13 % for kommunen. 
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