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1. Indledning og formål 
 
Denne delplan omhandler bebyggede områder samt ejendomme, som ikke er tilsluttet det offentlige 
kloaksystem. I kommunen omfatter disse områder og ejendomme - alle bygder, Ittoqqortoormiit, samt 
områder i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. 
 
Et af formålene med spildevandsplanen er, at kortlægge de eksisterende forhold, samt at vurdere, hvilke 
tiltag der skal gøres i fremtiden. Dette for blandt andet at sikre - at bortskaffelse af spildevand fra ikke 
kloakerede ejendomme sker på en miljø- og hygiejnisk forsvarlig måde – i henhold til spildevandsplanens 
målsætninger. 
 

1.1 Definitioner for natrenovationsområdet 
 
Natrenovationsordning og ordning for samletanke gælder for ejendomme, som ikke er tilsluttet et privat 
eller offentligt kloaksystem.  
 
I Kommuneqarfik Sermersooq anvendes begrebet ”natrenovation” for latrin og sanitært spildevand fra 
alle former for toiletter. Dette fremgår af kommunens Regulativ for natrenovation, som også beskriver at 
bortskaffelse af natrenovation enten kan ske til det offentlige kloaksystem, ved natrenovationsordning 
eller til samletanke. Det betyder at husejere, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have et tørkloset 
eller en samletank.  
 
For ejendomme med natrenovationsordning vil der typisk ske en udledning af ikke sanitært spildevand 
(gråt spildevand) til terræn. For ejendomme med samletank vil der også i visse tilfælde ske udledning af 
gråt spildevand til terræn. Gråt spildevand er spildevand fra håndvaske, brusebade, køkkenvaske o. lign. 
 
Natrenovationsordningen er en kommunal tømningsordning, som omfatter at ejendommes 
natrenovation indhentes og bortskaffes på byens/bygdens natrenovationsrampe eller andet kommunalt 
bortskaffelsessted. Husejeren er forpligtet til at anvende tørkloset, som enten tømmes ved pose eller 
spand, hvilket afhænger af den enkelte lokalitet i kommunen. Derudover skal husejeren være tilmeldt 
den kommunale tømningsordning og betale gebyr til kommunen afhængig af den valgte 
tømningsfrekvens. 
Samletanke er lukkede tanke uden afløb, hvor spildevandet fra den enkelte husstand opsamles. Husejer 
skal være tilmeldt en tømningsordning (slamsuger), hvilket kan være en privat entreprenør eller den 
kommunale tømningsordning. Der er forskellige ordninger på de forskellige lokaliteter, f.eks. foretages 
tømninger i Nuuk af private entreprenører. Lokale tømningsregler fremgår af Regulativ for 
natrenovation. Slamsugningsentreprenørerne tømmer typisk slamsugerne ved rampen for 
natrenovation. 
 

1.2 Tidligere kortlægning af natrenovationsområdet 
 
Natrenovationsområdet inkl. forslag til tiltag er tidligere beskrevet i nedenstående rapporter. 
1. Affaldsplan for Kommuneqarfik Sermersooq – Sektorplan for affaldsområdet 2012-24 
2. Kortlægning og status på affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, maj-oktober 2010 
3. Kortlægningsrapport, 08.11.2011, Afskaffelse af natrenovationsordningen i Nuuk 
4. Økonomiske overslag, 15.11.2011, Afskaffelse af natrenovationsordningen i Nuuk 
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1.3 Generelt vedr. nye natrenovationsramper 
 

1.3.1 Lovgivning vedr. natrenovationsordning 
 
Denne Spildevandsplan omfatter tiltag til, at der etableres natrenovationsramper i byer og bygder, hvor 
der i dag ikke er ramper, eller anden egnede form for afledning. På disse lokaliteter bortskaffes 
natrenovation i dag enten på dumpen sammen med øvrigt affald, eller til havet via udledning på 
fjeldside. Nye ramper placeres med mulighed for udledning til havet. 
 
Uddrag af Affaldsplan
I henhold til gældende miljølovgivning har kommunen pligt til at etablere natrenovationsramper til 
bortskaffelse af affald indsamlet via natrenovationsordningen. 

1 

 
Tiltag: 
I den forbindelse udarbejdes der en standard for, hvorledes en natrenovationsrampe bør se ud og 
hvordan den bør etableres i en bygd. Standarden skal forholde sig særligt til forbedring af 
arbejdsmiljøforholdende for de medarbejdere, 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. 
 

1.3.2 Generelt vedr. drifts- og arbejdsmiljøforhold og nyt regulativ 
 
Denne Spildevandsplan omfatter tiltag til, at der etableres læskur eller lign. ved natrenovationsramper 
for at skabe bedre driftsforhold og arbejdsmiljøforhold for affaldsmedarbejdere. 
 
Uddrag af Affaldsplan
Der er behov for at harmonisere regler og praksis på natrenovationsområdet, samt at forbedre 
arbejdsmiljøforholdene for de medarbejdere, der arbejder med natrenovation. 

1 

1) Der skal udarbejdes et nyt natrenovationsregulativ. Regulativet skal samkøres med den kommunale 
spildevandsplan, og udarbejdes i samarbejde med kontraktholdere på området.  

2) Der skal laves en vurdering og forslag til forbedring af arbejdsmiljøforholdene, herunder de fysiske 
rammer, i forbindelse med kommunens natrenovationsordninger. 
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1.4 Oversigt natrenovationsordning og samletanke 
I bygder findes ikke kloaknet. Spildevand fra toiletter indsamles og afledes til havet eller affaldsdumpen. Gråt spildevand afledes til terræn. 

By/Bygd Ind- 
byggere 

Hus- 
stande 

Natreno- 
vation 
Antal 

enheder 

Samle- 
tanke 

Natreno- 
vations- 
rampe 

Natrenovation 
indsamles som 

Udledes til Tilstand af 
natrenovation/ 

rampe 

Tiltag foreslås 

Byer 
 
Nuuk 
 

16.181 6.972 45 106 Ja Sække Havet God Natrenovationsordningen planlægges at 
skulle udfases.  

Tasiilaq 
 

2.004 597 325 74 Ja Flydende uden 
brug af sække 

Havet Dårlig Natrenovationsrampe flyttes udenfor byen, 
ny rampe etableres inkl. læskur el. lign. 

Paamiut 
 

1.568 678 98 5 Ja Sække Havet God Ingen 

Ittoqqortoormiit 
 

464 163 150 0 Nej Sække Dumpen 
(affald) 

Meget dårlig Natrenovationsrampe etableres inkl. 
læskur el. lign. 

Bygder 
 
Kapisillit 
 

73 31 34 0 Ja Sække Havet Rimelig Læskur el. lign. 

Qeqertarsuatsiaat 
 

196 89 ukendt ukendt Ja Sække Havet Rimelig Læskur el. lign. 

Kulusuk 280 98 108 1 Betonkant
/fjeldside 

Flydende uden 
brug af sække 

Havet Dårlig Rampe etableres med direkte udledning til 
havet, inkl. læskur e.l. 

Kuummiut 329 95 115 3 Trækant/ 
fjeldside 

Flydende uden 
brug af sække 

Havet Dårlig Rampe etableres med direkte udledning til 
havet, inkl. læskur e.l. 

Tiniteqilaaq 130 46 64 0 Nej Flydende uden 
brug af sække 

Dumpen 
(affald) 

Meget dårlig Rampe etableres inkl. læskur el. lign., med 
afledning til havet. 

Sermiligaaq 214 50 61 0 Trækant/ 
fjeldside 

Flydende uden 
brug af sække 

Havet Dårlig Rampe etableres med direkte udledning til 
havet, samt læskur el. lign. 

Isortoq 87 21 38 1 Nej Flydende uden 
brug af sække 

Dumpen 
(affald) 

Meget dårlig Rampe etableres inkl. læskur el. lign., med 
afledning til havet. 

Arsuk 
 

128 53 62 11 Sliske/ 
fjeldside 

Sække Havet Dårlig Rampe etableres med direkte udledning til 
havet, samt læskur el. lign. 

Tabel: 4.1.1: Oversigt natrenovation og samletanke i byer og bygder.  
Indbyggere og husstande jf. Grønlands Statistik februar 2012. 
Natrenovation og samletanke jf. Kortlægningsrapport, 2011, Afskaffelse af natrenovationsordningen i Nuuk  
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2. Nuuk 
 

2.1 Status – natrenovation 
 
I Nuuk er 45 ejendomme tilmeldt natrenovationsordningen. Af de 45 ejendomme er 29 boliger, mens de 
resterende 16 anvendes til erhvervsformål mm. Placering af ejendomme med natrenovation fremgår af 
Tegninger N-1.01 og N-1.02. 
 

 
Kloakudløb og natrenovationsrampe i Nuuk /4.2.1/ 
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. 
 

Der eksisterer en natrenovationsrampe i Nuuk. De indsamlede sække med natrenovation skæres op, og 
indholdet udledes via natrenovationsanlægget gennem et rør til havoverfladen. Efter tømning bortskaffes 

Natrenovationsrampe Nuuk (uddrag af kortlægningsrapport2) 
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natrenovationssækkene ved afbrænding på forbrændingsanlægget. Natrenovationsanlægget i Nuuk er i 
anvendelse og fungerer. 
 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport 2

Der indsamles natrenovation fra ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak eller slamtank. Der 
tilføres ugentligt natrenovation fra 59 enheder (senere vist sig at være 45 enheder) (3 ugentlige 
tømninger af sæk) (2009). Hver husstand uden kloakering er forpligtet til tilslutning med mindst én 
tømning pr. uge. Der kan betales for yderligere tømninger, såfremt husstanden ønsker det. 
Natrenovation opsamles i 110 liter plastsække. To private entreprenører forestår indsamlingen af 
natrenovation i sække samt tømning af slamtanke. Sækkene indsamles i en vogn med specialindrettet 
lad, mens slamtanke tømmes med slamsuger. Der opkræves gebyr for at være tilknyttet den kommunale 
ordning, som betales kvartalsvis. Opkrævningen foretages af forvaltningen i Nuuk. 

) 

 

 
Natrenovationsrampen i Nuuk  
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2.2 Status – samletanke 
 
I Nuuk foretages slamsugning af to private firmaer. Af oversigter fra disse firmaer fremgår det, at der i alt 
er 121 slamsugningskunder i Nuuk. I nedenstående skema fra Kortlægning3

 

 fremgår det, at der reelt er 
106 slamtanke i Nuuk, og heraf er 40 slamtanke beliggende i kloakerede områder, og hvor tanke kan 
nedlægges - og ejendomme kan tilsluttes kloak. Af disse 40 ejendomme med samletank, er de 32 
enfamiliehuse, mens de sidste 8 ejendomme anvendes til erhvervs- og institutionslignende formål. 

Slamsugningskunder Antal I alt 

Antal kunder, Godthåb Transportservice A/S 63 63 
Antal kunder, Nuuk Transport A/S 58 121 
Gengangere på oversigterne fra de to transportfirmaer - 8 113 
Kunder der alene får tømt fedtudskillere - 7 106 
Kunder i erhvervsområde ved forbrændingen Pukuffik* - 9 97 
Kunder i erhvervsområdet ved Industrivej* - 39 58 
Kunder i havneområdet (virksomheder) - 6 52 
Kunder i Nukappiakuluk samt en ejendom Kuussuaq* - 7 45 
Kunder på Aantuukasiip Aqqutaa/HJ. Rinksvej - 4 41 
Kunder uden angivelse af lokalitet - 1 40 

Tabel 4.2.1: Omfang af slamtanke i Nuuk jf. kortlægning
*Slamtanke i større ikke kloakerede områder 

3 

 

1. I erhvervsområdet 
Slamtanke i større ikke kloakerede områder (sort spildevand) 

ved Pukuffik

I denne spildevandsplan benævnes området ”opland 1.9 og 1.10”, henvisning til Tegning N-1.01. 

 er der i henhold til lokalplaner for området krav om, at alt 
spildevand skal opsamles i samletank indtil området er kloakeret. Herefter skal alt spildevand afledes 
til kloak. I disse områder er der på nuværende tidspunkt 9 slamsugningskunder.  

 
2. I erhvervsområdet ved Industrivej og Sarfaannguit

I denne spildevandsplan benævnes området ”opland 17.1”, henvisning til Tegning N-1.01. 

 er det i henhold til lokalplaner ikke tilladt at 
installere vandklosetter. Det er kun det ikke-sanitære spildevand, der tillades afledt til kloak. I disse 
områder er der på nuværende tidspunkt 39 slamsugningskunder.  

 
3. I Atlanthavnsområdet

I denne spildevandsplan benævnes området ”opland 3.2”, henvisning til Tegning N-1.01. 

 er der for størstedelen af delområderne krav om, at nyt byggeri skal tilsluttes 
kloak. Kloaknettet er dog stadig under planlægning og udbygning. Der er derfor på nuværende 
tidspunkt 6 virksomheder med samletank i området.  

 

I erhvervsområdet ved Nukappiakuluk (ved lufthavnen) er der i henhold til lokalplaner krav om, at alt 
spildevand skal afledes til kloak. Der er etableret kloak området. Alligevel er der 5 virksomheder i 
området, der er opført på listen over slamsugningskunder. Hertil kommer en hangar ved lufthavnen, 
hvortil der ikke er ført kloak. I denne spildevandsplan benævnes området ”opland 16.2, 16.3 samt 16.1”, 
henvisning til Tegning N-1.01. 

Slamtanke i områder - hvor der er krav til at spildevand skal ledes til kloak 
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2.3 Handlingsplan - natrenovation 
 

Natrenovationsordningen i Nuuk afskaffes, og områder kloakeres. 
Handlingsplan 

Natrenovationsrampen nedlægges. Inden rampen kan nedlægges skal findes anden løsning på tømning 
af slamsugere og dumpning af fiskeaffald og lignende. 
 

I henhold til Økonomisk overslag for afskaffelse af natrenovationen i Nuuk
Økonomi 

4

o Kloakledninger 

 er samlede omkostninger til 
tilslutning af 45 ejendomme opgjort til kr. 11.165.000,- som omfatter: 

o Vandstik til 37 af ejendommene, som pt. ikke har indlagt trykvand 
o Udgift til etablering af indvendige afløbsinstallationer 
o Anstilling og uforudsete udgifter 
o Udgift på kr. 1.662.000,- for tilslutning af tankstation/anlægget Orsiivik. 
 

Eksisterende ordning for natrenovation og samletanke, herunder nedlæggelse af 
natrenovationsordningen er i kortlægningsrapporter

Baggrund for natrenovationsordningen 

2, 3,  4

 

 tidligere beskrevet. For at få en sammenhæng 
til denne spildevandsplan er følgende uddrag af disse rapporter. 

Baggrund for nedlæggelse af natrenovationsordningen
Begrundelsen for ønsket om at afskaffe natrenovationsordningen er, at der i dag er så få der er tilmeldt 
ordningen, at det vurderes urentabelt for kommunen fortsat at opretholde ordningen på grund af de 
forholdsvis høje udgifter, der er ved en fortsat drift.  

3 

 
Driftsøkonomi natrenovationsordningen3

Gebyret for natrenovationsordningen dækker ikke de udgifter, der er forbundet med driften af ordningen.  
   

Således betaler kommunen p.t. kr. 495.000,- pr. år til den private entreprenør, der forestår 
tømningsordningen for natrenovation. Herudover har kommunen en gennemsnitlig 
vedligeholdelsesudgift på ca. kr. 50.000,- pr. år på natrenovationsanlægget. I alt en udgift på ca. kr. 
545.000,- til driften af ordningen, mens indtægterne fra ordningen beløb sig til ca. kr. 60.000,- pr. år med 
det nuværende antal tilmeldte til ordningen. 
 
Tilslutning af natrenovationskunder til kloaknettet
Udfasningen af natrenovationsordningen skulle efter planen være sket i takt med, at Nuuk blev fuldt 
kloakeret. Målsætningen var, at natrenovationsordningen herefter skulle nedlægges for derved at tvinge 
de resterende ejendomme til enten at blive tilsluttet kloaknettet eller at få etableret en samletank. 

3 

Kommuneqarfik Sermersooq har efterfølgende undersøgt mulighederne for at udstede et påbud om 
tilslutning til kloaknettet eller etablering af samletank til de sidste ejendomme som fortsat er tilmeldt 
natrenovationsordningen. Denne undersøgelse har vist, at det ikke er muligt med et sådan påbud inden 
for den nuværende lovgivning på spildevandsområdet.  
Kommunen har som alternativ hertil overvejet mulighederne for en frivillig ordning, hvor kommunen 
tilbyder de enkelte husejere et lån til finansiering af tilslutning til kloak eller etablering af samletank. Det 
er dog ikke undersøgt nærmer, om det er lovligt for kommunen at yde den slags lån. 
 
Der skal findes alternativ til tømning af slamsuger mv. når rampe nedlægges3 
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Slamsugningsentreprenørerne tømmer typisk slamsugerne ved rampen ved natrenovationsanlægget. Her 
er der monteret et udløbsrør hvorigennem det sanitære spildevand pumpes direkte ud i havet via et 
udløb, der udmunder under niveau for laveste lavvande. 
 
Bygningen er indrettet med opskærings- og skyllerum, fyrrum, værksted, opbevaringslokale samt bade- 
og opholdsrum for personalet. Ved siden af bygningen er placeret en rampe, der benyttes til bortskaffelse 
af sanitært spildevand fra samletanke o.l., samt dumpning af organisk affald fra fiskeindustrien. 
Som det fremgår af afsnit 3.6 har Kommuneqarfik Sermersooq en målsætning om, at kunne nedlægge 
natrenovationsanlægget i forbindelse med en fremtidig afskaffelse af natrenovationsordningen. I den 
forbindelse skal kommunen være opmærksom på det faktum, at rampen ved natrenovationsanlægget på 
nuværende tidspunkt også anvendes til tømning af slamsugere og dumpning af fiskeaffald o.l. Såfremt 
man vælger at nedlægge natrenovationsanlægget og den tilhørende rampe, skal der findes alternative 
muligheder for tømning af slamsugere og dumpning af fiskeaffald o.l.  
 

2.4 Handlingsplan - samletanke 
 

I planperioden 2012-2016 planlægges ikke kloakering af områder eller ejendomme med samletanke.  
Handlingsplan 

I perspektivperioden 2016-2024 påregnes at område ved forbrændingen kloakeres, hvilket omfatter 
kloakoplande 1.9 og 1.10. Se Tegning N-2.01. 
 

I Kortlægning
Tidligere anbefaling vedr. samletanke 

3

 

 er tidligere beskrevet anbefalinger til samletanke. Kortlægningsrapporten omfatter som 
en option tillige en identifikation af ejendomme med samletank. Dette sker med henblik på, at 
Kommuneqarfik Sermersooq kan vurdere, om afskaffelsen af natrenovationsordning også skal omfatte 
ejendomme, der i dag afleder sanitært (sort) spildevand til samletank. 

Anbefaling jf. Kortlægningsrapport3

Derudover vurderes det endvidere, at samletanksordningen er en miljømæssig forsvarlig ordning for 
bortskaffelse af sanitært spildevand, som kommunen i øvrigt ikke har udgifter til udover driften af 
natrenovationsanlægget, hvor tømning af slamsugere også foregår. 

 i første omgang koncentreres om ejendomme med 
natrenovationsordning. Begrundelsen herfor er primært, at det alene er natrenovationsordningen, hvor 
kommunens udgifter og indtægter ved driften af ordningen ikke står mål med hinanden.  
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3. Tasiilaq 
 

3.1 Status – natrenovation 
 
Tasiilaq omfatter ca. 597 husstande, hvoraf 399 husstande ikke er tilsluttet offentlig kloak. Husstande 
som ikke er kloakerede omfatter 325 ejendomme med natrenovation og 74 med samletank.  
 

 
Kort viser kloakudløb, natrenovationsrampe og ukloakerede områder i Tasiilaq /4.3.1/ 
 
Natrenovationsrampe Tasiilaq (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovationsrampen i Tasiilaq er i anvendelse. Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes 
til havet via natrenovationsrampen (betonkant). Udledningen sker direkte til havet, hvilket reducerer de 
uhygiejniske forhold. Dog er natrenovationsrampen placeret centralt i byen, hvilket er uhensigtsmæssigt i 
forhold til lugtgenerne og forhold af æstetisk art især i isperioden. 

) 

 

 
Eksisterende natrenovationsrampe i Tasiilaq 
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Indsamlingsordning Tasiilaq (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen fra husstande, institutioner og erhverv, hvor der ikke er 
etableret kloak. Der tilføres ugentligt natrenovation fra 325 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 

) 

74 samletanke (2009). Natrenovation indsamles i flydende form og uden brug af sække eller anden 
emballage. En privat entreprenør forestår indsamlingen af natrenovation. Entreprenøren benytter et 
specialfremstillet køretøj monteret med tank og pumpe. Pumpen anvendes ved tømning af samletanke.  
 

 
Køretøj i Tasiilaq til indsamling af natrenovation og tømning af samletanke 
 

3.2 Handlingsplan – natrenovation 
 
Natrenovationsrampen i Tasiilaq flyttes udenfor byen. Derudover skal der etableres en bygning eller lign. 
ved rampen.  
 
Den nye rampe påregnes placeret i sydlig bydel. Endelig placering af ny rampe skal ske på baggrund af 
byggeplaner for området, hvilket omfatter nye boligområder samt affaldskaj og evt. flytning af 
nuværende dump. 
 
For at forbedre forholdene er det tidligere forsøgt med bortskaffelse af natrenovationen fra rampe ved 
dumpen, og udledning via udløb 5. Denne løsning fungerede ikke, og derfor bortskaffes stadig fra rampe i 
byen.  
 
Uddrag af Affaldsplan
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. 

1 

 
Tiltag: 
Natrenovationsrampen i Tasiilaq skal flyttes. I samme ombæring etableres en bygning ved rampen for at 
skabe bedre driftsforhold og arbejdsmiljøforhold for byens affaldsmedarbejdere. 
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4. Paamiut 
 

4.1 Status – natrenovation 
 
Paamiut omfatter ca. 678 husstande, hvoraf 103 husstande ikke er tilsluttet offentlig kloak. I byen bor 
1.568 indbyggere. Husstande som ikke er kloakerede omfatter 98 ejendomme med natrenovation, og 5 
med samletank.  
 

 
Kort viser kloakudløb, natrenovationsrampe og ukloakerede områder i Paamiut  /4.4.1/ 
 
Natrenovationsrampe Paamiut (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovationsanlægget i Paamiut er i anvendelse og fungerer upåklageligt. De indsamlede sække med 
natrenovation skæres op, og indholdet udledes via natrenovationsanlægget gennem et rør til 
havoverfladen. Efter tømning bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding i den dertil opstillede 
ovn til forbrænding af sækkene. Natrenovationsanlægget i Paamiut er i anvendelse og fungerer 
upåklageligt. 

) 
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Eksisterende natrenovationsrampe Paamiut 
 
Indsamlingsordning Paamiut (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 2 gange om ugen fra husstande, institutioner og erhverv, hvor der ikke er 
etableret kloak. Der tilføres ugentligt natrenovation fra 98 enheder (3 ugentlige tømninger af sæk) og 5 
samletanke (2009). En privat entreprenør forestår indsamlingen af natrenovation i sække. Entreprenøren 
benytter en ladbil ved indsamling af natrenovation. Slamtanktømning udføres af kommunen, og der er 
differentieret tømningsfrekvens. Ved indsamling benyttes en traktor monteret med tank og pumpe.  

) 

 
4.2 Handlingsplan – natrenovation 

 
Natrenovationsordningen i Paamiut bibeholdes uændret. 
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5. Ittoqqortoormiit 
 

5.1 Status – natrenovation 
Ittoqqortoormiit omfatter 163 husstande og 464 indbyggere. Der er ikke kloaksystem i byen. 
 

 
Ittoqqortoormiit /4.5.1/ 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Ittoqqortoormiit. Natrenovationsposerne bortskaffes direkte 
på dumpen blandt det øvrige affald. Der tilføres ugentligt natrenovation fra 150 enheder (3 ugentlige 
tømninger af 110 liter sæk). Der er ikke etableret samletanke i Ittoqqortoormiit (2009). 

) 

Natrenovationen indsamles i sorte sække og bortskaffes forskellige steder på dumpen blandt det øvrige 
affald på dumpen. Sækkene, som benyttes, er af samme type og farve som de sække, der benyttes til 
dagrenovation. På dumpen er det derfor vanskeligt at kende forskel på dagrenovation og på 
natrenovation. Natrenovationsposerne medfører kraftige lugtgener og uhygiejniske forhold af både 
sundhedsmæssig og æstetisk art. 
 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovation indsamles i sække udleveret af kommunen. Kommunen forestår indsamlingen, og 
kommunens medarbejdere benytter en personbil med lad til indsamling af natrenovation. Der placeres en 
presenning i bunden af ladet, som dagligt rengøres. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt 
at foretage en tilstrækkelig snerydning, foretages indsamling af natrenovationssække med slæde 
monteret efter en snescooter.  

) 

 
5.2 Handlingsplan – natrenovation 

Der etableres en natrenovationsrampe i Ittoqqortoormiit med udledning til havet. 
 
Uddrag af Affaldsplan
I henhold til gældende miljølovgivning har kommunen pligt til at etablere natrenovationsramper til 
bortskaffelse af affald indsamlet via natrenovationsordningen. 

1 

Tiltag: 
Der skal etableres natrenovationsrampe i Ittoqqortoormiit eftersom natrenovation pt. bortskaffes til 
dumpen. I den forbindelse udarbejdes der en standard for, hvorledes en natrenovationsrampe bør se ud 
og hvordan den bør etableres i en bygd. Standarden skal forholde sig særligt til forbedring af 
arbejdsmiljøforholdende for de medarbejdere, 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. 
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6. Kapisillit 
 

6.1 Status - natrenovation 
Kapisillit omfatter 31 husstande og 73 indbyggere. Der er ikke kloaksystem i bygden. 
 

 
Kapisillit /4.6.1/ 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovationsanlægget i Kapisillit er i anvendelse og fungerer. Natrenovation bortskaffes til havet via 
natrenovationsrampen, som er placeret ca. 50 meter fra nærmeste bebyggelse på den sydlige del af den 
halvø, hvor bygden er beliggende. De indsamlede sække med natrenovation skæres op og indholdet 
udledes via natrenovationsanlægget gennem et rør til havoverfladen. Efter tømning bortskaffes 
natrenovationssækkene ved afbrænding på bygdeforbrændingsanlægget. 

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der tilføres ugentligt natrenovation 
fra 34 enheder (3 ugentlige tømninger af sæk). Der er ikke etableret samletanke i Kapisillit (2009). Der må 
kun benyttes de af kommunen leverede sække. Kommunen forestår indsamlingen og kommunens 
medarbejdere benytter en minilæsser til indsamling af natrenovation.  

) 

 
6.2 Handlingsplan - natrenovation 

Ved natrenovationsrampen etableres nødvendigt læskur eller bygning. 
 
Uddrag af kortlægningsrapport
Natrenovationsanlægget i Kapisillit er i anvendelse og fungerer. Opholdsforholdene for medarbejderne 
kan forbedres ved forbedring af læskur, etablering af et halvtag eller en bygning. 

2 

 
Uddrag af Affaldsplan
Der er behov for at harmoniserer regler og praksis på natrenovationsområdet samt at forbedre 
arbejdsmiljøforholdene for de medarbejdere, der arbejder med natrenovation. 

1 

Tiltag: 
Der skal laves en vurdering og forslag til forbedring af arbejdsmiljøforholdene, herunder de fysiske 
rammer, i den forbindelse med kommunens natrenovationsordninger. 
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7. Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) 
 

7.1 Status - natrenovation 
Qeqertarsuatsiaat omfatter 89 husstande og 196 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 

             
Qeqertarsuatsiaat /4.7.1/ Natrenovationsrampe i Qeqertarsuatsiaat 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovationsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er i anvendelse og fungerer. Natrenovation bortskaffes til 
havet via natrenovationsrampen, som er placeret ca. 80 m fra nærmeste bebyggelse på den nordlige del 
af den halvø, hvor bygden er beliggende. De indsamlede sække med natrenovation skæres op og 
indholdet udledes via natrenovationsanlægget gennem et rør til havoverfladen. For at skabe læ er 
anlægget afgrænset af en trækonstruktion i ca. 1,5 m’s højde mod tre retninger. Efter tømning 
bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding på bygdeforbrændingsanlægget.  

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

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

Der må kun benyttes de af kommunen leverede sække. Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens 
medarbejdere benytter en ladvogn til indsamling af natrenovation. Ladvognen trækkes af en traktor.  
 

7.2 Handlingsplan – natrenovation 
 
Ved natrenovationsrampen etableres nødvendigt læskur eller bygning. 
 
Uddrag af kortlægningsrapport
Natrenovationsanlægget i Qeqertarsuatsiaat er i anvendelse og fungerer. Opholdsforholdene 

2 

for medarbejderne kan forbedres ved forbedring af læskur, etablering af et halvtag eller en bygning. 
 
Uddrag af Affaldsplan
Der er behov for at harmoniserer regler og praksis på natrenovationsområdet samt at forbedre 
arbejdsmiljøforholdene for de medarbejdere, der arbejder med natrenovation. 

1 

Tiltag: 
Der skal laves en vurdering og forslag til forbedring af arbejdsmiljøforholdene, herunder de fysiske 
rammer, i den forbindelse med kommunens natrenovationsordninger. 
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8. Kulusuk 
 

8.1 Status - natrenovation 
Kulusuk omfatter 98 husstande og 280 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 

 
Kulusuk /4.8.1/ 
 

 
Natrenovationsrampe (betonkant/fjeldside) i Kulusuk 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

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

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der tilføres ugentligt natrenovation 
fra 109 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 1 samletank (2009). Natrenovation indsamles i 
flydende form og uden brug af sække eller anden emballage. Kommunen forestår indsamlingen, og 
kommunens medarbejdere benytter en tank monteret forrest på minilæsseren til indsamling af 
natrenovation. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig 
snerydning, foretages indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter snescooter.  

) 

 
8.2 Handlingsplan – natrenovation 

Natrenovationsrampen flyttes udenfor dumpområdet. 
Affaldsplan1 foreslår ikke tiltag i Kulusuk, men i kortlægningsrapport2

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

 står følgende: 
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9. Kuummiit 
 

9.1 Status - natrenovation 
Kuummiit omfatter 95 husstande og 329 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 

 
Kuummiit /4.9.1/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natrenovationsrampe (trækant/fjeldside) i Kuummiit Trækant/fjeldside i Kuummiit 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

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

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der tilføres ugentligt natrenovation 
fra 115 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 3 samletanke (2009). Natrenovation indsamles i 
flydende form og uden brug af sække eller anden emballage. Kommunen forestår indsamlingen, og 
kommunens medarbejdere benytter en tank monteret forrest på minilæsseren til indsamling af 
natrenovation. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig 
snerydning, foretages indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter en snescooter.  

) 

 
9.2 Handlingsplan – natrenovation 

Natrenovationsrampen flyttes udenfor dumpområdet med direkte udledning til havet. 
Affaldsplan1 foreslår ikke tiltag i Kuummiit, men i kortlægningsrapport2

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

 står følgende: 
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10. Tiniteqilaaq 
 

10.1 Status - natrenovation 
Tiniteqilaaq omfatter 46 husstande og 130 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 

 
Tiniteqilaaq /4.10.1/ 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Tiniteqilaaq. Natrenovation udledes direkte på dumpen 
blandt det øvrige affald. Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes forskellige steder på 
dumpen, blandt øvrigt affald på dumpen. Natrenovation er således ikke adskilt fra de øvrige affaldstyper 
ved bortskaffelse. Den udledte natrenovation medfører kraftige lugtgener og uhygiejniske forhold af både 
sundhedsmæssig og æstetisk art. 

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der tilføres ugentligt natrenovation 
fra 64 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 0 samletanke (2009). Natrenovation indsamles i 
flydende form og uden brug af sække eller anden emballage. Kommunen forestår indsamlingen, og 
kommunens medarbejdere benytter en tank monteret forrest på minilæsseren til indsamling af 
natrenovation. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig 
snerydning, foretages indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter en snescooter.  

) 

 
10.2 Handlingsplan – natrenovation 

Der etableres en natrenovationsordningen i Tiniteqilaaq med udledning til havet. 
 
Uddrag af Affaldsplan
I henhold til gældende miljølovgivning har kommunen pligt til at etablere natrenovationsramper til 
bortskaffelse af affald indsamlet via natrenovationsordningen. 

1 

Tiltag: 
Der skal etableres natrenovationsrampe i Tiniteqilaaq eftersom natrenovation pt. bortskaffes til dumpen. 
I den forbindelse udarbejdes der en standard for, hvorledes en natrenovationsrampe bør se ud og 
hvordan den bør etableres i en bygd. Standarden skal forholde sig særligt til forbedring af 
arbejdsmiljøforholdende for de medarbejdere, 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. 
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11. Sermiligaaq 
 

11.1 Status - natrenovation 
Sermiligaaq omfatter 50 husstande og 214 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 

     
Sermiligaaq /4.11.1/  Natrenovationsrampe (trækant/fjeldside) Sermiligaaq 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovationsrampen i Sermiligaaq er i anvendelse. Natrenovationen indsamles i flydende form og 
udledes til havet via natrenovationsrampen. Natrenovationsrampen er konstrueret som en kant af et 
stykke tømmer, som er boltet til fjeldet. Ved udledningen ender natrenovationen på klippen under 
rampen, hvorefter natrenovationen siver mod havet. Dette medfører lugtgener og uhygiejniske forhold af 
både sundhedsmæssig og æstetisk art. 

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport) 
Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der tilføres ugentligt natrenovation 
fra 61 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 0 samletanke (2009). Natrenovation indsamles i 
flydende form og uden brug af sække eller anden emballage. Kommunen forestår indsamlingen, og 
kommunens medarbejdere benytter en tank monteret forrest på minilæsseren til indsamling af 
natrenovation. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig 
snerydning, foretages indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter en snescooter.  
 

11.2 Handlingsplan - natrenovation 
 
Ved natrenovationsrampen etableres nødvendigt rør helt til vandoverfladen samt læskur e. lign. 
 
Affaldsplan1 foreslår ikke tiltag i Sermiligaaq, men i kortlægningsrapport2

Natrenovationsrampen i Sermiligaaq er i anvendelse. Udledningsforholdene bør forbedres, således at det 
sikres, at natrenovation udledes direkte til havet. 

 står følgende: 
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12. Isortoq 
 

12.1 Status - natrenovation 
Isortoq omfatter 21 husstande og 87 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 
 

Isortoq /4.12.1/ 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Der eksisterer ikke en natrenovationsrampe i Isortoq. Natrenovation udledes direkte på dumpen blandt 
det øvrige affald. Natrenovationen indsamles i flydende form og udledes forskellige steder på dumpen, 
blandt øvrigt affald på dumpen. Natrenovation er således ikke adskilt fra de øvrige affaldstyper ved 
bortskaffelse. Den udledte natrenovation medfører kraftige lugtgener og uhygiejniske forhold af både 
sundhedsmæssig og æstetisk art. 

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 3 gange om ugen ved alle husstande. Der tilføres ugentligt natrenovation 
fra 39 enheder (3 ugentlige tømninger af spand) og 1 samletank (2009). Natrenovation indsamles i 
flydende form og uden brug af sække eller anden emballage. Kommunen forestår indsamlingen, og 
kommunens medarbejdere benytter en tank monteret forrest på minilæsseren til indsamling af 
natrenovation. I perioder med meget sne og hvor det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig 
snerydning, foretages indsamling af natrenovation vha. tank på slæde monteret efter snescooter.  

) 

 
12.2 Handlingsplan - natrenovation 

Der etableres en natrenovationsrampe i Isortoq med udledning til havet. 
 
Uddrag af Affaldsplan
I henhold til gældende miljølovgivning har kommunen pligt til at etablere natrenovationsramper til 
bortskaffelse af affald indsamlet via natrenovationsordningen. 

1 

Tiltag: 
Der skal etableres natrenovationsrampe i Isortoq eftersom natrenovation pt. bortskaffes til dumpen. 
I den forbindelse udarbejdes der en standard for, hvorledes en natrenovationsrampe bør se ud og 
hvordan den bør etableres i en bygd. Standarden skal forholde sig særligt til forbedring af 
arbejdsmiljøforholdende for de medarbejdere, der arbejder med natrenovation. Når der fremover skal 
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etableres ramper i bygderne anvendes standarden med forbehold for specifikke lokale forhold, som f.eks. 
havnefaciliteter, kyst, is osv. 
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13. Arsuk 
 

13.1 Status – natrenovation 
Arsuk omfatter 53 husstande og 128 indbyggere. Der ikke kloaksystem i bygden. 
 

 
Arsuk /4.13.1/ 
 
 

             
Sliske/fjeldside i Arsuk Sliske/fjeldside i Arsuk 
 
Natrenovationsrampe (uddrag af kortlægningsrapport2

Natrenovationsanlægget i Arsuk er i anvendelse og fungerer. De indsamlede sække med natrenovation 
skæres op og indholdet udledes via natrenovationsrampen ud over klippeskrænten, ved højvande vaskes 
natrenovationen ud i havet. Efter tømning bortskaffes natrenovationssækkene ved afbrænding i en særlig 
ovn til forbrænding af sækkene. Ovnen er opstillet på dumpen. Der er ikke etableret læskur i forbindelse 
med natrenovationsrampen. 

) 

 
Indsamlingsordning (uddrag af kortlægningsrapport2

Der indsamles natrenovation 2 gange om ugen ved alle husstande (60-70 steder). Der tilføres ugentligt 
natrenovation fra 62 enheder (3 ugentlige tømninger af 110 liters sæk) og 11 samletanke (2009). 

) 

Kommunen forestår indsamlingen, og kommunens medarbejdere benytter en ladvogn til indsamling af 
natrenovation. Ladvognen trækkes af en traktor.  
 

13.2 Handlingsplan – natrenovation 
Ved natrenovationsrampen etableres nødvendigt rør helt til vandoverfladen samt der etableres 
nødvendigt læskur eller bygning. 
 
Affaldsplan1 foreslår ikke tiltag i Sermiligaaq, men i kortlægningsrapport2

Natrenovationsanlægget i Arsuk er i anvendelse og fungerer. Opholdsforholdene for medarbejderne kan 
forbedres væsentligt ved etablering af læskur med halvtag eller en bygning. Desuden kan der ske 

 står følgende: 
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hygiejne- og sundhedsmæssige forbedringer ved at rampen fører natrenovationen helt til 
vandoverfladen. 
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