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1. FORORD 
 

Dette er den første samlede spildevandsplan for storkommunen Kommuneqarfik Sermersooq. Planen er 

en sektorplan for spildevand og indgår i kommunens samlede planlægning som en sektorplan omfattet af 

kommuneplanen.  

 

Spildevandsplanen omfatter en 3-årig planperiode gældende fra 2014-17 og en 8-årig perspektivperiode 

gældende fra 2017-2025.  

 

Med denne spildevandsplan har kommunen en samlet plan og strategi for den eksisterende og 

fremtidige afledning og bortskaffelse af spildevand for alle bosteder i kommunen.   

 

I spildevandsplanen er oplistet kommunens målsætninger indenfor spildevandsområdet, samt konkrete 

handlingsplaner som vil blive effektueret i planperioden.  

 

Spildevandsplanen detaljeres i følgende Delplaner: 

1. Recipientforhold 

2. Kloaksystemet 

3. Kloaksanering 

4. Natrenovation 

 

Det er Kommuneqarfik Sermersooqs forventning, at denne spildevandsplan skal være et 

planlægningsredskab indenfor spildevandsområdet, som systematisk beskriver status i dag samt 

nødvendige tiltag i fremtiden. Dette for at sikre, at kommunens borgere og virksomheder i dag og i 

fremtiden kan bortlede deres spildevand på en hygiejnisk og miljømæssigt forsvarlig måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mille Søvndahl Pedersen  

Formand for Anlægs- og Miljøudvalget 

Kommuneqarfik Sermersooq 
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2. SAMMENFATNING 
 

2.1 Målsætninger 
 

Kommuneqarfik Sermersooqs målsætning er, at kommunens borgere og virksomheder i dag og i 

fremtiden kan bortlede deres spildevand på en hygiejnisk og miljømæssigt forsvarlig måde, samt at der 

til stadighed opretholdes recipientforhold i miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand. 

 

2.2 Recipientforhold 
 

Som et led i bestræbelserne på at kunne håndtere spildevandsudledning tilfredsstillende i fremtiden, har 

kommunen i 2012 fået udarbejdet en rapport, som belyser forholdene i de kystnære områder omkring 

Nuuk.  

 

Rapporten afdækker kystområder, som er mest udsatte for spildevandsudledning. Forholdene ved 

spildevandsudledning omkring Nuuk er generelt kategoriseret som værende gode, bortset fra Indre 

Malenebugt, Kolonihavnen og Qinngorput området. 

 

Indre Malenebugt og Kolonihavnens tilstand bliver begge klassificeret som værende mindre gode i 

forhold til indholdet af koliforme bakterier på prøvetagningstidspunktet. Områderne er således mindre 

egnede til badning og rekreative formål. 

 

Qinngorput-områdets tilstand omkring spildevandsudløbet bliver kategoriseret som værende dårligt med 

hensyn til indholdet af koliforme bakterier på prøvetagningstidspunktet. Dette gør området uegnet til 

badning og rekreative formål. 

 

Da der pågår større anlægsprojekter og udbygning af bydele, anbefales det at afvente anlægning af 

mekanisk/kemisk rensning i de nævnte problematiske områder, da det forventes, at generne ved 

spildevandsudledning i de negativt påvirkede områder vil mindskes betragteligt ved færdiggørelsen af 

projekterne.  

 

For at få belyst tilstand af de kystnære områder omkring Tasiilaq og Paamiut, er der planlagt nødvendige 

miljøundersøgelser omkring spildevandsudledningerne i disse byer i planperioden. 

 

2.3 Kloaksystemet 
 

I Nuuk og Tasiilaq udbygges kloaksystemerne i takt med planlagt byudvikling.  

 

I Tasiilaq planlægges større byudvikling i sydlig bydel, hvilket også omfatter kloakering og kortlægning af 

muligheder for placering af fremtidige kloakudløb. 

 

I Nuuk planlægges kloakering af de ejendomme som i dag har natrenovation, samt på sigt kloakering af 

byområder, hvor der i dag benyttes samletanke. 

 

I Nuuk er der i dag tre kloakudløb i indre Malenebugt, hvoraf de to udløb er fra Qinngorput, og et udløb 

er fra Nuussuaq. Disse eksisterende tre udløb nedlægges og tilsluttes nye udløb som anlægges i 

forbindelse med hhv. udbygning af Qinngorput og ny atlanthavn ved Admiralitetsholmene. Det nye udløb 

for Qinngorput ventes idriftsat i 2014, og det nye udløb ved Admiralitetsholmene ventes idriftsat i 
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forbindelse med etablering af ny atlanthavn. Det forventes at disse omlægninger af nuværende udløb vil 

forbedre vandmiljøet i Malenebugten. 

 

2.4 Kloaksanering 
 

Der foretages nødvendige saneringer af de ældste ledningsnet i kommunen. Prioritering af 

saneringsprojekter sker på baggrund af driftserfaringer, kortlagt alder på ledninger samt gennemførte 

TV-inspektioner. 

 

2.5 Natrenovation  
 

I Nuuk afskaffes natrenovationsordningen og nuværende natrenovationskunder tilsluttes kloaknettet. 

Begrundelse for afskaffelse af ordningen er, at der i dag kun indsamles natrenovation fra 45 enheder. Det 

vurderes at være urentabelt for kommunen, forsat at opretholde ordningen. 

 

I Tasiilaq forbedres forholdene for bortskaffelse af natrenovationen, enten ved at forbedre nuværende 

natrenovationsrampe eller ved etablering af en ny rampe et andet sted. I dag er natrenovationsrampen 

placeret centralt i byen, og der er lugtgener og æstetiske problemer forbundet med nuværende forhold. 

 

I Ittoqqortoormiit, Tiniteqilaaq og Isortoq sker bortskaffelse af natrenovationen i dag på dumpen, hvorfor 

der her skal etableres natrenovationsramper med egnet placering, udformning og bortledning til havet.  

 

I Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Arsuk etableres ligeledes egnede natrenovationsramper, grundet at 

bortskaffelse i dag er af uhensigtsmæssig karakter. 

 

2.6 Projektkatalog 
 

For at opnår spildevandsplanens målsætninger, er der opsat konkrete projekter med tilhørende 

tidsplaner og budgetter i projektkataloget sidst i denne delplan.  
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3. LÆSEVEJLEDNING 
 

For at opnå den bedste forståelse af indholdet og formålet med spildevandsplanen omhandler denne 

vejledning en kort beskrivelse af planens forskellige elementer.  

 

Sidehoved på hver side beskriver hvor man er i den samlede plan. Øverste linje er planens titel, anden 

linje er afsnitstitel og tredje linje er det specifikke som den pågældende side omhandler. 

 

Kortudsnit i planen viser kort over den enkelte by eller bygd. På de forskellige kort vises forskellige 

spildevandsforhold, eksempelvis placering af kloakudløb, pumpestationer og natrenovationsramper, 

samt ukloakerede områder og recipientforhold.  

 

På kort benyttes følgende symboler: 

U - angiver kloakudløb, P - angiver pumpestation og St. - angiver målestation. 

 

Indledning omfatter konkrete oplysninger om lokaliteter, indbyggertal samt myndighedsforhold og 

forudgående undersøgelser, som allerede er gennemført på spildevandsområdet. 

 

Målsætninger omfatter dels de konkrete forhold som Kommuneqarfik Sermersooq vil opnå indenfor 

spildevandsområdet – og dels hvordan disse forhold skal løses. 

 

Delplaner er i princippet selvstændige afsnit som hver især beskriver et område indenfor det samlede 

spildevandsområde. En delplan kan revideres særskilt uden at hele planen skal revurderes. Ligeledes kan 

en ny delplan tilføjes, hvis det på et senere tidspunkt vurderes nødvendigt.  

En specifik delplan omfatter alle byer og bygder. Hver by og bygd har sit eget afsnit, hvor status og 

fremtidige tiltag er beskrevet. De fremtidige tiltag, som beskrives i delplanerne, bliver opsummeret i et 

projektkatalog.  

 

Tegninger og bilag omfatter tegninger for alle byer samt bilag med oplysninger om 

spildevandsbelastninger i de enkelte byer. Tegninger viser eksisterende forhold samt fremtidige tiltag. 

 

Projektkatalog er tidsplaner og budget for de projekter, som foreslås iværksat for at opfylde 

spildevandsplanens målsætninger.  
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4. Dokument oversigt 
 

4.1 Planer 
 

Spildevandsplan 1. udg. oktober 2013  

Delplan – Recipientforhold 1. udg. oktober 2013 

Delplan – Kloaksystemet 1. udg. oktober 2013 

Delplan – Kloaksanering 1. udg. oktober 2013 

Delplan – Natrenovation 1. udg. oktober 2013 

 

4.2 Bilag 
 

Forudsætninger 1. udg. oktober 2013  

Bilag 1: Oplandsskema Nuuk – PE belastninger 1. udg. oktober 2013 

Bilag 2: Oplandsskema Tasiilaq – PE belastninger 1. udg. oktober 2013 

Bilag 3: Oplandsskema Paamiut – PE belastninger 1. udg. oktober 2013 

Bilag 4: Oplandsskema Nuuk – spildevandsmængder 1. udg. oktober 2013 

Bilag 5: Oplandsskema Tasiilaq – spildevandsmængder 1. udg. oktober 2013 

Bilag 6: Oplandsskema Paamiut – spildevandsmængder 1. udg. oktober 2013 

 

4.3 Tegninger 
 

Tegn. nr. Titel Mål Udgave 

 Nuuk   

N-1.01 Eksisterende forhold – Nuuk og Nuussuaq 1:5000 1. udg. oktober 2013 

N-1.02 Eksisterende forhold – Marleneland 1:5000 1. udg. oktober 2013 

N-1.03 Eksisterende forhold – Qinngorput 1:5000 1. udg. oktober 2013 

N-2.01 Fremtidige forhold – Nuuk og Nuussuaq 1:5000 1. udg. oktober 2013 

N-2.02 Fremtidige forhold – Marleneland 1:5000 1. udg. oktober 2013 

N-2.03 Fremtidige forhold – Qinngorput 1:5000 1. udg. oktober 2013 

    

 Tasiilaq   

T-1.01 Eksisterende forhold – Tasiilaq 1:5000 1. udg. oktober 2013 

T-2.01 Fremtidige forhold – Tasiilaq 1:5000 1. udg. oktober 2013 

    

 Paamiut   

P-1.01 Eksisterende og fremtidige forhold – Paamiut 1:5000 1. udg. oktober 2013 
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5. INDLEDNING 
 

5.1 Formål og baggrund 
 

Formålet med Spildevandsplanen er, at gøre rede for den nuværende og planlagte 

spildevandshåndtering i Kommuneqarfik Sermersooq, herunder budgettering og tidsplan for fremtidige 

tiltag og anlægsinvesteringer. 

 

Spildevandsplanen har tæt tilknytning til ”Sektorplan for affaldsområdet 2012-24” med hensyn til 

behandling af natrenovationsområdet samt til ”Sanering af kloakanlæg – Hovedplan 2010-2014” med 

hensyn til sanering af eksisterende kloakanlæg. 

 

Inden storkommunen blev etableret, er området tidligere blevet kørt efter spildevandsplanerne ”Nuup 

Kommunea Spildevandsplan 2002-2006” samt ”Ammassalik Spildevandsplan 2005”. 

 

Spildevandsplanens overordnede målsætninger og handlingsplaner skal sikre, at udfordringerne på 

spildevandsområdet løses på en teknisk, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. 

 

Spildevandsplanen er opbygget systematisk med følgende strategi: 

o kommunens overordnede målsætninger 

o eksisterende forhold og handlingsplaner 

o Projektkatalog inkl. tidsplaner og budgetter 

o delplaner som særskilt behandler recipientforhold, kloaksystemet, kloaksanering og natrenovation 

 

Spildevandsområdet omfatter følgende forhold: 

o Recipientforhold (påvirkning af havmiljøet, behov for rensning mv.) 

o Kloaksystemet (ledninger, udløb, pumpestationer mv.) 

o Kloaksanering (vedligeholdelse og TV-inspektioner) 

o Natrenovation (ikke-kloakerede områder) 
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5.2 Lokaliteter og hovedtal for spildevand i Kommuneqarfik Sermersooq  
 

5.2.1 Kommuneqarfik Sermersooq - oversigtskort 
 

Kommuneqarfik Sermersooq omfatter 4 byer og 8 bygder, og kommunen strækker sig tværs over 

indlandsisen. Byerne er fordelt med Nuuk og Paamiut på vestkysten, og Tasiilaq og Ittoqqortoormiit på 

østkysten.  

 

I Kommuneqarfik Sermersooq bor godt 21.600 indbyggere, fordelt med ca. 20.200 i byer og 1.400 i 

bygder. Nuuk er Grønlands største by og hovedstad med ca. 16.000 indbyggere. 

 

 

 
Kort over Kommuneqarfik Sermersooq /5.2.1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort over Grønland /5.2.1/ 
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5.2.2 Lokaliteter og hovedtal 
 

I nedenstående skemaer er følgende gældende: 

o indbyggerantal og husstande i henhold til Grønlands Statistik februar 2012. En husstand er en 

bygning hvor der ifølge folkeregistret er registeret personer boende. 

o antal enheder for natrenovation og antal samletanke er i henhold til rapport for Kortlægning og 

status på affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, 2010. 

 

5.2.3 Byer og spildevandsforhold 
 

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 5.2.1: Byer i Kommuneqarfik Sermersooq 

 

5.2.4 Bygder og spildevandsforhold 
 

Bygd Ind- 
byggere 

Hus- 
stande 

Offentlig 
kloak- 

ledning 

Natreno- 
vation 
Antal 

enheder 

Samle- 
tanke 

Natrenov
ation 

bortledes 
til havet 

Bortskaffelses/ 
metode 

Kapisillit 73 31 0 34 0 Ja Rampe, og rør til 
havet 

Qeqertarsuatsiaat 196 89 0 ukendt ukendt Ja Rampe, og rør til 
havet 

Kulusuk 280 98 0 108 1 Ja Betonkant/ 
fjeldside, uden rør 

til havet 

Kuummiut 329 95 0 115 3 Ja Trækant/ 
fjeldside, uden rør 

til havet 

Tiniteqilaaq 130 46 0 64 0 Nej Dumpen 

Sermiligaaq 214 50 0 61 0 Ja Trækant/ 
fjeldside, uden rør 

til havet 

Isortoq 87 21 0 38 1 Nej Dumpen 

Arsuk 128 53 0 62 11 Ja Sliske/fjeldside, 
uden rør til havet 

I alt 1.437       

Tabel 5.2.2: Bygder i Kommuneqarfik Sermersooq 
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5.2.5 Befolkningsudvikling fra 2000 til 2011 i byer og bygder 
 

År 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

% 
stigning/

fald  
fra 2000 
til 2011 

Lokalitet         

Nuuk 12.992 13.889 14.350 14.583 15.084 15.469 15.862 22 

Tasiilaq 1.703 1.815 1.824 1.820 1.893 1.930 1.996 17 

Paamiut 1.880 1.834 1.856 1.802 1.576 1.619 1.589 -15 

Ittoqqortoormiit 521 529 524 539 509 475 472 -9 

Kapisillit 117 102 91 76 77 83 75 -36 

Qeqertarsuatsiaat 261 267 264 258 246 235 218 -16 

Kulusuk 332 310 315 315 324 286 267 -20 

Kuummiut 389 376 402 404 355 361 340 -13 

Tiniteqilaaq 146 154 160 165 145 134 124 -15 

Sermiligaaq 207 204 212 229 233 222 205 -1 

Isortoq 129 116 122 107 97 93 91 -29 

Arsuk 197 180 155 142 162 156 144 -27 

         

I alt 18.874 19.776 20.275 20.440 20.701 21.063 21.383 13 

Tabel 5.2.3: 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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5.3 Udmøntning af spildevandsplanen 
 

5.3.1 Drift af planen 

 
Spildevandsplanen er en dynamisk plan som vil blive opdateret løbende. Der lægges op til en årlig 

revision af planen og politisk orientering om eventuelle relevante ændringer af delplanernes indhold. 

Markant ændrede forhold vil således blive adresseret i den relevante delplan, og handlingsplaner vil blive 

indarbejdet i nødvendigt omfang for årerne fremover.  

Der skal også foretages en årlig revision af planens hovedafsnit mht. målsætninger og budget, således 

dette holdes ajour og følger årshjulet for den øvrige kommunale budget- og planlægningsproces. Der 

lægges således op til, at der i forbindelse med den årlige budgetproces fremlægges anlægsønsker for 

spildevandsområdet på baggrund af planens projektkatalog og tidsplaner. Denne proces er foregået i 

forbindelse med budgetproces for 2014. 

Eftersom dette er den første samlede sektorplan for spildevandsområdet efter dannelsen af 

storkommunen Sermersooq, tilstræbes det over tid, at indlemme al spildevandsrelateret planlægning i 

sektorplanen. Der foregår udover denne plan stadig detailplanlægning indenfor enkelte delområder, 

hvilket det ikke har været muligt at implementere fuldt i planen på nuværende tidspunkt. Her tænkes 

bl.a. på kloaksanering og spildevandsrelaterede byggemodningsopgaver, som er beskrevet efter bedste 

evne i indeværende plan, og som det prioriteres at få beskrevet og udspecificeret yderligere som planen 

revideres, og som planlægningen tilrettelægges i årene fremover.  

 

 

 Baggrund Sektorplan Kommuneplan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figuren illustrerer planens bidrag til den overordnede kommunale planlægning 

Spildevandsplan 

2014-2024 

 Recipientforhold 

 Kloaksystem 

 Kloaksanering 

 Natrenovation 

 

Plangrundlag 

 Gældende miljølov 

 Gældende lokalplaner 

 Gældende regulativer 

 Område-planer 

 Rapporter 

 Analyser 

 

Kommuneplan 

2012-2024 
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5.4 Planens grundlag 
 

Udover de politiske målsætninger, som danner rammerne for spildevandsplanen, er grundlaget dels 

myndighedskrav (love, regler, regulativer) og dels øvrig planlægning. Derudover indgår forudgående 

undersøgelser og tilhørende rapporter også som grundlag. 

 

5.4.1 Myndighedskrav 
 

Myndighed Titel Indhold Relation til spildevandsområdet 

Grønlands 

Selvstyre 

Inatsisartutlov nr. 9 af 

22. december 2011 

om beskyttelse af 

miljøet 

Lov om beskyttelse af miljøet Recipientforhold og bortskaffelse 

af spildevand, herunder 

natrenovation. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Lokalplaner Beskriver et lokalt område med 

hensyn til bebyggelsestype og 

form, herunder bl.a. hvordan 

kloakering og spildevands- 

afledning skal foregå.  

Lokalplaner kan have indflydelse 

på, om områder byggemodnes. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

Regulativ om 

natrenovation. 

Gældende regulativ 

er vedtaget 17. marts 

2009. 

Beskriver detaljeret hvorledes 

natrenovation skal håndteres i den 

enkelte by og bygd, herunder krav 

til husstandens installation, når 

denne tilsluttes 

natrenovationsordningen. 

Natrenovation omfatter 

spildevand fra alle former for 

toiletter. Bortskaffelse af 

natrenovation kan enten ske til 

det offentlige kloaksystem, 

natrenovationsordning eller til 

samletanke. 

Grønlands 

Selvstyre 

 

Kloakanlæg i 

Grønland, anvisning i 

udførelse, sept. 1983. 

Anvisning i projektering og 

udførelse af kloakanlæg i 

Grønland. Anvisningen indeholder 

bl.a. oversigt over regulativer, 

cirkulærer mv. 

Regler for design, projektering og 

udførelse af kloakanlæg i 

Grønland. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

Byggeansøgning/tillad

else og godkendelses-

procedurer for 

kloaktilslutning. 

Ansøgning/tilladelse til opførelse 

af et byggeri, herunder 

kloaktilslutning. 

Ansøgning/tilladelse kan 

indeholde krav til beskrivelse af 

spildevandsforhold, herunder evt. 

installering af fedtudskiller samt 

krav til TV-inspektion af udført 

kloaktilslutning.   
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5.4.2 Planlægning og rapporter 
 

Myndighed Titel Indhold Relation til spildevandsområdet 

Kommuneqarfik 

Sermersooq  

Kommuneplan 

2012-2024  

Overordnet struktur for planlægningen 

i kommunen. 

Byudviklingsprojekter som bliver 

omfattet af spildevandsområdet.  

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Affaldsplan – 

Sektorplan for 

affaldsområdet 

2012-24 

Fastlægger målsætninger for 

affaldshåndtering i kommunen. 

Planen er udarbejdet nov. 2011. 

Affaldsplanen omfatter også 

natrenovationsområdet, hvilket 

er indeholdt i planens 

projektkatalog og budget.  

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

 

Kortlægning og 

status på 

affaldsområdet i 

Kommuneqarfik 

Sermersooq maj-

oktober 2010. 

 

Rapporten er udarbejdet marts 2011. 

Rapportens formål er at skabe 

overordnet overblik over de 

nuværende og kommende opgaver på 

affaldsområdet. Rapporten er grundlag 

for Affaldsplan 2012-24. 

Rapporten omfatter også 

natrenovation i alle byer og 

bygder, herunder kortlægning og 

forslag til planlagte tiltag 

vedrørende natrenovation, 

samletanke og 

natrenovationsramper. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

 

Kortlægnings-

rapport - 

Afskaffelse af 

natrenovations-

ordningen i Nuuk 

  

Rapporten er udarbejdet nov. 2011. 

Rapportens formål er primært at 

kortlægge og komme med forslag til 

afskaffelse af natrenovations- 

ordningen i Nuuk. Sekundært 

omhandler rapporten også samletanke.   

Rapporten omhandler 

eksisterende 45 ejendomme 

tilsluttet 

natrenovationsordningen og 106 

ejendomme med samletank. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

 

Økonomiske 

overslag - 

Afskaffelse af 

natrenovations-

ordningen i Nuuk 

 

Rapporten er udarbejdet nov. 2011. 

Rapportens omfatter økonomisk 

overslag på nedlæggelse af 

natrenovationsordningen i Nuuk, 

herunder udgifter til etablering af kloak 

og vandforsyning til den enkelte 

husstand. 

Rapporten omhandler 

eksisterende 45 ejendomme 

tilsluttet 

natrenovationsordningen. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

 

Sanering af 

kloakanlæg – 

Hovedplan 2010-

2014 

 

Planen er udarbejdet feb. 2010, og 

beskriver eksist. kloakforhold og 

saneringsbehov i Nuuk, Tasiilaq og 

Paamiut. Derudover alders-

bestemmelse af ledningssystem og 

udgift til sanering af ledninger anlagt 

før 1998, hvilket dækkes af 

reinvesteringsmidler fra Selvstyret. 

Planen er grundlag for 

udarbejdelse af delplaner i 

denne spildevandsplan, 

herunder kloaksystemet og 

kloaksanering.  

Nuup 

Kommunea 

Spildevandsplan 

2002-2006 Nuup 

Kommunea. 

Planen er udarbejdet juni 2002. Planen omhandler Nuuk, og er 

udarbejdet inden 

kommunesammenlægningen. 

Ammassalik 

Kommunea 

Ammassalik 

Spildevandsplan 

2005. 

Planen er udarbejdet dec. 2005.  

Planen behandler nuværende og 

planlagt håndtering af spildevand i 

Tasiilaq herunder vurdering af 

forureningsgraden/vandkvaliteten 

omkring byens spildevandsudløb.  

Planen omhandler 

spildevandsplanlægning i 

Tasiilaq. Planen er udarbejdet 

inden kommune-

sammenlægningen. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

Kloakkort 

 

Kloakkort viser de opdaterede 

kloaksystemer i byerne. Kommunen er 

ansvarlig for kloakkortene. Asiaq 

gennemfører opmåling af kloakker og 

udarbejder /opdaterer kloakkortene. 

Kloakkort er grundlag for 

information og planlægning af 

kloakering.  
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5.4.3 Tidligere undersøgelser 
 

Myndighed Titel Indhold 
Relation til 

spildevandsområdet 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Miljøundersøgelser af 

kystnære områder ved 

Nuuk. 

Undersøgelser og rapport er 

udarbejdet feb. 2012. 

Formålet er at indhente viden om 

havmiljøets tilstand omkring Nuuk, 

primært i Malenebugten hvor der 

udledes spildevand fra 3 udløb. 

Undersøgelse og konklusion 

har indflydelse på evt. tiltag 

til forbedring af havmiljøet i 

indre Malenebugt. 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

 

Miljøundersøgelse og 

konsekvensvurdering af 

øgede spildevands-

udledninger til  

Malenebugten, Nuuk. 

Undersøgelser og rapport er 

udarbejdet feb. 2000. 

 

I 2012 er gennemført nye 

undersøgelser. 

Ammassalik  

Kommunea 

Kloakudløb i Tasiilaq – 

Forundersøgelses 

rapport, september 2005 

Rapportens formål er at give 

overblik over spildevandsudløb i 

Tasiilaq. 

Beskriver spildevandsudløb i 

Tasiilaq, inkl. udløbenes 

tilstand, udledning og 

indvirkning på omgivelserne. 
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6. MÅLSÆTNINGER OG HANDLINGSPLANER 
 

De følgende målsætninger danner rammerne for, hvilke tiltag der planlægges gennemført indenfor 

spildevandsområdet. 

 

6.1 Overordnede målsætninger  
 

At - udledning af spildevand til havet ikke påvirker havmiljøet uforsvarligt. Det vil sige, at der til stadighed 

opretholdes recipientforhold i miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand. 

At - håndtering af natrenovation skal ske miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

At - kapacitet af eksisterende kloaknet vurderes i sammenhæng med byers udviklingsplaner. 

At - udbygning af kloaknet vurderes i sammenhæng med byers udviklingsplaner. 

At - foretage undersøgelser af eksisterende kloaknet til brug for prioritering af saneringsbehovet. 

At - anlægsinvesteringer til opretholdelse af et forsvarligt kloaksystem budgetteres i en spildevandsplan. 

At - spildevandsplanen på længere sigt bliver en dynamisk digitalplan (som Affaldsplan 2012-2024). 

 

 
Kolonihavnen i Nuuk 
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6.2 Eksisterende forhold 
 

Eksisterende forhold beskriver hvordan spildevandshåndtering foregår i dag. Ud fra disse forhold 

vurderes det, hvilke udfordringer der er på spildevandsområdet. Dette sammenholdes med planens 

målsætninger og danner handlingsplaner for planperioden. 

 

6.2.1 Recipientforhold 
Recipientforhold omfatter det vandmiljø, hvor spildevand og natrenovation udledes. I alle byer udledes 

spildevandet urenset, og recipienten er det omkringliggende hav.  

o Aktuelle undersøgelser i Nuuk udpeger 3 områder omkring Nuuk med problematiske 

recipientforhold. 

o Der foreligger ikke recipientundersøgelser af øvrige byer og bygder. 

 

6.2.2 Kloaksystemet 
Kloaksystemer omfatter ledninger, brønde, pumpestationer og udløb. 

o I Nuuk er mindre dele af byen ikke kloakeret. 

o I Tasiilaq er store dele af byen ikke kloakeret (ca. 65 %).   

o I Paamiut er mindre dele af byen ikke kloakeret (ca. 15 %).   

o I Ittoqqortoormiit eksisterer ikke kloaksystem.    

o I bygder eksisterer ikke kloaksystemer. 

o I kommunens forvaltning findes ikke en samlet projektvejledning med myndighedskrav til 

kloaksystemer. En projektvejledning kan beskrive, hvilke krav der er til projektering, udførelse og 

dokumentation i forbindelse med etablering af nye kloakstik mv. Ligeledes vil en projektvejledning 

være grundlag for husejers ansøgning om kloaktilslutning samt være grundlag for kommunens 

myndighedsbehandling. 

 

6.2.3 Kloaksanering 
Kloaksanering omfatter vedligeholdelse, udskiftning og inspektion af ledningsanlæggene. 

o I byer er tilstand af eksisterende kloakledninger ikke undersøgt (TV-inspiceret). 

o I byer er der mistanke om utætte ledninger og brønde, som giver overbelastninger i tøperioder. 

o I Nuuk er der problemer med udledning af fedt fra restauranter, institutioner o. lign.  

o I Tasiilaq er der problemer med udledning af fedt fra garveriet mv. 

o I Nuuk, Tasiilaq og Paamiut udføres løbende udskiftning af kloaknettet samt forlængelse af 

udløbsledninger. 

o Kloaksanering omfatter primært ældre defekte ledningsstrækninger. Driftsproblemer skyldes typisk 

defekte ledninger og brønde, eller overbelastede ledninger pga. indtrængende overfladevand 

gennem utætheder i ledningsnettet. 

o Til brug for planlægning af kloaksanering blev alderen på ledninger i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut 

kortlagt i 2010.  
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Eksempel på udskiftning af kloakledninger og brønde i Nuuk 

 

6.2.4 Natrenovationsordning og samletanke 
 

Ordning for natrenovation omfatter, at sanitært spildevand indsamles ved den enkelte ejendom. 

Natrenovationsordning gælder for ejendomme, som ikke er tilsluttet et privat eller offentligt 

kloaksystem. Dette omfatter både private husstande, institutioner, offentlige kontorer og 

erhvervsvirksomheder.  

 

Omfang af natrenovation og samletanke: 

o I Nuuk er 45 enheder tilmeldt natrenovation. Dertil findes 106 samletanke. 

o I Tasiilaq er 325 enheder tilmeldt natrenovation. Dertil findes 74 samletanke. 

o I Paamiut er 98 enheder tilmeldt natrenovation. Dertil findes 5 samletanke. 

o I bygder findes ikke kloaknet. I bygder er 490 enheder tilmeldt natrenovation. 

 

Natrenovationsramper og bortskaffelse af natrenovation: 

o I Ittoqqortoormiit findes ikke natrenovationsrampe – bortskaffelse sker på dumpen. 

o I Tiniteqilaaq og Isortoq findes ikke en natrenovationsrampe - bortskaffelse sker på dumpen. 

o I Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Arsuk findes ikke decideret natrenovationsramper – 

bortskaffelse sker til havet via beton- eller trækant samt via fjeldside.  

o I Nuuk, Tasiilaq og Paamiut findes natrenovationsramper. 

 

Tilstand og drift af natrenovationsramper: 

o I Tasiilaq giver den nuværende placering af natrenovationsrampen gener for omgivelserne. 

o I nogle bygder er natrenovationsrampen ikke udformet arbejdsmiljømæssigt optimalt. 

o I nogle bygder sker udledning på natrenovationsrampen ikke miljømæssigt optimalt. 

 

Indsamling af natrenovation: 

Husstande som er omfattet af natrenovationsordningen er forpligtet til at anvende et godkendt tørkloset 

med løs spand eller pose. Indsamling af natrenovation varetages af kommunen og tømningsfrekvens er 

typisk 2-3 gange om ugen. I kommunen foregår indsamling af natrenovation på 2 forskellige måder. I 

byer og bygder på vestkysten samt i Ittoqqortoormiit benyttes poser. I Tasiilaq og tilhørende 5 bygder 

benyttes spand uden foring med pose, hvilket vil sige, at natrenovationen indsamles i flydende form. 
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6.3 Projekter 
 

Med udgangspunkt i de eksisterende forhold, planens målsætninger og nuværende drift vurderes det, at 

der er følgende aktuelle projekter på spildevandsområdet. 

 

6.3.1 Recipientforhold 
o Tiltag til forbedring af recipientforhold omkring Nuuk. Dette drejer sig om recipientforhold i Indre 

Malenebugt og ved udløb 3, hvor der er registeret problematiske recipientforhold. 

o Kortlægning af recipientforhold af kystområder omkring øvrige byer i kommunen. 

 

 
Område ved udløb 1 i Nuuk 

 

6.3.2 Kloaksystemet 
o I Nuuk ønskes områder og husstande kloakeret, som i dag er tilsluttet natrenovationsordning. 

o I Nuuk foreligger større kloakprojekter i forbindelse med byudvikling. 

o I Tasiilaq foreligger større kloakprojekter i forbindelse med byudvikling. 

o Tiltag til løsning af problemer vedr. fedtaflejringer i kloaksystemet. 

o Udarbejdelse af projektvejledning til brug for myndighedsbehandling. 

o I Paamiut, Ittoqqortoormiit og i bygder planlægges ikke kloakering. 

 

6.3.3 Kloaksanering 
o TV-inspektioner, i første omgang af eksisterende kloaknet i Nuuk, og herefter i Tasiilaq og Paamiut. 

o Gennemførelse af saneringsprojekter. 

 

6.3.4 Natrenovationsordningen 
o I Nuuk ønskes natrenovationsordningen afviklet. 

o Tiltag til løsning af problemer med nuværende natrenovationsrampe i Tasiilaq. 

o Etablering af ramper i Ittoqqortoormiit, Tiniteqilaaq og Isortoq (bortskaffes i dag på dumpen). 

o Etablering af ramper i Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Arsuk (bortskaffes i dag via fjeldside). 

o Tiltag til løsning af arbejdsmiljømæssige problemer ved natrenovationsramper i bygder. 

o Tiltag til løsning af tekniske og miljømæssige problemer ved natrenovationsramper i bygder. 
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6.4 Handlingsplan 
 

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger og de aktuelle projekter anbefales følgende 

handlingsplaner for at opfylde spildevandsplanens målsætninger. 

 

6.4.1 Recipientforhold 
 

I planperioden vurderes udvikling i recipientforhold svarende til nuværende undersøgelser, og der 

gennemføres tiltag i henhold til Delplan for Recipientforhold.  

I Nuuk udføres i planperioden større byggeprojekter, som også omfatter ændringer af spildevandsudløb. 

Dette er specielt gældende for Indre Malenebugt, hvor spildevandsudledningen til området mindskes, 

når permanente udløb er etableret fra Qinngorput og ny atlanthavn.  

I Tasiilaq arbejdes med byudviklingsprojekter, som også omfatter bedre forhold for 

spildevandsudledning. 

 

6.4.2 Kloaksystemet 
 

Kloakering af eksisterende ejendomme i Nuuk med natrenovation 

I forbindelse med at natrenovationen i Nuuk afvikles skal der etableres kloak til de berørte ejendomme.  

Det er ejendomme, som i dag har tørkloset og er tilsluttet kommunens natrenovationsordning.  

Vedrørende handlingsplan for Afvikling af natrenovationen henvises til afsnit 5.4.4. 

 

Kloakering omfatter, at 45 ejendomme skal tilsluttes det offentlige kloaknet. Nye kloakprojekter 

planlægges gennemført i den 3-årige planperiode. Udarbejdelse af projekterne skal ske i samarbejde 

med de enkelte husejere, og de nye kloakplaner skal koordineres med Nukissiorfiit’s vandforsyning med 

henblik på etablering af nødvendig vandforsyning, hvor denne ikke forefindes i dag. 

 

Større kloakprojekter i Nuuk 

I forbindelse med anlægning af ny atlanthavn på Admiralitetsøerne skal der etableres nyt kloaksystem. 

Udover kloakering af selve havneområdet omfatter kloakprojektet også, at der etableres et nyt 

kloakudløb ved Fyrø. Fremtidig udledning fra kloakopland 1 (Nuussuaq) forventes tilsluttet dette nye 

udløb, hvorved eksisterende udløb U1 forventes nedlagt, og omlagt til passivt overløb. Tidshorisont for 

kloakprojektet planlægges og koordineres med projekt for ny havn.  

 

Større kloakprojekter i Tasiilaq 

I forbindelse med nye byudviklingsprojekter i Tasiilaq skal etableres nye kloaksystemer. Kloakprojekter 

omfatter kloakering af byudviklingsområder i sydlig bydel samt tilslutning til offentligt kloaksystem. 

Kloakprojekter skal koordineres med planer for etablering af nyt kloakudløb i sydlig bydel. Tidshorisont 

for kloakprojekter planlægges og koordineres med etaper for byudviklingsprojekter. 

 

Tiltag i forbindelse med fedtudskillere  

På baggrund af, at der er registeret store mængder fedtaflejringer i kloaksystemerne, gennemføres en 

kortlægning af dels eksisterende fedtudskillere og dels i hvilket omfang det er nødvendigt med yderligere 

fedtudskillere, for at sikre et tilfredsstillende kloaksystem. Tiltag vedrørende fedtudskillere er påbegyndt 

og gennemføres i den 3-årige planperiode. 

 

Projektvejledning og myndighedskrav til nye kloakstik mm. 

Der udarbejdes en projektvejledning som beskriver kommunens krav til projektering og dokumentation i 

forbindelse med etablering af nye kloakstik m.m. Vejledningen vil indeholde specifikke krav til 



Spildevandsplan 2014-2024 for Kommuneqarfik Sermersooq 

Målsætninger og handlingsplaner 

Handlingsplaner 

21 
 

udformning af brønde og installering af udskillere mm. Vejledningen vil kunne anvendes af husejere samt 

være grundlag for kommunens myndighedsbehandling. Udarbejdelse af projektvejledning planlægges 

gennemført i den 4-årige planperiode. 

 

Kloakering af områder i Nuuk med samletanke 

I forbindelse med at samletanke nedlægges skal der etableres kloak til de berørte ejendomme. I første 

omgang vil det være områder med mange samletanke, eksempelvis Pukuffik (område ved 

forbrændingen) kloakopland 1.9 og 1.10. Disse kloakprojekter planlægges gennemført i den 8-årige 

perspektivperiode. 

 

6.4.3 Kloaksanering 
 

TV-inspektioner 

Der foretages TV-inspektioner af ledninger til brug for prioritering af saneringsprojekter. TV-inspektioner 

udføres løbende i plan- og perspektivperioden (Udgift til TV-inspektion af ledninger anlagt før 1998 

dækkes af reinvesteringsmidler fra Selvstyret). 

 

Sanering af ledninger 

Der foretages nødvendige saneringer af det ældste ledningsnet. Prioritering af saneringsprojekter sker på 

baggrund af driftserfaringer, kortlagt alder på ledninger samt gennemførte TV-inspektioner. 

Saneringsprojekter udføres løbende i plan- og perspektivperiode. Udgift til sanering af ledninger anlagt 

før 1998 dækkes af reinvesteringsmidler fra Selvstyret. 

 

6.4.4 Natrenovationsordningen 
 

Afvikling af natrenovationsordningen i Nuuk 

Det planlægges at afvikle natrenovationsordningen i Nuuk. Dette indebærer at kommunens 

tømningsordning afvikles og berørte ejendomme tilsluttes det offentlige kloaknet. Derover nedlægges 

nuværende natrenovationsrampe. I dag er 45 ejendomme i Nuuk tilsluttet ordningen. Afvikling af 

ordningen planlægges gennemført i den 3-årige planperiode, og svarende til tidsplan for etablering af 

nye kloakker til de berørte ejendommene. Ligeledes skal afviklingen ske i samarbejde med de enkelte 

husejere, og koordineres med nye kloakplaner og vandforsyningsplaner for ejendommene. 

Vedrørende handlingsplan for Kloakering af ejendomme med natrenovation henvises til afsnit 5.4.2. 

 

Etablering af ny natrenovationsrampe i Tasiilaq 

Det planlægges at eksisterende rampe i Tasiilaq flyttes for at undgå gener forbundet med nuværende 

placering. Placering af ny rampe skal koordineres med fremtidige byudviklingsplaner samt placering af 

nyt kloakudløb i sydlig bydel. Etablering af ny rampe planlægges gennemført i den 4-årige planperiode. 

 

Udarbejdelse af nyt natrenovationsregulativ 

Jf. affaldsplanen er der behov for at harmonisere regler og praksis på natrenovationsområdet samt at 

forbedre arbejdsmiljøforholdene. Udarbejdelse at nyt natrenovationsregulativ planlægges gennemført i 

den 3-årige planperiode. 

 

Standard for en natrenovationsrampe 

Jf. tidligere undersøgelser er der på nogle lokaliteter behov for en natrenovationsrampe eller forbedring 

af den eksisterende rampe. På den baggrund udarbejdes en standardudformning af en rampe, som kan 
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være grundlag for projektering og etablering af fremtidige ramper. Udarbejdelse af rampestandard 

planlægges gennemført i den 3-årige planperiode. 

 

Indførsel af metode til opskæring af poser på alle ramper 

I Paamiut benyttes en effektiv lav-praktisk metode til håndtering af natrenovation i poser. En lignende 

løsning søges indført i andre byer og bygder med poseordning. Projektet er dog tæt forbundet med 

affaldsområdet idet der kræves fungerende forbrændingsanlæg til bortskaffelse af poserne. Der arbejdes 

kontinuerligt på at forbedre arbejdsmiljøet.  

 

Etablering af natrenovationsramper hvor de ikke forefindes i dag  

I Ittoqqortoormiit, Tiniteqilaaq og Isortoq bortskaffes natrenovationen i dag på lokalitetens affaldsdump. 

Natrenovationsrampe eller anden forsvarlig bortskaffelse planlægges etableret i den 3-årige planperiode. 

 

Tiltag til forbedring af drifts- og arbejdsmiljøet ved natrenovationsramper i bygder 

I flere bygder er natrenovationsrampen ikke udformet eller placeret optimalt, hvorfor der er behov for 

tiltag. Nødvendige forbedringer er detaljeret beskrevet i Delplan for natrenovation samt i 

Projektkataloget. Forbedringer af eksisterende ramper planlægges gennemført i den 3-årige planperiode. 
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7. TIDSPLANER – PROJEKTER 
 

1. Recipientforhold 

Nr. Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode 
Bemærkninger 

2014 2015  2016 2017-2024  

RE-1 Tasiilaq - miljøundersøgelse i havet ved kloakudløb      

RE-2 Nuuk - forbedre udløb 3, omfang pt. ukendt      

RE-3 Paamiut - miljøundersøgelse i havet ved kloakudløb      

RE-4 Nuuk - nye miljøundersøgelser af Indre Malenebugt      

 
 

2. Kloaksystem 

Nr. Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode Bemærkninger 

2014 2015 2016 2017-2024 

KL-1 Fedtudskillere, kortlægning af eksisterende      

KL-2 Myndighedskrav, projektvejledning      

KL-3 Nuuk - central overvågning af pumpestationer      

KL-4 Nuuk - kloakering af områder, pt. natrenovation   
 

  

KL-5 Nuuk - kloakanlæg til ny atlanthavn      

KL-6 Nuuk - kloakering af u-kloakerede oplande     Pukuffik-området / industrivej 

KL-7 Nuuk - projekt Tuujuk, ny kloak ifm. byfornyelse      

KL-8 Tasiilaq - nyt udløb i sydlig bydel      

KL-9 Tasiilaq - kloak i sydlig bydel ifm. ny daginstitution      

KL-10 Tasiilaq - kloakering af byudviklingsområde 1 og 2      
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3. Kloaksanering 

Nr. Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode Bemærkninger 

2014 2015  2016 2017-2024 

KS-1 TV-inspektioner af ældre eksist. ledninger i byer 2)  2) 2)  

KS-2 Sanering af eksist. ledninger i byer 2)  2) 2)  

 

 

4. Natrenovation 

Nr. Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode 
Bemærkninger 

2014 2015  2016 2017-2024  

NR-1 Standard for en natrenovationsrampe i en bygd      

NR-2 Kulusuk - etablering natrenovationsrampe      

NR-3 Kuummiit - etablering natrenovationsrampe      

NR-4 Kapisillit - læskur eller ny rampe      

NR-5 Qeqertarsuatsiaat - læskur eller ny rampe      

NR-6 Isortoq - etablering natrenovationsrampe      

NR-7 Arsuk - etablering af en natrenovationsrampe      

NR-8 Illoqqortoormiut - etablering natrenovationsrampe      

NR-9 Sermiligaaq - etablering natrenovationsrampe      

NR-10 Nuuk - nedlæggelse af natrenovationsordning      

NR-11 Tiniteqilaaq - etablering natrenovationsrampe     Affaldsplan 2012-2024 

NR-12 Tasiilaq - etablering af ny natrenovationsrampe     Affaldsplan 2012-2024 

NR-13 Udarbejdelse af nyt natrenovationsregulativ     Affaldsplan 2012-2024 
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8. BUDGETSKEMAER – PROJEKTER 
 

1. Recipientforhold 

Nr. Type Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode 
Bemærkninger 

2014 2015  2016 2017-2024  

RE-1 Anlæg Tasiilaq - miljøundersøgelse i havet ved kloakudløb 75.000     

RE-2 Anlæg Nuuk - forbedre udløb 3, omfang pt. ukendt 250.000     

RE-3 Anlæg Paamiut - miljøundersøgelse i havet ved kloakudløb  75.000    

RE-4 Anlæg Nuuk - nye miljøundersøgelser af Indre Malenebugt   75.000   

I alt  Recipientforhold 325.000 75.000 75.000   

 

2. Kloaksystem 

Nr. Type Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode Bemærkninger 

2014 2015 2016 2017-2024 

KL-1 Anlæg Fedtudskillere, kortlægning af eksisterende 250.000     

KL-2 Anlæg Myndighedskrav, projektvejledning 100.000     

KL-3 Anlæg Nuuk - central overvågning af pumpestationer 200.000     

KL-4 Anlæg Nuuk - kloakering af områder, pt. natrenovation  5.000.000 
1)

 5.000.000 
1) 

  

KL-5 På budget Nuuk - kloakanlæg til ny atlanthavn 10.000.000     

KL-6 Bygmod. Nuuk - kloakering af u-kloakerede oplande    12.000.000 Pukuffik-området / industrivej 

KL-7 Bygmod. Nuuk - projekt Tuujuk, ny kloak ifm. byfornyelse 3.000.000 6.000.000 7.000.000   

KL-8 Bygmod. Tasiilaq - nyt udløb i sydlig bydel 4.000.000  2.000.000   

KL-9 Bygmod. Tasiilaq - kloak i sydlig bydel ifm. ny daginstitution 7.400.000     

KL-10 Bygmod. Tasiilaq - kloakering af byudviklingsområde 1 og 2     C-overslag foreligger ikke pt. 

I alt Anlæg Kloaksystem - Anlægsbudget 550.000 5.000.000 5.000.000   

I alt På budget Kloaksystem – Allerede budgetteret 10.000.000     

I alt Bygmod. Kloaksystem - Byggemodning 14.400.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000  

I alt  Kloaksystem 24.950.000 11.000.000 14.000.000 12.000.000  
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3. Kloaksanering 

Nr. Type Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode Bemærkninger 

2014 2015  2016 2017-2024 

KS-1  TV-inspektioner af ældre eksist. ledninger i byer 2)  2) 2)  

KS-2  Sanering af eksist. ledninger i byer 2)  2) 2)  

I alt  Kloaksanering      

 

4. Natrenovation 

Nr. Type Projekttitel 
Planperiode 

Perspektiv- 

periode 

 

2014 2015  2016 2017-2024  

NR-1 Anlæg Standard for en natrenovationsrampe i en bygd 200.000     

NR-2 Anlæg Kulusuk - etablering natrenovationsrampe 600.000     

NR-3 Anlæg Kuummiit - etablering natrenovationsrampe 600.000     

NR-4 Anlæg Kapisillit - læskur eller ny rampe  600.000    

NR-5 Anlæg Qeqertarsuatsiaat - læskur eller ny rampe  600.000    

NR-6 Anlæg Isortoq - etablering natrenovationsrampe  600.000    

NR-7 Anlæg Arsuk - etablering af en natrenovationsrampe   600.000   

NR-8 Anlæg Illoqqortoormiut - etablering natrenovationsrampe   600.000   

NR-9 Anlæg Sermiligaaq - etablering natrenovationsrampe   600.000   

NR-10 Anlæg Nuuk - nedlæggelse af natrenovationsordning    400.000  

NR-11 På budget Tiniteqilaaq - etablering natrenovationsrampe 750.000    Affaldsplan 2012-2024 

NR-12 På budget Tasiilaq - etablering af ny natrenovationsrampe 800.000    Affaldsplan 2012-2024 

NR-13 På budget Udarbejdelse af nyt natrenovationsregulativ 65.000    Affaldsplan 2012-2024 

I alt Anlæg Natrenovation – Anlægsbudget 1.400.000 1.800.000 1.800.000 400.000  

I alt På budget Natrenovation – allerede budgetteret 1.615.000     

Samlet  Natrenovation 3.015.000 1.800.000 1.800.000 400.000  
 

1) Beløb omfatter etablering af kloak, vand og indvendige installationer jf. Økonomiske overslag - Afskaffelse af natrenovations-ordningen i Nuuk, nov. 2011 
2)

  Budgetteres i særskilt budget for kloakrenovering 

 


