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0 FORORD 

0.1 Offentliggørelse og vedtagelse 

Dette forslag til spildevandsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Nuup Kommu-
nea den ________ 
 
Spildevandsplanen kan inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelse kommentere-
res af offentligheden. 
 
Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i Forvaltningen for Teknik 
og Miljø’s endelige indstilling til kommunalbestyrelsen. 
 
Spildevandsplanen er fremlagt i offentlighedsfase fra den _______ til den ________ 
 
Spildevandsplanen er således endeligt vedtaget: 
 
 
_____________________   
                Dato                                    
 
 

0.2 Resumé 

Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup 
Kommunea. Forslaget til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværen-
de og fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea (Nuuk 
og bygderne). Grundlaget er hermed tilvejebragt for at skabe et overblik over de frem-
tidige aktiviteter på spildevandsområdet. 
 
Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4 års periode (2002 – 2006) suppleret med 
en overordnet disponering for de følgende år frem til år 2014.  
 
I forbindelse med den nuværende spildevandssituation i og omkring Nuuk gælder føl-
gende problematiske forhold: 
 

• En del af spildevandsudledningerne sker i vandkanten henholdsvis over 
og under daglig vande med deraf følgende risiko for æstetiske og sund-
hedsmæssige problemstillinger samt manglende opblanding. 

• Flere gamle spildevandsledninger har for ringe kapacitet, hvilket medfø-
rer oversvømmelser. 

 
Denne spildevandsplan fastlægger og definerer vandkvalitetsmålsætninger for det 
marine område på baggrund af bl.a. udførte miljøundersøgelser. 
 
Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal 
fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den 
bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at 
anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. 
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De kommunale spildevandssystemer i Nuup Kommunea modtager i dag spildevand 
for i størrelsesorden 55.000 PE. Ca. 25 % af belastningen stammer fra husholdninger 
og ca. 75 % tilledes fra erhverv/industri, institutioner m.v. Spildevandet afledes fra et 
kloakeret areal på ca. 350 ha. Afledningen sker via ca. 46 km spildevandsledninger i 
og omkring Nuuk. 
 
Der er i Nuup Kommunea tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor spildevandet 
fra det offentlige spildevandssystem i og omkring Nuuk afledes via 17 kommunale ud-
løbsledninger. Der findes i dag ingen kommunale renseanlæg. Udviklingen i Nuup 
Kommunea vil sandsynligvis gå mod en mere central spildevandsstruktur, i takt med 
at udledningerne lægges sammen, og der enkelte steder på sigt indføres rensning af 
spildevandet. 
 
Fremover kan der forventes et kloakeret opland på i alt ca. 510 ha. Belastningen fra 
det samlede kloakerede område forventes at udgøre i alt ca. 63.000 PE, hvoraf ca. 27 
% udgøres af spildevandsbelastning fra boliger og ca. 73% fra erhverv, industri, insti-
tutioner mv. Fremover udledes spildevandet gennem 18 kommunale udløbsledninger. 
Endvidere forventes etableret mekanisk rensning ved 1-2 udløb. Totalt set er der så-
ledes forudsat en stigning af den teoretiske belastning på ca. 8.000 PE i løbet af plan-
perioden (frem til og med 2006) svarende til en stigning på i alt ca. 15%. 
 
De ikke-kloakerede områder i Nuup Kommunea består af bygderne Kapisillit og Qe-
qertarsuatsiaat samt nye områder og områder med natrenovation i Nuuk. Det tilstræ-
bes fremover at alle huse i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat tilsluttes samletanke. 
 
De påregnede anlægsinvesteringer i kommunale spildevandsanlæg samt efter hvil-
ken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført, frem-
går af en udarbejdet investeringsplan. Heraf fremgår, at Nuup Kommunea kan påreg-
ne en samlet anlægsudgift i planperioden 2002-2006 på i alt ca. 10,5 mio. kr. Anlægs-
investeringerne i perspektivperioden 2007 - 2014 udgør ca. 6,5 mio. kr. 
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1 INDLEDNING OG BAGGRUND 

Dette forslag til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværende og 
fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea. Nuup Kom-
munea består af Nuuk by og bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, sommerhus-
områder, fangstpladser og det åbne land. Nuuk har ca. 13.600 indbyggere. Denne 
spildevandsplan omfatter Nuuk og bygderne. 
 
Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4-års periode (2002 – 2006) suppleret med 
en overordnet disponering for de følgende år frem til år 2014. Planen påregnes revi-
deret år 2006. Hvis der inden år 2006 opstår behov for ændringer, vil de nødvendige 
tillæg til spildevandsplanen mv. blive udarbejdet. 
 
Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup 
Kommunea. Spildevandsplanen erstatter al tidligere planlægning på området og kan 
anvendes som et overordnet planlægningsredskab. Grundlaget er hermed tilvejebragt 
for at skabe et overblik over de fremtidige aktiviteter på spildevandsområdet. 
 
Spildevandsplanen er udarbejdet af Carl Bro as i tæt samarbejde med Nuup Kommu-
neas Forvaltning for Teknik og Miljø. 
 
 

1.1 Målsætninger for spildevandsplanen 

Det overordnede mål med spildevandsplanen for Nuup Kommunea er at borgerne 
kan bortlede deres spildevand på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde.  
 
Spildevandsplanen skal opfylde flere delmål: 
 

• Kommunens borgere skal kunne komme af med deres spildevand på 
en hygiejnisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde.  

• Overfladevand fra nedbør og afsmeltning skal afledes, uden unødig 
gene for borgere og samfund. 

• Spildevandsplanen skal være operationel for kloakplanlægningen og 
tilvejebringe grundlaget for finansiering af de fremtidige aktiviteter. 

• Der skal foregå en rationel drift af spildevandsanlæggene. Alle pum-
pestationerne skal overvåges af SRO-anlæg, og der skal udarbejdes 
rutiner for tilsyn af pumpestationer og afløbsværker. 

• Sikkerhed for forbrugere og borgere skal prioriteres. Kommunen til-
stræber at anvende følgende dimensioneringskriterier for nyanlæg og 
sanering/renovering af afløbssystemer: 

- N = 1/2 for normal drift  
 (svarende til en gentagelsesperiode på 2 år) 
- N = 1/5 for opstuvninger, som har vidtgående konsekvenser 

(svarende til en gentagelsesperiode på 5 år) 
• Der skal ske en separering af spildevand fra regnvand og drænvand 
• Der skal sikres gode hygiejniske forhold. Det primære kriterium for 

udledning af spildevand bør være, at der ikke forekommer synlig 
(æstetisk) forurening som følge af udledning. Endvidere må spilde-
vandsudledning ikke give anledning til sundhedsmæssige problemer. 
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• De recipientmæssige forhold skal tilgodeses. Der skal overvejende 
tilstræbes en fremtidig miljømålsætning svarende til god økologisk til-
stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuuk Rådhus 
 
Det er en grundlæggende del af et moderne samfund, at have en tilfredsstillende klo-
akforsyning. Husholdninger, erhverv og industri skal kunne aflede sit forbrugte, og of-
te forurenede vand, på en tilfredsstillende måde. Derfor er det vigtigt, at spildevands-
planen tager højde for disse forhold og samtidig sikrer, at der kan ske en udvikling i 
kommunen. 
 
For at fremtidssikre spildevandssystemet er det vigtigt, at det dimensioneres sådan, 
at der kan ske en udvikling i Nuuk og at nye bolig- og erhvervsområder kan kobles på 
systemet. Derudover skal der tages højde for at alle ikke-kloakerede områder i byen, 
bliver kloakeret. Ved en sådan fremtidssikring af spildevandssystemet, er det nød-
vendigt, at spildevandsplanen koordineres med andre planer for Nuuk. Ligeledes skal 
der sikres etablering af et andet spildevandssystem fra bygderne i fremtiden. /1/ 
 
Ved udledningen af spildevand skal man tage mest mulig hensyn til de æstetiske, bio-
logiske- og marine forhold ved Nuuk halvøen. Det er vigtigt at beskytte recipienten og 
sikre, at den grønlandske befolkning kan fastholde de kulturelle værdier og den særli-
ge levevis, som er stærkt tilknyttet den grønlandske natur. I spildevandsplanen er det 
målsætningen, at der tages hensyn til recipientens naturgivne forudsætninger og de 
brugerinteresser, der er knyttet til området. Disse inddrages ved planlægningen af 
spildevandsudledningen.  
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Udgangspunktet herfor er en kortlægning af sårbarheden, som er udført ved reci-
pientundersøgelser /2, 3/. 
 
Det er vigtig at få afledt overfladevand fra fjeld, veje, befæstede arealer, boligområder 
mv. til afvandingssystemet. Overfladevand består af nedbør og/eller afsmeltning fra 
sne. Overfladevand er til gene for trafik og fodgængere, og kan endvidere forvolde 
skade på bygninger og anlæg. Det er spildevandsplanens målsætning at afvandings-
systemet skal kunne aflede det overfladevand der afstrømmer på en hensigtsmæssig 
og sikker måde. 
 
Med spildevandsplanen skal sikres et operationelt planlægningsgrundlag for den 
fremtidige kloakplanlægning, således at indsatsen løbende afstemmes med praktiske 
og økonomiske muligheder gennem en langsigtet planlægning og prioritering. 
 
 

1.2 Målgruppe 

Spildevandsplanen skal indeholde de delelementer som gør, at planen kan tilfredsstil-
le kommunens egne behov for at have en plan, som er et godt arbejds- og planlæg-
ningsredskab i det daglige og fremtidige arbejde. Dette gælder både for den daglige 
sagsbehandling og for kommende anlægsarbejder.  
 
Der er altså tale om en teknisk plan med teknikere som målgruppe. 
 
Der er til spildevandsplanen udarbejdet en ordforklaring, som er indsat som bilag 1. 
 
 

1.3 Spildevandsplanens opbygning 

Denne spildevandsplan består af en tekstdel og en bilagsdel, som bl.a. indeholder 
skema- og kortbilag. 
 
Spildevandsplanlægningen er opdelt i 3 faser: 
 

Fase 1: Fastlæggelse af forudsætninger for udarbejdelse af en spilde- 
  vandsplan (i forbindelse med udarbejdelsen af Miljøhandlingspla- 

nen /1/) 
Fase 2: Udarbejdelse af spildevandsplanen (hovedplan med tilhørende ske-

ma- og kortbilag) 
Fase 3: Udarbejdelse af tilhørende redegørelser til spildevandsplanen (her-

under videre kortlægning af afløbsforholdene mv.) 
 

Fase 1 er forløbet fra efteråret 2000 til vinteren 2001, fase 2 fra foråret 2001 til vinte-
ren 2001, mens fase 3 forventes at forløbe fra vinteren 2001.  
 
Med baggrund i lov- og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanlægningen samt 
resultatet af forarbejdet i fase 1 er det valgt at opbygge spildevandsplanen som en 
hovedplan (nærværende plan med bilagsdele) samt tilhørende redegørelser, som ud-
arbejdes efterfølgende, for: 
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• Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning (omhandlende bl.a. led-
ningsregistrering, TV-inspektion, sanering af kloakanlæg og udløb) 
 

• Ikke-kloakerede områder (bebyggelser med natrenovation - bygder), som 
omhandler bl.a. etablering af samletanke, tømningsordning mv . 
 

• Byudviklingsområder i relation til fremtidig bebyggelse (nye områder). 
 
Dette kan illustreres således: 
 

SPILDEVANDSPLAN 
      
  Redegørelse for   
      
      

Handlingsplan for 
kloakfornyelses- 

planlægning 

 Ikke-kloakerede 
områder  

(bygder og områder 
med natrenovation) 

 Byudviklings- 
områder 

(nye områder) 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

Spildevandsområdet i Nuup Kommunea administreres af Driftsafdelingen under For-
valtningen for Teknik og Miljø. Grundlaget for udarbejdelsen af denne spildevands-
plan er nævnt i det følgende. 
 
 

2.1 Lovgrundlag 

I Grønland er det ikke lovbestemt, at kommunerne skal udarbejde en spildevands-
plan. Dette har Nuup Kommune valgt at gøre i henhold til den udarbejdede miljøhand-
lingsplan /1/, således at kommunen får et operationelt planlægningsredskab. 
 
Spildevandsplanlægningen udarbejdes i henhold til følgende anden relevant lovgiv-
ning: 
 

• Lov nr. 850 for Grønland om miljøforhold mv. af 21. december 1988 
 
• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet 

med senere ændringer 
 
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af 

forurening fra virksomheder mv., som ikke er særligt miljøgodkendte 
 
• Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og 

bortskaffelse af latrinært og sanitært spildevand 
 
 

2.2 Planlægningsgrundlag 

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med anden fysisk planlægning 
samt på baggrund af udførte miljøundersøgelser, regulativer mv. Der er således ved 
spildevandsplanlægningen taget udgangspunkt i:  
 

• Kommuneplan Nuuk 1993 – 2005, Nuup Kommunea, januar 1995 
 
• Gældende lokalplaner for Nuup Kommunea 
 
• Miljøhandlingsplan, Nuup Kommunea, februar 2001 
 
• Affaldsplan - 2000, Nuup Kommunea, februar 2001 
 
• Regulativ for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og 

Kapisillit 
• Regulativ for udførelse af ledningsarbejder, Nuup Kommunea, juni 1999 
 
• Miljøundersøgelse og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger 

til Malenebugten, Nuup Kommunea, 1999. Denne rapport er ikke et admini-
strativt grundlag men har kun en vejledende funktion. 
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• Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen - handlingsplan 
for miljøprioriteringer baseret på naturlige forudsætninger, brugerinteresser og 
miljømålsætninger, 2000. Denne rapport er ikke et administrativt grundlag 
men har kun en vejledende funktion. 

 
• Oplysninger om afløbsdata, Asiaq, 2001 

 
• Regulativ for kloakanlæg i grønlandske byer, GTO 
 
 
Kommuneplanen samt Miljøhandlingsplanen er overordnede planer i forhold til 
spildevandsplanen, som er en sektorplan. 
 
Målsætningerne fra miljøhandlingsplanen i forhold til spildevand er søgt indarbej-
det i denne plan /1/. Disse er: 
 

- I 2001 at udarbejde og vedtage en spildevandsplan, således at man får et 
overblik over de nødvendige investeringer og tiltag de kommende 5 år. Herun-
der en vurdering af udledningstypen; dvs. udledning på dybt vand, rensning mv. 
Spildevandsplanen udarbejdes for Nuuk og bygderne. 
 

- Over en 5-årig periode at opnå en fuldt ud dækkende kloakering i Nuuk by med 
en nedlæggelse af natrenovationsanstalten til følge. 

 
- Vurdering af mulighederne for etablering af central rensning (mekanisk) af spil-

devandsudledningen inden for 3 år. Renseanlægget kan etableres ved Koloni-
havnen, hvor der er et relativt stort udløb, som det formentligt ikke er realistisk 
at omlægge. 

 
- Begrænsning af spildevandsmængderne til kloakker bl.a. gennem introduktion 

af vandbesparende foranstaltninger både i husholdninger og virksomheder 
samt reducere utilsigtet tilledning af overfladevand til kloakkerne. 

 
- Over en 10-årig periode fra 2001 til 2010 at etablere et system med samletanke 

eller et andet system i bygderne, som erstatter det nuværende natrenovations-
system. 
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3 RECIPIENTER OG VANDFORSYNING 

3.1 Vandkvalitet 

Det kommunale spildevand fra Nuuk’s ca. 14.000 indbyggere ledes urenset ud gen-
nem 17 udløb, der alle er lokaliseret i tidevandszonen. Udledning af urenset kommu-
nalt spildevand er med til at påvirke miljøtilstanden i havområderne omkring Nuuk 
halvøen. Foruden kloakudledningerne findes yderligere et antal punktudledninger (ud-
ledninger fra industri og udsivning fra lossepladser mv.). Spildevandsbelastningen fra 
industrier (via kloakudledninger og diffuse udledninger) er langt større end udlednin-
ger af spildevand fra boliger. Dette beskrives nærmere i afsnit 4. 
 

3.1.1 Recipienter 

Recipienterne ved Nuuk udgøres af de marine områder. Nuuk fjorden er et stort og 
forgrenet fjordområde med vanddybder ned til ca. 400 m tæt ved Nuuk. På sydsiden 
af Nuuk halvøen ligger Malenebugten, der har en vanddybde ned til 150 m. Her ligger 
Admiralitetsøerne som skaber læ for Nuuk havneområde. Malenebugten står i åben 
forbindelse med Nuuk fjorden og har mod sydvest også forbindelse til kystfarvandet 
gennem Narssaq-løbet. /3/ 
 
Miljøundersøgelser /2/ har vist, at der inderst i Malenebugten findes et mindre hydro-
grafisk isoleret tærskelbassin med en bassindybde på ca. 25 m og en tærskeldybde 
på 9 m. Der er stor tidevandsforskel omkring Nuuk, og da hele vandudskiftningen i 
Nuuk fjorden sker gennem den relativt trange fjordmunding ved Nuuk, er der generelt 
høje strømhastigheder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturområde - bevaringsværdig recipient 
 
 
Havområdet omkring Nuuk halvøen er inddelt i 3 delområder se figur 1, side 16: 
 

1. Malenebugten med havneområdet og Admiralitetsøerne til Valternæs vest for 
Atlantkajen. 

2. Havområdet langs den sydvest orienterede ydre bred af Nuuk halvøen fra Val-
ternæs til Sejgtrækkernæs. 

3. Havområdet fra Sejgtrækkernæs forbi Kolonihavnen og Vildmandsnæsset, 
Nødhavnsområdet og forbi lossepladsen nord for lufthavnen. 
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Inddelingen baserer sig hovedsageligt på fællestræk i naturgivne forudsætninger. /3/ 
 

3.1.2 Tilstand 

På trods af, at havområdet omkring Nuuk generelt er karakteriseret af høje strømha-
stigheder og god vandudskiftning, har miljøundersøgelser /2/ dokumenteret områder 
med dårlig vandudskiftning, og hvor miljøtilstanden er dårlig.  
 
I delområde 1 (Malenebugten) dokumenterer undersøgelsen betydelig organisk over-
belastning i Malenebugtens indre del samt forekomst af det giftige stof tributyltin TBT, 
tungmetaller og andre miljøgifte. I tærskelbassinet i den inderste del af Malenebugten 
er miljøtilstanden således meget dårlig på grund af påvirkning fra spildevandsudled-
ning. Endvidere er der i et enkelt tilfælde konstateret tarmbakterier i vandmassen. I de 
ydre og sydlige dele af Malenebugten er der ikke en væsentlig miljøpåvirkning. /2, 3/ 
 
For delområde 2 (havområdet mellem Valternæs og Sejgtrækkernæs) er der ikke fo-
retaget detaljerede miljøundersøgelser, men der er konstateret en miljøpåvirkning af 
strandzonen, som tyder på en organisk overbelastning. /3/ 
 
Delområde 3 (havområdet langs nordsiden af Nuuk halvøen fra Sejgtrækkernæs til 
området forbi lufthavnen) er heller ikke undersøgt detaljeret. Ved bakteriologiske un-
dersøgelser er der konstateret forhøjede forekomster af tarmbakterier ved Kolonihav-
nen (dog mindre end grænseværdien for badevand iht. danske bestemmelser). End-
videre er strømforholdene vurderet. Der er generelt gode strømforhold (pånær i de 
kystnære dele). Der er ikke lavet undersøgelser for den nordligste del af området. /3/ 
 
 

3.2 Vandkvalitetsmålsætninger 

3.2.1 Overordnet miljømålsætning 

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen for Nuup Kommunea, er det 
vigtigt at fastlægge en målsætning for vandkvaliteten i de marine områder, der bliver 
påvirket af spildevandsudledning og menneskelig aktivitet generelt. 
 
Brugen af naturmiljøet omkring os er vores livsgrundlag, og i takt med et større og 
større pres på vore fælles ressourcer, vokser behovet for at kunne forudsige miljøef-
fekter og planlægge tiltag for at kontrollere og afbøde disse. Det at knytte en målsæt-
ning til et vandområde er et vigtig skridt til styring af fremtidige aktiviteter, som vil 
kunne påvirke vandområdet. 
 
Miljømålsætningerne skal afspejle den miljøkvalitet, som kommunen gennem sin 
praktiske politik, særligt for udledning af spildevand, vil søge at opnå. /3/ 
 
Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal 
fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den 
bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at 
anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. 
 
Der fastsættes for alle marine vandområder omkring Nuuk individuelle målsætninger 
og kvalitetskrav. 
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3.2.2 Fastlæggelse af miljømålsætninger for det marine område 

Målsætningen for en ønsket miljøtilstand i et vandområde fastsættes ud fra politiske 
ønsker om en miljøtilstand samt ud fra vandområdets naturgivne forudsætninger og 
brugerinteresser knyttet til området. De udførte miljøundersøgelser /2, 3/ danner bag-
grund herfor. Brugerinteresser er nærmere beskrevet i bilag 2. 
 
For at kunne udarbejde en plan indeholdende en fastsat miljømålsætning, er det nød-
vendigt at kende den nuværende miljøtilstand og udviklingen af denne. Denne type 
information indsamles ved at foretage såkaldte recipientundersøgelser. I 1999 og 
2000 er der udført recipientundersøgelser mv. omkring Nuuk halvøen /2, 3/ som dan-
ner baggrund for fastlæggelsen af miljømålsætninger for det marine område. 
 
En miljømålsætning for et havområde formuleres på baggrund af de naturgivne for-
udsætninger (vandudskiftning, bundtopografi, eksponering etc.) som findes i det ak-
tuelle havområde, samt de menneskeskabte aktiviteter (brugerinteresser) som knytter 
sig til det. 
 
Man har i Danmark i en årrække anvendt et 3-delt klassifikationssystem (skærpet, 
generel og lempet målsætning), til hvilke de tidligere recipientundersøgelser er relate-
ret /3/. Udviklingen i Danmark går nu imod anvendelse af et andet klassifikationssy-
stem affødt af EU’s Vandrammedirektiv. 
 
For at fremtidssikre Nuup Kommunes spildevandsplan i forhold til eventuelle interna-
tionale miljøkrav, er det valgt at integrere termerne omkring miljømålsætninger fra 
EUs Vandrammedirektiv. 
 
Intensionerne i Vandrammedirektivet går i korte træk ud på, at der inden for miljøplan-
lægningen arbejdes med vandområdedistrikter (afstrømningsområder) på tværs af 
kommune-, regions- eller landegrænser. 
 
Det betyder, at det enkelte vandområdedistrikt fremover kommer i fokus og ikke er et 
politisk afgrænset delområde. 
 
Den fremtidige miljøplanlægning (herunder spildevandsplanlægning) for vandområder 
kan derfor på globalt plan, tænkes at omhandle et vandområdedistrikt, hvor planlæg-
ningen udarbejdes i samarbejde med de kommuner, regioner og lande, der ligger in-
denfor det enkelte vandområdedistrikt. /4/ 
 
Vandrammedirektivets klassifikationssystem tager udgangspunkt i den upåvirkede til-
stand, som de konkrete forhold i vandområderne kan afvige fra i større eller mindre 
grad. Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan denne tilstand og forskellige gra-
der af afvigelse herfra, skal klassificeres. Klassifikationen er opdelt i henholdsvis høj, 
god, moderat, ringe og dårlig økologisk tilstand. /4/ 
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− Høj økologisk tilstand. Der er ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte 
ændringer i værdierne for de fysiske-kemiske og hydromorfologiske kvalitetsele-
menter for den pågældende type overfladevandsområde, i forhold til, hvad der 
gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne for de 
biologiske kvalitetselementer for overfladevandområdet svarer til, hvad der nor-
malt gælder for den pågældende type under uberørte forhold, og der er ingen eller 
kun ubetydelige tegn på ændring. 

 
− God økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den på-

gældende type overfladevandsområde udviser niveauer, der er svagt ændret som 
følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder fra 
denne type overfladevand under uberørte forhold. 

 
− Moderat økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den 

pågældende type overfladevandsområde afviger i mindre grad fra, hvad der nor-
malt gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne viser 
mindre tegn på ændringer som følge af menneskelig aktivitet og er væsentligt me-
re forstyrrede end under forhold med god tilstand 

 
− Ringe økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den 

pågældende type overfladevandsområde viser tegn på større ændringer, og de re-
levante biologiske samfund afviger væsentlig fra, hvad der normalt gælder for den 
pågældende type overfladevandsområde under uberørte forhold. 

 
− Dårlig økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den 

pågældende type overfladevandsområde viser tegn på alvorlige ændringer, og 
store dele af de relevante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den på-
gældende type overfladevandsområde under uberørte forhold, mangler. /4/ 

 
Definitioner af henholdsvis høj, god og moderat økologisk tilstand, som anført i nor-
mer, er ikke operationelle i forhold til forvaltningen af vandområderne. For at kunne 
udgøre et grundlag for forvaltningen er det nødvendigt, at definitionerne omsættes til 
entydige kriterier, der for de enkelte variable definerer klasserne i klassifikationssy-
stemet, herunder navnlig den nedre grænse for god økologisk tilstand. Sådanne vær-
dier kan for den enkelte klassifikation (tilstand) fastsættes for et enkelt vandområde-
distrikt eller for et konkret vandområde. 
 
En måde at overføre ovennævnte klassifikationer til Arktiske og Grønlandske forhold 
på, er at udnytte de klassifikationer der allerede er defineret i ”Miljøundersøgelser og 
konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten” /2/. Klassi-
fikationen bygger her på det norske Statens Forureningstilsyn’s klassifikationssystem 
og indeholder 5 tilstandsklasser. Tilstandsklasserne er opdelt i: 
 
I. Ubetydeligt forurenet (meget god) 
II. Moderat forurenet (god) 
III. Markant forurenet (mindre god) 
IV. Stærkt forurenet (dårlig) og  
V. Meget stærkt forurenet (meget dårlig). 
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Tilstandsklasse I er bedst, og repræsenterer upåvirket naturtilstand, mens klasse V er 
den dårligste og repræsenterer et meget stærkt påvirket miljø. Definitionerne kan ses 
skematisk i bilag 3. 
 
Denne spildevandsplan indeholder således en vandkvalitetsmålsætning, der består af 
EU’s klassifikation og den Grønlandske definition. Ved at integrere de to klassifikati-
onssystemer opfylder man to mål, et international anerkendt og brugbart system, 
samtidig med at det er tilpasset de lokale forhold. 
 
 

3.3 Opfyldelse af målsætninger 

Til vurdering af hvordan spildevandet fremtidigt skal håndteres i Nuup Kommunea, er 
der indledningsvist foretaget en vurdering af konsekvenserne for havmiljøet ved ud-
ledning af urenset spildevand. Som udgangspunkt er der foretaget et litteraturstudie 
vedrørende omsætning af organisk stof under arktiske forhold. Litteraturstudiet er 
nærmere beskrevet i bilag 4 
 
 

3.3.1 Forudsætninger 

Forudsætningerne for behandling af spildevand udgøres i væsentlig grad af det arkti-
ske miljø. Det arktiske miljø kan karakteriseres med et koldt klima med mere eller 
mindre udbredt isdække, og præget af meget store variationer i lysindstrålingen.  
 
Lysindstrålingen har betydning for omsætningen i havmiljøet, hvor primærproduktio-
nen dominerer i den lyse halvdel af året (forår/sommer) med et maksimum i foråret, 
når isen smelter. I den øvrige del af året domineres miljøet af heterotrofe bakterier. 
 
Isdækket betyder endvidere, at kulstof i stort omfang genbruges i systemet. Dette 
skyldes, at der i isfrie perioder (forår/sommer) sker en optagelse af kulstof fra vandet 
eller atmosfæren, mens en genudveksling til atmosfæren om efteråret/vinteren for-
hindres, når havet dækkes med is.  
 
På den vestlige side af Grønland, hvor Nuuk er beliggende, ligger havtemperaturerne 
i overfladen på ca. 0°C til minus 1°C om vinteren og mellem 0 - 2°C om sommeren. 
/5/. Der er isfrit ved Nuuk om vinteren. I ca. 30-40 m´s dybde kommer temperaturen 
dog aldrig over 0,5-1°C om sommeren /6/. 
 
På baggrund af det udførte litteraturstudie (bilag 4) antages, at der under arktiske for-
hold sker en omsætning af organisk stof. Omsætningen er ikke nødvendigvis lang-
sommere end i tempererede egne, men flere undersøgelser viser dog en væsentlig 
lavere omsætning som følge af lavere temperaturer. Akkumulering af organisk stof i 
havet vil ligesom i tempererede egne påvirke miljøet lokalt alt afhængig af, hvor me-
get stof der akkumuleres. 
 
Det er påvist, at fækalbakterier lever længere ved lave temperaturer, hvilket der skal 
tages højde for i forbindelse med placering af spildevandsudløb. Såfremt spildevan-
det renses vil indholdet af fækalbakterier blive reduceret, idet reduktionen afhænger 
af rensegraden. En fuldstændig fjernelse kræver en hygiejnisering af spildevandet. 
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3.3.2 Tiltag for opfyldelse af målsætning 

På baggrund af de udførte undersøgelser /2, 3/, forslag til miljømålsætninger /3, 4/, lit-
teraturstudiet mv. kan der opstilles krav til de enkelte marine delområder.  
 
Delområderne omfatter følgende udløb (jf. tegnings- og skemabilag samt figur 1): 
 
Delområde 1: U1, U2, U17, U18 
Delområde 2: U3, U4, U5, U6, U7 
Delområde 3: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 
 

 
Figur 1. Delområder samt udløb  
 
Forholdene er sammenfattet i tabel 1 på omstående side. 
 
Ud fra tabel 1 kan ses, at der overvejende tilstræbes en fremtidig miljømålsætning 
svarende til god økologisk tilstand. Dette er gældende for hovedparten af de kystnæ-
re områder. 
 
Enkelte steder kan der forventes en målsætning svarende til høj økologisk tilstand – 
god økologisk tilstand, hvor der stort set er uberørte og naturlige forhold. Dette er 
gældende for de større havområder langs Nuuk halvøen og i den ydre og sydlige del 
af Malenebugten. 
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Området ved Atlanthavnen og lystbådehavnen i Malenebugten udlægges med en 
målsætning svarende til moderat økologisk tilstand. Dette betyder, at området define-
res som ”havnenærområde”, hvor det accepteres, at menneskeskabte aktiviteter (i 
forbindelse med havnen) kan påvirke miljøtilstanden i et nærmere defineret omfang, 
(herunder at der accepteres et forhøjet indhold af TBT i bundsediment og blåmuslin-
ger de næste 10 år). Øvrige miljøparametre bør opfylde kravene til god økologisk til-
stand. 
 
Baggrunden for at fastsætte en periode på 10 år for TBT er begrundet i, at der nu på 
internationalt plan er vedtaget at udfase brugen af TBT, og der forventes således fo-
retaget begrænsede foranstaltninger vedr. TBT. 
 
For at sikre de fastsatte målsætninger er der anført specifikke krav til vandkvaliteten 
udfra de definerede tilstandsklasser (angivet i bilag 2). 
 
Endvidere er der anført hvilke tiltag, der kan forventes at medføre en opfyldelse af 
målsætningen på de enkelte lokaliteter. Generelt anbefales, at der indføres et over-
vågningsprogram for de enkelte delområder baseret på de tidligere udførte undersø-
gelser suppleret med nye /2, 3/, således at der løbende haves dokumentation for 
vandkvaliteten af de marine områder. Herudfra kan det fremover vurderes, om de 
fastsatte miljømålsætninger opfyldes. 
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Område Tilstand 

(udfra til-
standsklasser) 

Målsætning 
 

Kvalitets-
krav 

Tiltag for opfyldelse 
af målsætning 

 
Delområde 1 – Malenebugten: 

 
Overvågningsprogram 
i hele området** 

Område ved lystbå-
dehavn / Iggia nær 
Tærskelbassin (U1) 
 
Indre vestlig del af 
Malenebugten 
 
 
 
Område ved Atlant-
havnen og nord her-
for (U2 og U17) 
 
Ydre og sydlig del af 
Malenebugten 
(U18) 
 

Dårlig (IV) 
(Stærkt forurenet) 

 
 

Mindre god (III) 
(Markant forure-

net) 
 
 

Mindre god (III) 
(Markant forure-

net) 
 

Meget god – god 
(I-II) 

(Ubetydeligt – 
moderat forurenet)

Moderat økologisk 
tilstand  
 
 
God økologisk tilstand 
 
 
 
 
Moderat økologisk 
tilstand 
 
 
Høj – god økologisk 
tilstand 
 
 

III 
 
 
 

II 
 
 
 
 

III 
 
 
 

I-II 
 

Rensning af spilde-
vand fra U1 
 
 
Kortlægning af pro-
blemer med forurening 
(TBT, tungmetaller og 
miljøgifte) 
 
Evt. flytning af udled-
ningspunkt U2 (til U3) 
 
 
Nyt fremtidigt udløb 
(U18) med mekanisk 
rensning 
 

 
Delområde 2 - Havområdet mellem Valternæs og Sejgtrækkernæs: 
 

 
Overvågningsprogram 
i hele området** 
 

Strandzonen omkring 
Kulpladsen (U3) 
 
 
 
Øvrig strandzone 
(U4, U5, U6, U7) 
 
 
Øvrig del 
 

Dårlig (IV) 
(Stærkt forurenet) 

 
 
 

Mindre god (III) 
(Markant forure-

net) 
 

God? (II ?) * 
(Moderat forure-

net) 

Moderat økologisk 
tilstand 
 
 
 
 
God økologisk tilstand 
 
 
 
God økologisk tilstand 
 

III 
 
 
 
 

II 
 
 
 

II 
 

Reduktion af belast-
ning fra U3 (evt. for-
længelse af ud-
løbsledning) 
 
Tiltag omkring U3 for-
ventes af forbedre 
forholdene generelt 

 
Delområde 3 - Havområdet langs Nuuk halvøen fra Sejgtrækkernæs til området 
forbi lufthavnen:  

 
Overvågningsprogram 
i hele området** 
 

Område ved Koloni-
havnen 
(U9, U10, U11) 
 
 
Øvrigt område 
(U8, U12, U13, U14) 
 
 
Nordlig del af områ-
det (U15, U16) 
 

God - mindre god 
(II-III) 

(Moderat-markant 
forurenet) 

 
God? (II ?) * 

(Moderat forure-
net) 

 
God ? (II ?) *  

(Moderat forure-
net) 

God økologisk tilstand 
 
 
 
 
God økologisk tilstand 
 
 
 
God økologisk tilstand 
 

II 
 
 
 
 

II 
 
 
 

II 

Forlængelse og evt. 
samling af udløb ved 
Vildmandsnæsset (U9, 
U10, U11) 
 
Ophør af dumpning af 
natrenovation nær U8 
 
 
Recipientundersøgel-
se af nordlig del af 
delområde 3 

* er ikke direkte undersøgt men formodes 
** foregår ved kontrol af recipienttilstanden over en årrække jf. /2/ 
Tabel 1. Skematisk oversigt vedr. tilstand, målsætninger, kvalitetskrav og tiltag for opfyldelse af mål-

sætning for hvert marine delområde. /2, 3, 4/ 
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3.4 Vandindvindingsforhold 

Vandforsyningen i Nuup Kommunea forestås af forsyningsselskabet Nukissiorfiit. Der 
foretages indvinding af vand fra ferske søer til drikkevandsformål mv. 
 
Direktoratet for Miljø og Natur regulerer vandforsyningsområdet i henhold til bl.a. 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om beskyttelse af ferskvands-
ressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand. 
 
I 1999-2000 var vandforbruget i Nuuk ca. 1.400.000 m³/år, i Qeqertarsuatsiaat ca. 
8.000 m³/år og i Kapisillit ca. 1.700 m³/år. I henhold til Nukissiorfiit’s prognose for 
vandforbruget i Nuuk (incl. Nuussuaq og Malenebugt) påregnes en stigning til ca. 
1.600.000 m³/år i 2011. I Nuuk by ligger forbruget på 190 l/d pr. pers. mens det i Nu-
ussuaq og Maleneland ligger på ca. 150 l/d pr. pers. I Nuussuaq forventes forbruget 
at stige til 160 l/d pr. pers. /7/ 
 
I Nuuk og Qeqertarsuatsiaat er der indlagt trykvand (vandforsyning ind til den enkelte 
husstand), mens der i Kapisillit hentes vand fra tapsteder. /1/ 
 
Vandforsyningsplanlægningen forestås af Nukissiorfiit. Den fremtidige spildevandsaf-
ledning må ikke stride imod vandindvindingsinteresser, og skal være i overensstem-
melse med vandforsyningsplanlægningen. 
 
Beskyttelseszonen omkring vandindvindingsområdet omkranser de naturlige vandre-
servoirer Malenesøen, Cirkussøen og det nordøst herfor beliggende søområde. In-
denfor disse områder vil der ikke blive givet tilladelse til aktiviteter, der medfører risiko 
for forurening af vandet.  
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4 KLOAKEREDE OMRÅDER 

De kommunale spildevandssystemer i Nuup Kommunea modtager i dag spildevand 
for i størrelsesorden 55.000 PE. Ca. 25% af belastningen stammer fra husholdninger 
og ca. 75% tilledes fra erhverv/industri, institutioner m.v. 
 
De kommunale spildevandssystemer består dels af afløbssystemet (spildevandsled-
ninger, pumpestationer, overløbsbygværker m.v.) og dels af udløbsbygværker og 
kommende renseanlæg. 
 
Ud over de kommunale spildevandssystemer findes der en række mindre delvise pri-
vate spildevandssystemer med særskilte diffuse udløb. 
 
De kloakerede områder er vist på oplandsplanerne indsat som tegningsbilag nr. 1.01 
– 4.02 . Her er også vist områder med delvist private afløbssystemer og diffuse udløb 
(oplande er angivet med 90-numre). 
 
Der er i Nuup Kommunea tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor spildevandet 
fra det offentlige spildevandssystem i og omkring Nuuk afledes via 17 kommunale ud-
løbsledninger. Der findes i dag ingen kommunale renseanlæg. Udviklingen i Nuup 
Kommunea vil sandsynligvis gå mod en mere central spildevandsstruktur, i takt med 
at udledningerne lægges sammen, og der enkelte steder på sigt indføres rensning af 
spildevandet.  
 
Den overordnede struktur kan jf. kommuneplanen opdeles i følgende hovedområder: 
 
1. Nuuk 
2. Nuussuaq 
3. Maleneland 
4. Quinngorput 
5. Kapisillit 
6. Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) 
 
Bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat er ikke-kloakerede områder og er nærmere 
beskrevet i afsnit 6. 
 
Hovedområde 1 – Nuuk omfatter følgende udløb: 
- Udløb 2 (ved containerhavnen) 
- Udløb 3 (nord for Valternæs) 
- Udløb 4 (nord for Valternæs) 
- Udløb 5 (nedenfor skydebane) 
- Udløb 6 (nedenfor hospital SANA) 
- Udløb 7 (nedenfor hospital SANA) 
- Udløb 8 (ved Saqqarliit / Sejgtrækkernæs) 
- Udløb 9 (ved Spækhusnæs vest for kolonihavnen) 
- Udløb 10 (ved Spækhusnæs vest for kolonihavnen) 
- Udløb 11 (ved Vildmandsnæs) 
- Udløb 12 (øst for Vildmandsnæs) 
- Udløb 13 (øst for Vildmandsnæs) 
- Diffuse private udløb (opland 90.4 – 90.9) 
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dløb 4 vest for Valternæs 

ovedområde 2 – Nuussuaq omfatter følgende udløb: 
 Udløb 1 (ved Iggia) 
 Udløb 17 (ved gl. elværk) 
 Diffuse private udløb (opland 90.1 – 90.3) 

ovedområde 3 – Maleneland omfatter følgende udløb: 
 Udløb 14 (ved Ravnekløften) 
 Udløb 15 (øst for Nødhavn) 
 Udløb 16 (nedenfor lufthavn) 

ovedområde 4 – Qinngorput  omfatter følgende udløb: 
 Udløb 18 (nyt udløb fra nye områder ved Qinngorput) 
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Til hvert udløb er der udfra registrerede afløbsdata /8/ defineret et hovedopland (sva-
rende til udløbsnummeret), hvorfra spildevandet tilledes det enkelte udløb. Hvert ho-
vedopland er inddelt i et eller flere oplande, (som er benævnt med hovedoplandsnr. 
samt et løbenr. eksempelvis oplande 1.1, 1.2 osv. i hovedopland 1). Alle oplande er 
vist på oplandsplanerne, tegningsbilag 1.01 - 4.02, og er nærmere beskrevet i ske-
mabilag 2 og 3 (oplandsbeskrivelser, skematiske oversigter). 
 
Nuup Kommuneas erhvervsstruktur er præget af Nuuks betydning som hovedstad, og 
som dermed er landets administrative, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige 
tyngdepunkt. Byen omfatter derfor en række centrale institutioner og forvaltninger. 
Herudover kendetegner byen sig ved at være en havneby med vigtige fragtruter til 
omverdenen.  
 
Ligeledes omfatter byen erhvervsområderne Nuukullak, havnen, Sarfarsuit, Sarfann-
guit og Siaqqinneq, hvor der foregår stor aktivitet af erhvervsmæssig karakter /9/. 
 
I Nuup Kommunea er der beliggende følgende større virksomheder / institutioner: 
- Nuuk Imeq 
- Royal Greenland 
- Polar Seefood 
- Royal Arctic Line (RAL) 
- SANA hospital 
- Nuuk Lufhavn 
- Værftet 
- Betoncentralen 
- Asfaltfabrikken 
- KNI 
- Hjemmestyrets kontorer 
- Nuup Kommunea, forvaltningen 
- Nukissiorfit 
- Tele Greenland 
- Uddannelsesinstitutioner (gymnasium, seminarium, universitet mv.) 
- 2 alderdomshjem 
- 5 skoler 
- 42 børneinstitutioner (heraf 3 i bygder) 
 
Af ovenstående har kun Værftet (opland 90.1 og 90.2) og RAL (opland 90.4 og 90.5) 
egen udledning af spildevand, de øvrige virksomheder / institutioner er tilsluttet kom-
munal kloak. For virksomhederne foreligger der ikke særskilte tilslutningstilladelser til 
det kommunale kloaksystem.  
 
På lufthavnen anvendes dog urea og acetatbaserede afisningsmidler på startbane og 
forplads, men dette spildevand bortskaffes ved nedsivning / diffus udledning. 
 
I kommunen findes herudover forskellige mindre virksomhedstyper bl.a. industri-
/håndværksvirksomheder, service- og transportvirksomheder, fiskeri og turisme mv.  
 
Det vurderes, at der i alt er ca. 320 virksomheder i kommunen. Heraf er ca. 35 virk-
somheder godkendelsespligtige, og 4 virksomheder betegnes som særligt forurenen-
de virksomheder i henhold til kap. 5 i Landstingsforordning nr. 12 af 22.12.1988 om 
beskyttelse af miljøet. Sidstnævnte er underlagt Hjemmestyrets tilsyn. /1/ 
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Som følge af boligmangel pågår der i Nuup Kommunea bygge- og anlægsprojekter i 
stort omfang, hvilket også har indflydelse på spildevandsforholdene i kommunen. 
 
 

4.1 Forudsætninger 

4.1.1 Offentlige / private anlæg 

De offentlige spildevandsanlæg i Grønland er nu overdraget til kommunerne, som i 
dag forestår anlæg, drift og vedligehold. Ved offentlige spildevandsanlæg forstås der-
for i denne spildevandsplan de kommunale spildevandsanlæg / afløbssystemer. 
 
I Nuup Kommunea er hovedparten af alle fælles kloakanlæg overtaget af kommunen i 
henhold til aftale med Grønlands Hjemmestyre og gennem spildevandsplanlægnin-
gen optaget som offentlige spildevandsanlæg. Dette vil sige, at Nuup Kommunea har 
ansvaret for anlæggenes drift og vedligeholdelse. Bestemmelserne i Regulativ for 
kloakanlæg i grønlandske byer (GTO) er stadig gældende, idet forvaltningen af den 
offentlige kloak i Nuup Kommunea nu varetages af kommunen i stedet for GTO. 
 
Nye offentlige spildevandsanlæg, der er beskrevet i denne spildevandsplan, skal an-
lægges og drives som kommunale spildevandsanlæg, medmindre andet er særskilt 
beskrevet. Ved spildevandsanlæg forstås i denne forbindelse alle former for offentlige 
anlæg, som anvendes til afledning og/eller rensning af spildevand. 
 
Nuup Kommunea godkender og fører tilsyn med private kloakanlægs tilslutning til det 
offentlige kloakanlæg.  
 
Husspildevand og spildevand fra industrier, virksomheder, institutioner mv. i kloake-
rede områder skal altid afledes til kloak. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke 
tilledes kommunal kloak, men skal bortledes, således at der ikke opstår gener for øv-
rige bebyggelser i området, stier, veje og ubebyggede arealer.  
 
Nuup Kommunea kan stille krav om rensning eller lignende foranstaltninger (eksem-
pelvis olie- /fedtudskillere) til virksomheder, institutioner mv., der afleder eller plan-
lægger at aflede store mængder og/eller stærkt forurenende spildevand til den kom-
munale kloak. 
 

4.1.2 Tilslutningsret/-pligt 

Det fremgår af denne spildevandsplan, hvilke ejendomme, som er beliggende inden-
for kloakoplande (der henvises til tegningsbilag 1.01 – 4.02). Der er tilslutningspligt til 
det offentlige kloakanlæg i det omfang, at dette er angivet i en lokalplan eller arealtil-
delingen. 
 
Der henvises i øvrigt til regulativet for natrenovation og gråt spildevand (er indsat som 
bilag 7). 
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4.1.3 Arealbehov mv. 

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spilde-
vandsprojekter. I forbindelse med den senere detailprojektering, fastlægges placerin-
gen af ledningsanlæg, bygværker m.v. Berørte husejere informeres herom. 
 
I henhold til gældende bestemmelser skal der søges arealtildeling til anlæg af lednin-
ger, bygværker og øvrige tekniske anlæg mv. 
 

4.1.4 Datagrundlag 

Aasiaq har i 2000/2001 udført en digitalisering af afløbsplaner for samtlige kloakerede 
områder i Nuuk udfra de gamle kloakplaner og supplerende registreringer /8/. Disse 
digitale afløbsdata danner grundlag for denne spildevandsplan. 
 
Digitaliseringen af afløbsdata ”forenkler” den nødvendige løbende ajourføring af data 
for afløbssystemet, som løbende vil blive forbedret i takt med, at der opnås større vi-
den om systemerne. 
 
I forbindelse med denne spildevandsplan er der anvendt en del ressourcer på udar-
bejdelse af datagrundlaget, som f.eks. fastlæggelse af: 
 
• Oplandsdata (oplandsgrænser, oplandsstørrelser og anvendelse) 
• Afløbssystem (type, beliggenhed, sammenhæng, længde, pumpestationer, udløb, 

bygværker mv.) 
• Belastninger (antal PE ved optælling af antal personer (baseret på folkeregister-

oplysninger) samt for erhverv/institutioner antal beskæftigede/elever/pladser mv.) 
 
Der henvises i øvrigt til beregningsforudsætningerne anført i bilag 6. 
 
 

4.2 Status for eksisterende forhold  

4.2.1 Status for afløbssystem  

Afløbssystemerne omfatter spildevandsledninger med tilhørende brønde, pumpesta-
tioner, bygværker og stikledninger. 
 
De enkelte kloakoplande er generelt beskrevet i oplandsskemaer (skemabilag 2 og 3) 
med oplysninger for de enkelte oplande i status- og plansituationen (status omfatter 
de eksisterende forhold, og plan omfatter de fremtidige forhold indenfor planperio-
den). Belastningsopgørelser (for henholdsvis status og plan) fremgår også af op-
landsskemaerne (bl.a. vand- og stofmængder fra de enkelte oplande relateret til ud-
løbene).  
 
Oplandenes afgrænsning er vist på oplandsplaner for henholdsvis status- og plansi-
tuationen (tegningsbilag 1.01 - 4.02).  
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Pumpestation ved Niels Hammerkensvej 
 
 
I nedenstående skema er statusoplysninger for de kommunale afløbssystemer sam-
menfattet: 

 
  Status 

Nr. Område-    
betegnelse 

Areal 

 

PE 

boliger 

PE 

erhverv 
mv. 

PE 

i alt 

Udløb* 

 

Lednings-
længde 

  ha antal antal antal antal km 

1 Nuuk 194,1 8.171 39.877 48.048 12 26,2 

2 Nuussuaq 71,0 3.578 1.105 4.683 2 9,3 

3 Maleneland 75,3 1.886 329 2.215 3 10,7 

4 Quinngorput 0,0 0 0 0 0 0,0 

I alt  340,4 13.635 41.311 54.946 17 46,1 
* uden diffuse udløb 
 
Tabel 2. Oversigt vedrørende teoretiske belastninger for det offentlige kloaksystem i  
  Nuup Kommunea for eksisterende forhold (status) jf. skemabilag 2. 
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Skemaet giver et samlet overblik over de eksisterende forhold med hensyn til det 
areal samt antal PE, der er tilsluttet de forskellige hovedområder. Desuden er omfan-
get af udløb samt ledninger angivet.  
 
Af tabel 2 kan ses, at der i dag er tale om et kloakeret opland på ca. 340 ha. Belast-
ningen fra det samlede kloakerede område udgør i alt ca. 55.000 PE, hvoraf ca. 25 % 
udgøres af spildevandsbelastning fra boliger og ca. 75 % fra erhverv, industri, institu-
tioner mv. Der er i alt anlagt ca. 46 km spildevandsledninger i og omkring Nuuk, hvor 
spildevandet udledes gennem 17 kommunale udløbsledninger. Endvidere findes 10 
pumpestationer.  
 

4.2.2 Status for udløb 

Som omtalt ovenfor er der tale om 17 kommunale udløb i og omkring Nuuk, hvorfra 
spildevandet i dag udledes urenset. Hovedparten af udledningerne foregår i tide-
vandszonen.  
 
De enkelte udløb er vist og nærmere beskrevet i skemabilag 1. Endvidere er place-
ringen af de enkelte udløb også vist på oplandsplanerne (tegningsbilag 1.01 – 4.02). 
 

4.2.3 Status for slam og øvrige affaldsprodukter  

Da der i dag ikke foretages rensning af spildevandet, sker der heller ingen egentlig 
produktion af spildevandsslam mv. 
 
I forbindelse med driften af afløbssystemet indsamles dog lejlighedsvis slam, sand, 
fedt og skum, som udledes via natrenovationsrampen. 
 
Endvidere foretages indsamling af natrenovation fra ejendomme, som ikke er tilsluttet 
kloaksystemet, samt indsamling fra slamtanke/samletanke. Dette er nærmere be-
skrevet i afsnit 6. 
 
Der henvises generelt til den gældende affaldsplan /9/. 
 

4.2.4 Status for styring, regulering og overvågning (SRO-anlæg)  

Der pågår et arbejde med udarbejdelse af en plan for etablering af overvågning / sty-
ring af kloakpumpestationer i Nuuk ( SRO-projekt). 
 
 

4.3 Planer for fremtidige forhold  

Blandt andet for at sikre at de opstillede målsætninger jf. afsnit 3, kan opfyldes, skal 
der iværksættes en række tiltag for det kommunale spildevandssystem. Endvidere er 
der opstillet en række afløbstekniske målsætninger, som fremgår af bilag 7. Disse 
skal også søges opfyldt. 
 
Det er derfor nødvendigt at foretage forureningsbegrænsende aktiviteter, som over-
ordnet omfatter følgende punkter for de kloakerede områder: 
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• Tilslutning af yderligere bebyggelse til eksisterende afløbssystemer (nye plan-
lagte områder samt nuværende områder med natrenovation i og omkring Nu-
uk). 

• Nedlæggelse af natrenovationsanstalten i Nuuk. 
• TV-inspektion og ledningsregistrering i udvalget kloakerede områder. 
• Forbedring af eksisterende afløbssystemer med reduktion af belastning fra 

overfladevand og drænvand jf. de forbedrede afløbsdata fra TV-inspektion og 
detailregistrering. 

• Kloakfornyelse (sanering og renovering) som følge af nedslidning og forældel-
se af afløbssystemerne på baggrund af udførte TV-inspektioner og detailregi-
streringer. 

• Forbedret drift og overvågning af afløbssystemet ved installering af SRO-
anlæg ved alle pumpestationer samt udarbejdelse af rutiner for tilsyn og kon-
trol med pumpestationer og bygværker. 

• Fornyelse og forbedring af udløbsledninger. 
• Etablering af mekanisk rensning af spildevandet fra oplandet til udløb 1 ved 

Iggia, samt på sigt mekanisk rensning af spildevandet fra det fremtidige opland 
til det nye udløb 18 ved Qinngorput. 

 
Herudover skal der generelt udføres følgende: 
 

• Der skal i planperioden iværksættes et program for vandbesparende foran-
staltninger i såvel Nuuk som i bygder, rettet mod såvel virksomheder som 
husholdninger /1/. 

• Forbedrede afløbsforhold i bygderne (jf. afsnit 6) 
• Etablering af overvågningsprogram for kontrol af recipienttilstanden over en år-

række (jf. afsnit 3), herunder recipientundersøgelse for den nordlige del af del-
område 3 samt kortlægning af problemer med forurening i Malenebugten 
(TBT, tungmetaller og øvrige miljøgifte). 

 
Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at foretage årlige målinger af spildevandsbe-
lastningen fra de store industrier: Nuuk Imeq, Royal Greenland og Polar Seafood 
samt evt. fra SANA. Herved fås en verificering af den skønnede teoretiske belastning 
i denne spildevandsplan. Der bør foretages målinger af min. den organiske belastning 
samt vandmængder. 
 

4.3.1 Planer for afløbssystem  

De planlagte fremtidige kloakoplande er nærmere beskrevet i oplandsskemaerne 
(skemabilag 3), og de fremtidige oplandes afgrænsning fremgår af oplandsplanerne 
for plansituationen (tegningsbilag 1.02, 2.02, 3.02, 4.02) 
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I nedenstående skema er planoplysninger for de kommunale afløbssystemer sam-
menfattet: 
 

  Plan 
Nr. Område-    

betegnelse 
Areal 

 

PE 

boliger 

PE 

erhverv mv. 

PE 

i alt 

Udløb* 

 

  ha antal antal antal antal 

1 Nuuk 213,3 9.050 44.839 53.889 12 

2 Nuussuaq 107,4 4.131 1.465 5.596 2 

3 Maleneland 92,0 2.539 570 3.109 3 

4 Qinngorput 22,0 825 0 825 1 

I alt  434,7 16.545 46.874 63.419 18 
* uden diffuse udløb 
 
Tabel 3. Oversigt vedrørende teoretiske belastninger for det offentlige kloaksystem i  
  Nuup Kommunea for fremtidige forhold (plan) jf. skemabilag 3. 
 
Skemaet giver et samlet overblik over de fremtidige forhold med hensyn til det areal 
samt antal PE, der forventes tilsluttet de forskellige hovedområder. Desuden er om-
fanget af fremtidige udløb angivet.  
 
Af tabel 3 kan ses, at der fremover forventes et kloakeret opland på i alt ca. 435 ha. 
Belastningen fra det samlede kloakerede område forventes at udgøre i alt ca. 63.000 
PE, hvoraf ca. 27 % udgøres af spildevandsbelastning fra boliger og ca. 73 % fra er-
hverv, industri, institutioner mv. Fremover udledes spildevandet gennem 18 kommu-
nale udløbsledninger. Endvidere forventes etableret mekaniske rensning ved 1-2 ud-
løb. Totalt set er der således forudsat en stigning af den teoretiske belastning på ca. 
8.000 PE i løbet af planperioden (frem til og med 2006) svarende til en stigning på ca. 
15 %. 
 
Generelt er tilslutning af eksisterende bebyggelse planlagt til primært at omfatte spil-
devand. Overfladevand skal tilsluttes eksisterende grøfter eller evt. fremover i lukkede 
ledninger til overfladevand. 
 
Tilslutningen af spildevand omfatter som udgangspunkt kun almindeligt husspilde-
vand. Andre spildevandstyper kan kun tilsluttes efter særskilt ansøgning og godken-
delse i hvert enkelt tilfælde. 
 
Udover de eksisterende bebyggelser vil der efter behov blive tilsluttet nye oplande i 
forbindelse med byggemodning af nye byudviklingsområder (i overensstemmelse 
med kommuneplan og lokalplaner). Der etableres spildevandskloak ved tilslutning af 
nye områder i og omkring Nuuk, og overfladevandet afledes generelt til grøfter. Klo-
akforsyningen etablerer tilslutningsmulighed, mens eventuelle private bygherrer selv 
står for kloakprojektet, der skal godkendes af kommunen inden udførelsen. 
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Prioriteringer og detaljerede tidsplaner for ændringer i de kloakerede områder vil blive 
fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af en handlingsplan for kloakfornyelse (se 
afsnit 4.4) samt i forbindelse med den årlige budgetlægning (udarbejdelsen af inve-
steringsoversigter). Generelt opprioriteres dog områder beliggende i oplande med 
driftsmæssige problemer samt problemer med tilledning af overfladevand/drænvand. 
En foreløbig prioritering af de enkelte aktiviteter fremgår dog af den udarbejdede tids- 
og aktivitetsplan (bilag 8). 
 
Det fremgår af oplandsplanerne for plansituationen (kortbilag 1.02, 2.02, 3.02 og 
4.02) hvilke ejendomme, der forventes at blive tilsluttet offentlig kloak i planperioden. 
 
Først i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projekter er det muligt at angive 
den nøjagtige ledningsføring for fremtidige tilslutninger til det offentlige spildevands-
anlæg. 
 
 
Ændringer i hovedområde 1 – Nuuk (kortbilag 1.02) 
 
Oplandet til udløb 2: 
Ingen planlagte ændringer.  
Belastningen fra Royal Greenland forventes at stige med ca. 20% i planperioden. 
 
Oplandet til udløb 3: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 3.2: Industriområde ved Vester Vig tilsluttes. 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Belastningen fra Polar Seafood forventes at stige med ca. 10% i planperioden. 
 
Oplandet til udløb 4: 
Ingen planlagte ændringer. 
 
Oplandet til udløb 5: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 5.2: Forretningscenter ved Jagtvej tilsluttes. 
- Opland 5.3: Højhus (”Tvillingetårn”) ved Jagtvej tilsluttes. 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Oplandet til udløb 6: 
Ved detailregistrering af tilslutninger af bygninger, p-pladser mv skal det præcist fast-
lægges hvilke dele af SANA, der afleder til udløb 6, og hvilke der afleder til udløb 7. 
 
Oplandet til udløb 7: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 7.2: Nye boliger ved den sydlige del af Niels Hammerkensvej tilsluttes. 
- Opland 7.3: Nye boliger samt institution ved SANA tilsluttes. 
- Opland 7.4: Nyt butikscenter tilsluttes. 
- Opland 7.5: Udbygning af centerområde. 
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- Opland 7.6: Nyt boligområde ved 400-Rtalik tilsluttes. 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Ved detailregistrering af tilslutninger af bygninger, p-pladser mv skal det præcist fast-
lægges hvilke dele af SANA, der afleder til udløb 6, og hvilke der afleder til udløb 7. 
 
Oplandet til udløb 8: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 8.2: Sydlig del af centerområde ved Qullilerfik tilsluttes. 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Endvidere foretages en nedlæggelse af natrenovationsanstalten senest i 2008. 
 
Oplandet til udløb 9: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebygggelsen ved Kolonihavnen 
 
Ved detailregistrering af tilslutninger af bygninger, veje, pladser mv samt ved TV-
inspektion skal det præcist fastlægges, hvor oplandsgrænsen mellem opland 9.1 og 
11.1 er eksakt beliggende, (detailfastlæggelse af spildevandsafledningen i krydset 
mellem Kuussuaq og Tuapannguit). 
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Der anbefales foretaget TV-inspektion af ca. 1 km ledninger i den ældre del af Nuuk, 
opland 9.1. (Der foretages TV-inspektion af den resterende del af Nuuk i henhold til 
prioriteringsplan.) Såfremt TV-inspektion viser, at ledningernes tilstand er meget dår-
lig, fremskyndes en renovering/sanering af disse. 
 
Endvidere skal der ske en regnstyring / styring af overfladevand/drænvand i opland 
9.1 og 11.1 jf. de registrerede driftsproblemer (afsnit 5.1) 
 
Oplandet til udløb 10: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Oplandet til udløb 11: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 11.2: Nyt kongrescenter tilsluttes. 
- Opland 11.3: Nordlig del af centerområde ved Qullilerfik (”Trekanten”) tilsluttes 
- Opland 11.4: Nye boliger ved Radiofjeldet tilsluttes. 
- Opland 11.5: Udvidelse af eksisterende hal tilsluttes. 
- Opland 11.6: Ny sportshal tilsluttes. 
Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Ved detailregistrering af tilslutninger af bygninger, veje, pladser mv samt ved TV-
inspektion skal det præcist fastlægges, hvor oplandsgrænsen mellem opland 9.1 og 
11.1 er eksakt beliggende, (detailfastlæggelse af spildevandsafledningen i krydset 
mellem Kuussuaq og Tuapannguit). 
 
Der er anbefales foretaget TV-inspektion af ca. 10 km ledninger i den centrale del af 
Nuuk, opland 11.1. (Der foretages TV-inspektion af den resterende del af Nuuk i hen-
hold til prioriteringsplan.) Såfremt TV-inspektion viser, at ledningernes tilstand er me-
get dårlig, fremskyndes en renovering/sanering af disse. 
 
Endvidere skal der ske en regnstyring / styring af overfladevand/drænvand i opland 
9.1 og 11.1 jf. de registrerede driftsproblemer (afsnit 5.1) 
 
Oplandet til udløb 12: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Oplandet til udløb 13: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 13.2: Nye boliger ved Teleområdet tilsluttes. 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Oplande til diffuse private udløb: 
I planperioden undersøges afløbsforholdene nærmere for de mindre oplande til de 
diffuse udløb, opland 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8 og 90.9, herunder om der kan ske 
tilslutning til det kommunale kloaksystem med afledning til de kommunale udløb. 
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Ændringer i hovedområde 2 – Nuussuaq (kortbilag 2.02) 
 
Del af oplandet til udløb 1: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 1.2: Nyt havneområde ved Admiralitetsøerne tilsluttes. 
- Opland 1.3: Nyt boligområde ved Nuussuaq vest tilsluttes i planperioden). 
- Opland 1.4: Ny svømmehal i Nuussuaq tilsluttes. 
- Opland 1.5: Nyt institutionsområde (skole) ved Nuniaffik tilsluttes. 
 
Oplandet til udløb 17: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 17.2: Nyt område udlagt til fælles formål ved Issortarfik tilsluttes. 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Oplande til diffuse private udløb: 
I planperioden undersøges afløbsforholdene nærmere for de mindre oplande til de 
diffuse udløb, opland 90.1, 90.2, og 90.3, herunder om der kan ske tilslutning til det 
kommunale kloaksystem med afledning til de kommunale udløb. 
 
 
Ændringer i hovedområde 3 – Maleneland (kortbilag 3.02) 
 
Del af oplandet til udløb 1: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 1.6: Der foretages en udbygning af området ved Naturinstituttet. 
- Opland 1.7: Nyt boligområde ved Sarfaarsuit Timaat tilsluttes (forventes bebygget 

med 50% i planperioden). 
- Opland 1.8: Nyt område til boliger ved Sarfaarsuit tilsluttes (forventes bebygget med 

50% i planperioden). 
- Opland 1.9: Nyt område udlagt til Universitetspark og kollgium ved Ilimmarfik tilslut-
tes. 
- Opland 1.10: Nyt erhvervsområde ved Sarfaarsuit / forbrændingsanlægget  
  tilsluttes 
- Opland 1.11: Nyt erhvervsområde ved Sarfaarsuit, Pukuffik tilsluttes. 
 
Oplandet til udløb 14: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Eksisterende ejendomme med natrenovation tilsluttes. 
 
Oplandet til udløb 15: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 15.4: Boligområde ved den nordlige del af Iiminaq udbygges. 
- Opland 15.5: Område til fælles formål ved Issortarfik udbygges. 
- Opland 15.6: Nyt boligområde ved den sydlige del af Iiminaq tilsluttes. 
- Opland 15.7: Nyt område ved Eqalugalinnguit tilsluttes. 
Oplandet til udløb 16: 
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Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 16.3: Nyt område ved skicentret tilsluttes. 
- Opland 16.4: Nyt område ved den sydlige del af Nukappiakuluk (ved stenbrud)   
  tilsluttes. 
- Opland 16.5: Nyt erhvervsområde nord for Nukappiakuluk tilsluttes. 
 
 
Ændringer i hovedområde 4 – Qinngorput (kortbilag 4.02) 
 
Oplandet til nyt udløb 18: 
Nye områder som forventes inddraget i kloakopland i planperioden (jf. kommuneplan 
/11/, lokalplaner mv.): 
- Opland 18.1: Nyt boligområde ved Paarnarissoq tilsluttes (som etape 1). 
- Opland 18.2: Nyt boligområde ved Taqissorfik tilsluttes (evt. som etape 1). 
 
Efter planperioden forventes følgende områder tilsluttet (som etape 2): 
- Opland 18.3: Nyt boligområde ved Kuussuannguaq tilsluttes. 
- Opland 18.4: Nyt boligområde ved Innalinnguaq tilluttes. 
- Opland 18.5: Nyt boligområde ved Alanngoq tilsluttes. 
- Opland 18.6: Nyt boligområde ved Mitsimmavik / Qiviikkaluarfik tilsluttes. 
- Opland 18.7: Nyt erhvervsområde ved Naternaq tilsluttes. 
 

4.3.2 Planer for udløb  

I planperioden kan opstilles følgende overordnede disponering for de enkelte udløb: 
 
Udløb 1:  
Indledningsvis gennemføres mekanisk rensning af udløbsvandet, og på sigt forlæn-
ges udløbsledningen såfremt der ikke opnås tilfredsstillende kvalitet i recipienten ved 
mekanisk rensning. 
 
Udløb 2: 
Ingen umiddelbare tiltag, da udledningen sker i havne- og indsejlingsområde, hvor 
der ikke er særlige miljøhensyn at tage til recipienten, og der er fastsat en lempet 
målsætning på grund af havneaktiviteter. Såfremt recipientpåvirkningen ændres f.eks. 
som følge af produktionsændringer på virksomhederne, kan der gennemføres en me-
kanisk rensning eller flytning af udledningspunktet. 
 
Udløb 3: 
Ingen umiddelbare tiltag, men såfremt udløb 2 ønskes flyttet, er det oplagt at nuvæ-
rende udløb 2 og 3 udledes i en fælles udløbsledning, der udmunder på et sted, hvor 
kravene til initialfortynding opfyldes. 
 
Udløb 4: 
Ingen tiltag. 
 
Udløb 5: 
Ingen tiltag 
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Udløb 6: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 7: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 8: 
Der foretages ingen umiddelbare tiltag, idet der ikke fra udløb 8 er registreret nævne-
værdig påvirkning af recipienten.  
 
 

Re001LRu_s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udløb 9 ved Spækhusnæs vest for Kolonihavnen 
 
Udløb 9: 
Udløbsledningen forlænges, så der opnås en tilfredsstillende initialfortynding. Ved for-
længelse af udløbsledningen skal det vurderes, om bidraget fra udløb 10 skal udledes 
sammen med nuværende udløb 9. Udførelse påbegyndes i 2002. 
 
Udløb 10: 
På grund af fysiske hindringer er der til stadighed problemer med udledningspunktet. 
Spildevandet ledes fremover til udløb 9, hvor det udledes sammen med den nuvæ-
rende vandmængde i udløb 9. 
 
Udløb 11: 
Udløbsledningen forlænges, så der opnås tilfredsstillende initialfortynding. Projektet 
udføres i 2004. 
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Udløb 12: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 13: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 14: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 15: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 16: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 17: 
Ingen tiltag 
 
Udløb 18: 
I forbindelse med udbygningen af området ved Qinngorput forventes spildevandet i 
første omgang midlertidigt udledt i nærområdet. På sigt når området udbygges flyttes 
udledningspunket mod syd, så udledningen sker på forholdsvis dybt vand. I forbindel-
se med flytningen af udløbsledningen etableres der sandsynligvis mekanisk rensning. 
 
I forbindelse med etablering af udløbsledninger er der udført en beskrivelse af god-
kendelsesproceduren.  
 

4.3.3 Planer for pumpestationer  

Til brug for det fremtidige arbejde med etablering af pumpestationer i Nuup Kommu-
nea er der udarbejdet en standard vedrørende pumpestationsløsninger.  
 
Fremtidige pumpestationsløsninger skal følge denne standard. 

 Re001LRu_spildevandsplan ver.6 



Nuup Kommunea  
Spildevandsplan 2002 - 2006 
 

 

  
 
 Side 37 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pumpestation i Nuussuaq 
 

4.3.4 Planer for styring, regulering og overvågning – plan 

I planperioden installeres der SRO-anlæg ved alle pumpestationer i kommunen. Der 
etableres ligeledes SRO-anlæg ved kommende renseanlæg. 
 
Endvidere skal der i planperioden udarbejdes driftsrutiner for tilsyn og kontrol af pum-
pestationer, bygværker, udløb og kommende renseanlæg. 
 
 

4.4 Kloakfornyelse / sanering af kloaksystemet 

Afløbssystemerne skal fornys i takt med, at de nedslides og forældes. Styringen heraf 
kræver at der foreligger en samlet handlingsplan. Som redegørelse til denne spilde-
vandsplan udarbejdes derfor en samlet handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægnin-
gen. 
 
Nuup Kommunea skal i gang med at systematisere viden omkring afløbssystemerne 
til brug for en egentlig kloaksaneringsplanlægning. Der er foretaget en digitalisering af 
de analoge kloakplaner /8/ og påbegyndt opbygning af en afløbsdatabase. Herefter 
anbefales der iværksat en registrering af afløbsforholdene i Nuuk (især omkring den 
ældre bydel), fremskaffelse af data for de enkelte afløbssystemers alder samt foreta-
get TV-inspektioner af afløbssystemet. Herved kan der således påbegyndes indsam-
ling af viden om afløbssystemernes fysiske tilstand. 
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Der er på nuværende tidspunkt kun udført TV-inspektion af en mindre del af afløbs-
systemet.  
 
Der kan således i de kommende år forventes anvendt en del økonomiske ressourcer 
på planlægningsarbejder i forbindelse med kloakfornyelse samt til egentlige kloakre-
noveringer og – saneringer med relation til de igangværende tiltag for forbedrede ud-
løbs- / renseforanstaltninger. 
 
Som beslutnings- og planlægningsgrundlag i forbindelse med kommende kloakforny-
elsesarbejder og eventuel ændring af afløbsstruktur, kan der for tilløbssystemerne til 
udvalgte udløb udføres en hydraulisk analyse af afløbssystemerne. Til dette formål 
kan der opbygges en overordnet EDB-model (f.eks. MOUSE-SAMBA model) for de 
udvalgte oplande. 
 
Arbejdet med kloakfornyelse har følgende overordnede mål: 
• Afløbssystemerne skal have en tilstrækkelig kvalitet til at undgå betydende drifts-

forstyrrelser. 
• Der skal være den nødvendige kapacitet i ledningerne primært til bortskaffelse af 

spildevand. 
• De sundheds- og arbejdsmiljømæssige forhold skal være i orden. 
• Forurening af omgivelserne skal begrænses. 
• De økonomiske midler skal anvendes optimalt. 
• Arbejdet skal fordeles over en årrække for at få fordelt anlægs- og driftsudgifter. 
 
Ovennævnte generelle målsætning danner grundlag for den videre kloakfornyelses-
planlægning. En detaljeret målsætning (vedr. dimensionering, overbelastninger mv.) 
for afløbssystemet  samt definering af sanerings-/renoveringskriterier vil fremgå af 
den egentlige kloakfornyelsesplan. 
 

4.4.1 Planlagte tiltag vedr. kloakfornyelse 

Som grundlag for den videre kloakfornyelsesplanlægning skal der i 2002 udarbejdes 
digitale kloakledningsplaner (som kan udtegnes i vilkårligt målestok, til planlægning 
anvendes ofte 1:1.000).  
 
Kloakledningsplanerne udarbejdes på baggrund af de digitale kloakdata /8/. Disse 
skal suppleres med en detaljeret registrering / verificering og eventuelle nyopmålinger 
på steder, hvor de hidtidige data er ufuldstændige eller usikre.  
 
Dette materiale danner baggrund for udførelse af en etapevis TV-inspektion af af-
løbssystemerne, hvor de enkelte ledningsstrækninger prioriteres. Til udførelse af TV-
inspektion kan der afsættes årlige økonomiske midler, eller det kan vælges at udføre 
TV-inspektionen ad en gang, såfremt der kan opnås en fordelagtig pris. 
 
Herefter haves et godt grundlag for vurdering af afløbssystemernes fysiske tilstand 
samt for vurdering og planlægning af renoverings- og saneringstiltag. 
 
Endvidere kan der på baggrund heraf iværksættes en optimering af driften af afløbs-
systemerne. Optimeringen kan ud over en overordnet styring af pumpestationer, in-
deholde en ombygning / etablering af drosselfunktioner, optimering af bygværker 
samt vurdering af behov for etablering af bassiner mv. 
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For systemer som driftsmæssigt er højt prioriteret, (systemer der fungerer som "ho-
vedfærdselsårer" for spildevandsafledningen), er der et særligt behov for langsigtet 
planlægning af vedligeholdelsen. Over en årrække iværksættes derfor en løbende re-
gistrering og fysisk tilstandsvurdering af disse hovedledningssystemer, herunder ud-
førelse af TV-inspektion og spuling, som grundlag for senere løbende renoveringer. I 
forbindelse med kloakfornyelsesplanlægningen prioriteres de enkelte ledningsstræk-
ninger. 
 
Tilsvarende udføres over en årrække en løbende registrering og fysisk tilstandsvurde-
ring af detailkloakker (i henhold til kloakfornyelsesplanlægningen) for nærmere defi-
nerede og prioriterede områder. Her udføres spuling og TV-inspektion af kloaklednin-
ger samt eventuelt supplerende ledningsregistrering / opmåling som grundlag for prio-
riteringen og udvælgelse af de områder, der senere skal kloakfornyes. Alternativt kan 
der løbende udarbejdes selvstændige kloakfornyelsesplaner for bydele/mindre områ-
der efter behov.  
 
 

4.5 Renseforanstaltninger 

I Danmark og flere andre lande blev spildevand til at begynde med udelukkende ren-
set af æstetiske grunde. Først senere fandt man ud af, at der også var behov for en 
mere vidtgående rensning for at skåne miljøet. Sidstnævnte da der oftest udledes til 
små følsomme recipienter, hvor der ikke er så stor, opblanding og hvor en spilde-
vandsbelastning får stor virkning på det omgivende miljø i form af en tilførsel af orga-
nisk stof og næringssalte, der overstiger den naturlige omsætning. De videregående 
rensemetoder er oftest metoder, der naturligt kommer i forlængelse af en mekanisk 
rensning. 
 
I forbindelse med en eventuel rensning af spildevandet i Nuuk vil det være naturligt i 
første omgang at indføre en mekanisk rensning af spildevandet, idet der så på et se-
nere tidspunkt kan tilføjes et videregående rensetrin, såfremt der vurderes at være 
behov herfor. 
 
I bilag 9 er forskellige metoder til mekanisk rensning belyst samt et par videregående 
rensemetoder er beskrevet. 
 

4.5.1 Mekanisk rensning 

Der er undersøgt forskellige muligheder for en mekanisk behandling af spildevandet 
inden det udledes til recipienterne omkring Nuuk.  
 
Der kan være tale om flere muligheder f.eks.: 
• Afskrabet rist 
• Tromlesi 
• Båndfilter 
• Step-Screen 
 
En overordnet beskrivelse af de udvalgte anlægstyper ses i bilag 12. Her findes også 
en udarbejdet oversigt for de forskellige typer, hvor der er oplistet fordele og ulemper i 
relation til Nuup Kommunea samt set nærmere på de økonomiske forhold (drifts- og 
anlægsøkonomi).  
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For Nuuk vil en løsning med en tromlesi eller et båndfilter kunne være en attraktiv 
mulighed. Rensningen afstedkommer et restprodukt som enten skal viderebehandles 
ved f.eks. forbrænding, eller som skal deponeres.  
 
Ved mekanisk rensning af udløbene, er det meningen at sand, grus og organisk stof, 
med en størrelse over 1-2 mm, løbende fjernes fra spildevandet. Fjernelsen sker ved 
at spildevandet i første omgang passerer et filter efterfulgt af et sandfang, hvor tunge-
re partikler fjernes fra det rensede spildevand, inden det udledes i havet via ud-
løbsledningen. På grund af bl.a. de klimatiske forhold vurderes det, at filtrering i en 
Roto-Sieve tromlesi eller i et båndfilter vil virke efter hensigten, samt opfylde de krav 
der forventeligt vil blive stillet til rensningen af spildevandet. 
 
Rensningen foregår ved, at spildevandet passerer en perforeret dug med en huldia-
meter, der afpasses det aktuelle behov. Det skønnes, at der kan opnås tilfredsstillen-
de renseresultater ved at anvende en perforering på 1,5-2 mm. Den endelige afkla-
ring af perforeringen hænger sammen med den krævede rensegrad samt spildevan-
dets sammensætning. 
 
Ved passagen af tromlesien eller båndfilteret, passerer afløbsvand samt partikler, der 
er mindre end perforeringerne, ud gennem dugen for efterfølgende udledning gen-
nem udløbsledningen. Materialet der sies fra, anbefales løbende fjernet ved hjælp af 
en ristegodspresse, der dels afvander og dels komprimerer ristegodset. Ristegodset 
kan evt ”emballeres” i ”endeløse” plastposer for efterfølgende deponering eller for-
brænding. 
 
Ved udledning af det mekanisk rensede spildevand skal der endvidere tages højde 
for, at spildevandet indeholder smitsomme bakterier. I koldt vand overlever bakterier-
ne (jf. litteraturstudiet i bilag 4) længere end i varmere vand og kan med tidevand og 
andre strømninger blive ført langt væk fra udledningspunktet. Udledt industrispilde-
vand kan også udgøre en risiko i forbindelse med konsumering af fisk og muslinger 
fanget i kystnære områder, idet der kan ske en akkumulering af f.eks. tungmetaller 
stammende fra spildevandet, i disse dyr. 
 
Det er således vigtigt, at det mekanisk rensede spildevand udledes et sted med god 
opblanding, og hvor strømmen kun er udadgående.  
 
Såfremt der på et senere tidspunkt er behov for / ønskes en videregående rensning af 
spildevandet, er forskellige muligheder belyst i bilag 9. Dette vurderes ikke på nuvæ-
rende tidspunkt at være aktuelt. 
 
Af de forskellige muligheder vurderes en biofilter-løsning eller en kemisk fældning at 
være de bedst egnede metoder under grønlandske forhold. Laguner er afprøvet med 
en vis succes under arktiske forhold, men som følge af pladskravene vurderes denne 
ikke umiddelbar at være egnet i Nuuk. Kan der imidlertid findes plads, vil metoden 
være en mulighed, da det er den mest lavteknologiske løsning.  
 
Den videregående rensning afstedkommer ligeledes et restprodukt, som skal videre-
behandles. 
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4.5.2 Planlagte tiltag vedr. foranstaltninger for reduktion af organisk belastning 

Af ovennævnte løsningsforslag er den mest simple løsning dermed i første omgang at 
lede den urensede spildevandsstrøm ud, hvor strømforholdene sikrer, at der ikke sker 
en tilbageførsel til kystnære områder. Dette vil reducere problemerne med æstetiske 
problemer langs kysten ligesom en miljøpåvirkning af bugten undgås. Ved at lede 
spildevandet længere ud, hvor der er en langt bedre opblanding, opnås en væsentlig 
bedre fortynding af spildevandet, hvilket sikrer en hurtigere nedbrydning af det orga-
niske indhold. For at øge omsætningen af det udledte spildevand kan dette forinden 
udledning findeles.  
 
Ved udledning af urenset spildevand vil der ved nye udledningspunkter ske en lokal 
miljøpåvirkning, men denne vurderes umiddelbart at være mindre af omfang end den 
nuværende situation, hvor urenset spildevand udledes til kystnært farvand. Hav- og 
kystområder omkring udledningspunkter bør overvåges med mellemrum for løbende 
at kunne vurderes konsekvenserne af udledningen. I anden omgang bør der etable-
res mekanisk rensning af de mest betydende udløb, hvilket vil reducere miljøpåvirk-
ningerne yderligere.  
 
Dette drejer sig konkret om etablering af mekanisk rensning ved udløb 1 (Iggia) jf. fo-
retagne recipientundersøgelser mv. /2, 3/. For at forbedre forholdene i Malenebugten 
skal der således etableres mekanisk rensning ved dette udløb i perioden 2004 - 2006, 
da det ikke anses for tilstrækkeligt at ændre udledningen for dette udløb. 
 
Endvidere skal der i fremtiden ved fuld udbygning af oplandet til det nye udløb 18 ved 
Qinngorput etableres mekanisk rensning fra dette udløb. 
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den mekaniske rensning mest hensigts-
mæssigt udfra en vurdering af fordele, ulemper, drifts- og anlægsøkonomi kan ske 
ved etablering af en Roto-Sieve tromlesi eller et båndfilter efterfulgt af et sandfang (jf. 
bilag 9). 
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5 OVERFLADEVAND 

5.1 Status for eksisterende forhold  

Overfladevand i form af smeltevand og nedbør der falder på befæstede arealer (veje, 
pladser etc.), fjeld, tagflader mv. afledes i dag på forskellig vis. Sne, som fjernes fra 
vejbaner, pladser mv. dumpes i havet.  
 
Der er tale om, at overfladevand afstrømmer til åbne grøfter og kanaler samt direkte 
til havet. I de kloakerede områder er der sandsynligvis også tale om, at en del af 
overfladevandet afledes via kloaksystemerne, idet der er registreret periodevise store 
vandmængder, som giver anledning til drifts- og kapacitetsproblemer (oversvømmel-
se og opstuvning under regn og i snesmeltningsperioden). Disse problemer er lokali-
seret til: 
 
- Kapacitetsproblemer ved strækningen fra pumpestationen ved lystbådehavnen 

Iggia til udledningen ved Nuuk Imeq (opland 1.1) /10/ 
- Opstuvning i kældre i bebyggelsen syd for Tele Greenland, mellem Skolevej og 

C.E. Jansensvej (opland 11.1) 
- Oversvømmelse ved alderdomshjemmet frem til Vinboden på Tuanpannguit (op-

land 11.1 og 9.1) 
- Utætte kloakledninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åben grøft til bortledning af vand 
 
Endvidere er der trafiksikkerhedsmæssige problemer i forhold til den periodevise 
oversvømmelse af de åbne grøfter og kanaler. 
 
De åbne grøfter og kanaler, som fremgår af det digitale grundkort, er vist på oplands-
planerne (indsat som tegningsbilag). Der er sandsynligvis tale om flere åbne grøfter 
og kanaler end de viste, men disse er ikke kortlagt. 
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5.2 Planer for fremtidige forhold  

I fremtiden skal der tages højde for de miljømæssige og trafiksikkerhedsmæssige 
problemer, som overfladevandet i perioder medfører. 
 
For at kunne løse disse problemer, er det nødvendigt at få foretaget en mere detalje-
ret undersøgelse af problemstillingen på konkrete lokaliteter jf. ovenstående. Det skal 
undersøges, om der er tale om fejltilslutninger med tilledning af overfladevand til spil-
devandssystemet, tilledning af drænvand, indsivning gennem utætte samlinger mv. 
Dette kan ske ved at udføre detailregistrering med TV-inspektion, flowmåling mv. 
(f.eks. måling om natten i tørvejrssituation). 
 
Herefter kan konkrete tiltag vurderes f.eks.: 
• Separering af vejvand 
• Anlæg af lukkede ledninger til overfladevand. 
 
Overfladevand skal generelt ikke tilledes det kommunale spildevandssystem, men til-
ledes eksisterende grøfter og kanaler eller evt. i lukkede overfladevandsledninger, så-
fremt der forventes kapacitetsmæssige problemer. 
Det anbefales endvidere, at der på sigt foretages en detaljeret kortlægning og opmå-
ling af de eksisterende grøfter og kanaler, som afleder overfladevand, herunder f.eks. 
fastlæggelse af placering/forløb, tilløb og afløb, tværsnit, vandføringsevne, spilde-
vandstilledning mv. Denne kortlægning udføres for såvel Nuuk som bygderne, såle-
des at der fremover haves et bedre grundlag for planlægningen af afløbsforholdene 
for overfladevand og gråt spildevand. 
 
Det anbefales generelt, at Nuup Kommunea foretager en systematisk registrering af 
driftsforstyrrelser for afløbssystemet, således at der fremover kan foretages en bedre 
lokalisering af problemer med bl.a. overfladevand. Denne registrering kan med fordel 
foretages digitalt af Driftsafdelingen (i f.eks. regneark eller database). 
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6 IKKE-KLOAKEREDE OMRÅDER 

6.1 Status for eksisterende forhold  

6.1.1 Status for bygder  

I Nuup Kommunea er beliggende 2 bygder: Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat . 
 
Kapisillit ligger ca. 100 km øst-nordøst for Nuuk i bunden af Kapisillit Kangerllua, som 
er en indre gren af Nuuk Kangerllua/Godthåbsfjorden. Kapisillit er beliggende nær 
indlandsisen med et arktisk klima. Indbyggertallet er på 102, og befolkningen lever 
hovedsageligt af fiskeri, rensdyravl og sommergæster herunder vandreturister. Den 
overvejende boligtype er enfamilieshuse. Bygden har offentlig service i form af butik, 
postkontor, brandstation, forsamlingshus, skole, børnehave, kirke, elværk mv. Der er 
etableret helårsvand i bygden ved etablering af fælles vandtank med trykledning til 2 
taphuse og servicehus. /11/ 
 
I Kapisillit er alle husstande i dag omfattet af natrenovationsordningen. Gråt spilde-
vand afledes til grøfter eller ud på terræn. Gråt spildevand fra servicehus udledes via 
kloakledning. (De eksisterende forhold er vist på tegningsbilag 5.01). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qornoq 
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Qeqertarsuatsiaat ligger ca. 150 km syd for Nuuk. Befolkningstallet er på 268. Bolig-
byggeriet består overvejende af åben/lav bebyggelse i form af enkelt- og dobbelthu-
se. Bygden har offentlig service i form af butikker, posthus, brandstation, skole, bør-
nehave, kirke, elværk, kommunekontor, sygeplejestation, ældrekollektiv mv. Der fore-
går vandindvinding fra et område 2 km syd for bygden. /11/ 
 
I Qeqertarsuatsiaat er de fleste ejendommene tilsluttet natrenovationsordningen, 
mens enkelte har samletanke. Gråt spildevand afledes til grøfter eller ud på terræn. 
(De eksisterende forhold er vist på tegningsbilag 6.01). 
 

6.1.2 Status for byudviklingsområder (nye områder) 

I henhold til kommuneplanen /11/ samt gældende lokalplaner er der udlagt nye byud-
viklingsområder i og omkring Nuuk. I status foregår der ingen spildevandsafledning 
fra disse nye områder. 
 

6.1.3 Status for områder med natrenovation i Nuuk  

Enkelte ældre enfamilieboliger i Nuuk (ca. 123 stk. hovedsageligt beliggende i den 
ældre bydel) er ukloakerede, og gråt spildevand udledes i disse områder til terræn 
(ejendomme fremgår af oplandsplaner, status). Gener med gråt spildevand søges i 
dag afhjulpet ved fastlæggelse af bestemmelser herom i forbindelse med arealtilde-
ling. /12/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natrenovationsanstalten 
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Der indsamles natrenovation fra ejendomme som ikke er tilsluttet kloaknettet eller 
samletank. Samletanke tømmes af et privat firma efter kommunalt regulativ. Hver 
husstand uden kloakering er forpligtet til tilslutning med mindst en tømning pr. uge. 
Der kan betales for yderligere tømninger, såfremt husstanden ønsker dette. 
 
Natrenovationen opsamles i plastsække og indsamles i en vogn med specialindrettet 
lad. Indholdet ledes i havet på natrenovationsanstalten, og poserne afleveres på for-
brændingsanlægget til forbrænding. Der udleveres en ny sæk, når den fyldte afhen-
tes. Dette indgår som en del af natrenovationsafgiften. Indsamlingen og driften af an-
stalten er udliciteret. /9/ 
 
 

6.2 Planer for fremtidige forhold  

6.2.1 Planer for bygder  

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18.11.1992 om arealanvendelse 
og planlægning skal der udarbejdes planer for kommunens bygdezoner (bygdepla-
ner), hvori der fastlægges retningslinier for arealanvendelse og bebyggelse. Indtil de 
kommende bygdeplaner er godkendt, skal de i kommuneplanen fastlagte mål være 
retningsgivende. /11/ Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse hermed. 
 
I begge bygder påregnes der ikke stigninger i befolkningstallet, idet disse har været 
faldende gennem de sidste år. I henhold til kommuneplanen /11/ er det kommunalbe-
styrelsens mål, at der skal ske en tilvækst på 5 boliger om året for hver af bygderne. 
Udover at udvikle betingelserne for de nuværende erhverv i bygderne ønskes en mu-
lighed for udvikling af turismen. 
 
I Kapisillit er vandforsyningsforholdene forbedret betydelig de seneste år ved etable-
ring af vandtank og 2 taphuse med helårsvand.  
 
Det tilstræbes at alle huse i Kapisillit tilsluttes samletanke. /11/. Dette skal ske ved at 
alle nye ejendomme bliver pålagt at etablere samletank. De eksisterende ejendomme 
skal have ændret på afløbsforholdene senest 2012, således at der etableres samle-
tanke for sanitært spildevand og den eksisterende natrenovationsordning nedlægges 
/1/. Der skal senest 2005 indføres en kommunal tømningsordning for samletankene. 
(De fremtidige forhold er vist på tegningsbilag 5.02). 
 
I Kapisillit er der især problemer med afledning af det grå spildevand, som afledes til 
terræn / fjeld. Bygdebestyrelsen har derfor foreslået, at der etableres kloak i bygden 
/12/, hvilket vil være ekstremt dyrt pga. terrænforholdene i bygden, der vil nødvendig-
gøre en række pumpestationer, hvis der skal kloakeres. Da der ikke er særligt frem-
kommelige adgangsveje i bygden, kan der blive problemer med indsamling fra samle-
tankene. Det kan derfor ikke udelukkes, at det fremtidigt bliver nødvendigt at kloakere 
enkelte ejendomme, således at der sker en lokal afledning af spildevand til flere cen-
trale opsamlingstanke, (som det er tilfældet i andre grønlandske bygder). 
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I Qeqertarsuatsiaat ønskes en forbedring af miljøforholdene ved at ejendommene 
etablerer samletanke. /11/. Som for Kapisillit skal dette ske ved at alle nye ejendom-
me bliver pålagt at etablere samletank. De eksisterende ejendomme skal have ænd-
ret på afløbsforholdene senest 2012, således at der etableres samletanke for sanitært 
spildevand og den eksisterende natrenovationsordning nedlægges /1/. Der er indført 
en kommunal tømningsordning for samletankene i Qeqertarsuatsiaat. Nye huse skal 
etableres med samletank. (De fremtidige forhold er vist på tegningsbilag 6.02) 
 
Det skal anføres, at bygdebestyrelsen af hensyn til ønsket om at forbedre hygiejne- 
og sundhedsforholdene har foreslået, at der etableres kloak i Qeqertarsuatsiaat 
(eventuel udbygning med samletanke) /12/. Dette vil være ekstremt dyrt pga. terræn-
forholdene i bygden, der vil nødvendiggøre en række pumpestationer, hvis der skal 
kloakeres. Da der eksisterer adgangsveje i bygden, er der af økonomiske årsager 
planlagt en fremtidig samletanksløsning for bygden. 
 
Kommunen vil foreslå, at man fremover ved nyinstallation anvender vandbesparende 
armaturer mv. og afleder det ”grå spildevand” til spildevandstank for herved at undgå 
de uønskede situationer med spildevand stående på terræn – specielt om vinteren. 
 
I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17.09.1993 om klosetter og 
bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand kan kommunalbestyrelsen iht. § 10 stk. 2 
iværksætte bortkørselsordninger i by og i bygder for sanitært spildevand fra samle-
tanke. Når en kommunal ordning er iværksat skal enhver husejer, hvorfra der fore-
kommer sanitært spildevand fra samletank, benytte ordningen og betale det af kom-
munalbestyrelsen fastsatte gebyr herfor (§ 11). 
 
Nuup Kommunea har i regulativ for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqer-
tarsuatsiaat og Kapisillit fastsat regler for bl.a. bortkørselsordninger for sanitært spil-
devand fra samletanke (jf. bekendtgørelsens § 13). Regulativet er indsat som bilag 8. 
 
Jævnfør § 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17.09.1993 om klosetter og 
bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand skal nye bortskaffelsesordninger i byer 
og bygder godkendes af Landsstyret før etablering. 
 
Der påregnes indført en særlig godkendelsesprocedure for udledning af gråt spilde-
vand på terræn, til grøft, på fjeld mv. (ansøgning og meddelelse af tilladelse til udled-
ning). Sagen er drøftet med Direktoratet for Miljø og Natur samt embedslægen. Der 
er pt. ingen lovgivning på området, men ifølge ”Landstingsforordning om beskyttelse 
af miljøet” § 7 stk. 2, 6 kan der udarbejdes regler for bortledning af sanitært- og ikke 
sanitært spildevand til terræn, is, sø, elv og hav. Indtil dette foreligger, kan kun an-
vendes § 34 stk. 3, hvorefter Kommunalbestyrelsen efter samråd med embedslæge-
institutionen kan tillade udledning af ikke sanitært spildevand til terræn og åbne grøf-
ter med udløb i fjord og hav. (Kommunen sender sagerne til høring hos Embedslæge-
institutionen, som udtaler sig ift. om udledningen er sundhedsskadelig.) 
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6.2.2 Planer for byudviklingsområder (nye områder)  

Spildevandet fra al nybyggeri i og omkring Nuuk skal tilsluttes kommunal kloak, såle-
des at spildevandet kan bortledes fra nye bebyggede områder på forsvarlig vis jf. af-
snit 4.3. /12/ Overfladevand skal fremover ikke tilledes det kommunale spildevands-
system, men tilledes eksisterende grøfter og kanaler eller evt. i lukkede overflade-
vandsledninger, såfremt der forventes kapacitetsmæssige problemer. 
 
Det drejer sig konkret om følgende områder, som er vist på oplandsplaner for plansi-
tuationen (tegningsbilag 1.02, 2.02, 3.02 og 4.02): 
 

 Nuuk, nye områder ved: 
• Stadionområder 
• Radiofjeldet 
• Jagtvej 
• SANA 
• Boliger til 400-vej 
 
Nuussuaq, nye områder ved: 
• Isortarfik 
• Nuussuaq Vest 
• Svømmehal 
 
Maleneland, nye områder ved: 
• Qernertunnguit Vest 
• Liminaq 
• Ilimmarfik 
• Sarfaarsuit Timaat 
• Sarfaarsuit 
• Pukuffik 
• Lufthavnen 
 
Samt nye områder i Qinngorput. 
 

6.2.3 Planer for områder med natrenovation i Nuuk 

Afløbsforholdene for de enkelte ukloakerede ældre enfamilieboliger (ca. 123 stk.), 
som hovedsageligt er beliggende i den ældre bydel påregnes fremover ændret. Disse 
ejendomme påregnes tilsluttet kommunal kloak senest i 2007, med efterfølgende 
nedlæggelse af natrenovationsanstalten i Nuuk. Overfladevand skal fremover ikke til-
ledes det kommunale spildevandssystem, men tilledes eksisterende grøfter og kana-
ler eller evt. i lukkede overfladevandsledninger, såfremt der forventes kapacitetsmæs-
sige problemer. 
 
Der er i dag ingen regler for og krav om tilslutning til offentlige kloak, og der er såle-
des ingen lovhjemmel for at påbyde tilslutning. Sagen er drøftet med Direktoratet for 
Miljø og Natur. Nuup Kommuneas administrationspraksis fremgår af regulativet for 
natrenovation og gråt spildevand (bilag 8). 
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 

7.1 Tids- og aktivitetsplan 

I henhold til de beskrevne tiltag i denne plan (afsnit 3, 4 , 5 og 6) er der udarbejdet et 
overordnet forslag til tids- og aktivitetsplan. Denne er vedlagt som bilag 10. 
 
 

7.2 Investeringsplan 

De påregnede anlægsinvesteringer i kommunale spildevandsanlæg samt efter hvil-
ken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført, frem-
går af investeringsplanen. Investeringerne er opgjort for planperioden 2002-2006 
samt for en perspektivperiode frem til år 2014. Oversigten angiver aktiviteter, disses 
udførelsestidspunkter (år) samt de tilknyttede overslag for anlægsudgifter. Beløbsan-
givelserne er opført i 2001-prisniveau. Kloakering af eksisterende bebyggelse betales 
af ejendomsejerne. 
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Sikring af naturområde 
 
Investeringsplanen er indsat som bilag 10. 
 
Af investeringsplanen fremgår at Nuup Kommunea kan påregne en samlet anlægs-
udgift i planperioden 2002-2006 på i alt ca. 10,2 mio. kr. Anlægsinvesteringerne i per-
spektivperioden 2007- 2014 udgør ca. 6,5 mio. kr. 
 
De i oversigten anførte investeringsbeløb er omtrentlige og vil blive konkretiseret og 
eventuelt justeret i forbindelse med gennemførelse af detailundersøgelser for den en-
kelte aktivitet. 
 
De årlige investeringsbeløb vil efter kommunalbestyrelsens nærmere beslutning blive 
optaget i Nuuk Kommuneas budget (i den kommunale investeringsoversigt for såvel 
det aktuelle budgetår som de følgende 3 overslagsår). 
 
I investeringsplanen er ikke anført skønnede beløb til etablering af nye spildevands-
anlæg i forbindelse med byggemodninger (detailkloakeringer) for kommunale udstyk-
ninger. Udgifterne til byggemodninger indeholder udgifter til detailkloakering og finan-
sieringen foretages således af kommunekassen, som står i forskud indtil arealerne er 
overdraget. 
 
 

7.3 Driftsudgifter 

Som følge af de i afsnit 4 planlagte investeringer i nye kloak- og renseanlæg vil de lø-
bende udgifter til drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, renseanlæg 
mv. blive tilpasset. 
 
De årlige driftsudgifter vil blive budgetteret efter det aktuelle behov i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens årlige budgetvedtagelse. 
 
Driftsbudgettet for Kloakdrift 2001 lyder: 
 

Kontonavn Budget 
Kr.  

Fremmede tjenesteydelser 170.000 
Driftsmidler 200.000 
Reparation og vedligeholdelse 470.000 
I alt kloakdrift 840.000 

 
I planperioden 2002-2006 kan forventes en stigning i driftsudgifterne på 4-8 % p.a. 
idet udgifterne til 2 renseanlæg skønnes at andrage:  
 
• Anlæg: ca. 3.000.000 kr. 
• Drift: 14.000 – 23.000 kr./år 
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7.4 Finansiering 

I Nuup Kommunea finansieres nuværende drifts- og anlægsudgifter til det kommunale 
spildevandsanlæg af kommunekassen. Nuup Kommunea opkræver ikke driftsbidrag 
eller tilslutningsbidrag for tilsluttede ejendomme til det kommunale spildevandsanlæg. 
Ejendommes betaling for detailkloakeringer i nye områder sker over byggemodnin-
gen. 
 
For områder, hvor der fremtidigt er truffet bestemmelse om fælles bortskaffelse af 
indholdet fra samletanke (tømningsordning) gælder bestemmelserne angivet i regula-
tiv for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit, hvor 
der er fastsat regler for bl.a. bortkørselsordninger for sanitært spildevand fra samle-
tanke (se bilag 7). 
 
Taksterne for tømning m.v. fastsættes af Kommunalbestyrelsen. 
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8 SAMMENFATNING 

8.1 Baggrund 

Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup 
Kommunea. Forslaget til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværen-
de og fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea (Nuuk 
og bygderne). Grundlaget er hermed tilvejebragt for at skabe et overblik over de frem-
tidige aktiviteter på spildevandsområdet. 
 
Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4 års periode (2002 – 2006) suppleret med 
en overordnet disponering for de følgende år frem til år 2014. Spildevandsplanen er 
udarbejdet af Carl Bro as i tæt samarbejde med Nuup Kommuneas Forvaltning for 
Teknik og Miljø. 
 

8.1.1 Lov- og planlægningsgrundlag 

I Grønland er det ikke lovbestemt, at kommunerne skal udarbejde en spildevands-
plan. Dette har Nuup Kommune valgt at gøre i henhold til den udarbejdede miljøhand-
lingsplan, således at kommunen får et operationelt planlægningsredskab. 
 
Spildevandsplanen er iøvrigt udarbejdet i overensstemmelse med og under hensyn-
tagen til gældende lovgivning (love, landstingsforordninger og bekendtgørelser) samt 
øvrigt planlægningsgrundlag (kommunale planer, regulativer og undersøgelser mv.). 
 

8.1.2 Målsætninger for spildevandsplanen 

Det overordnede mål med spildevandsplanen for Nuup Kommunea er at borgerne 
kan bortlede deres spildevand på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde.  
 
Spildevandsplanen skal opfylde flere delmål: 
 

• Kommunens borgere skal kunne komme af med deres spildevand på 
en hygiejnisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde.  

• Overfladevand fra nedbør og afsmeltning skal afledes, uden unødig 
gene for borgere og samfund. 

• Spildevandsplanen skal være operationel for kloakplanlægningen og 
tilvejebringe grundlaget for finansiering af de fremtidige aktiviteter. 

• Der skal foregå en rationel drift af spildevandsanlæggene. Alle pum-
pestationerne skal overvåges af SRO-anlæg, og der skal udarbejdes 
rutiner for tilsyn af pumpestationer og afløbsværker. 

• Sikkerhed for forbrugere og borgere skal prioriteres. Kommunen til-
stræber at anvende følgende dimensioneringskriterier for nyanlæg og 
sanering/renovering af afløbssystemer: 

- N = 1/2 for normal drift  
 (svarende til en gentagelsesperiode på 2 år) 
- N = 1/5 for opstuvninger, som har vidtgående konsekvenser 

(svarende til en gentagelsesperiode på 5 år) 
• Der skal ske en separering af spildevand og regnvand samt dræn-

vand 
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• Der skal sikres gode hygiejniske forhold. Det primære kriterium for 
udledning af spildevand bør være, at der ikke forekommer synlig 
(æstetisk) forurening som følge af udledning. Endvidere må spilde-
vandsudledning ikke give anledning til sundhedsmæssige problemer. 

• De recipientmæssige forhold skal tilgodeses. Der skal overvejende 
tilstræbes en fremtidig miljømålsætning svarende til god økologisk til-
stand. 

 
8.1.3 Spildevandsplanens opbygning 

Spildevandsplanen består af en tekstdel og en bilagsdel, som bl.a. indeholder skema- 
og kortbilag. 
 
Med baggrund i lov- og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanlægningen samt 
resultatet af forarbejdet i forbindelse med Miljøhandlingsplanen /1/ er det valgt at op-
bygge spildevandsplanen som en hovedplan (nærværende plan med bilagsdele) 
samt tilhørende redegørelser for: 
 

• Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning (omhandlende bl.a. 
ledningsregistrering, tv-inspektion, sanering af kloakanlæg og udløb) 

 
• Ikke-kloakerede områder (bebyggelser med natrenovation), som om-

handler bl.a. etablering af samletanke, tømningsordning mv. 
 

• Byudviklingsområder i relation til fremtidig bebyggelse. 
 
Redegørelserne forventes udarbejdet, når denne spildevandsplan er vedtaget. 
 
 

8.2 Problemstillinger 

96% af husstandene i og omkring Nuuk er kloakerede, og fra de ikke-kloakerede om-
råder indsamles natrenovation. Det ”grå” spildevand (vaskevand mv., ikke toiletspil-
devand) afledes til terræn, grøft, samletank eller kloak. Alt spildevand i Nuuk udledes 
urenset til de omkringliggende havområder. De ikke-kloakerede områder er fortrinsvis 
lokaliseret i den gamle bydel og bygderne. 
 
Fra natrenovationsanstalten er det kun spildevandet, der udledes. Poser, som anven-
des ved håndteringen, afleveres til forbrænding. 
 
Afløb fra virksomheder og større institutioner udledes ofte via ledningsanlæg direkte 
til havområder. I alt er der p.t. ca. 20 udledninger i Nuuk by; heraf er 17 kommunale 
udledninger. 
 
I bygderne, hvor der ikke findes kloakering, udledes via natrenovationsramper direkte 
til de omkringliggende havområder. Gråt spildevand udledes til terræn og grøft. 
 
I takt med at flere og flere husstande er blevet tilsluttet vandforsyningen med trykled-
ning, er vandforbruget steget hos en række forbrugere. Dette medfører, at spilde-
vandsmængderne i forhold til tidligere også er stigende. 
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Der eksisterer ingen fyldestgørende vurdering eller tilkendegivelse af, hvordan udled-
ningen påvirker recipienten. Der er dog foretaget nogle undersøgelser /2/, som er 
inddraget i spildevandsplanlægningen. 
 
Ligeledes foreligger der heller ikke en analyse af det fremtidige ressourceforbrug for 
opnåelse af et komplet velegnet ledningsanlæg og evt. behandling af spildevandet. 
 
I forbindelse med spildevandssituationen gælder følgende problematiske forhold: 
 

• En del af spildevandsudledningerne sker i vandkanten henholdsvis over 
og under daglig vande med deraf følgende risiko for æstetiske og sund-
hedsmæssige problemstillinger samt manglende opblanding. 

• Flere gamle spildevandsledninger har for ringe kapacitet, hvilket medfø-
rer oversvømmelser. 

 
Det er derfor i forbindelse med vedtagelsen af Miljøhandlingsplanen /1/, besluttet at 
der i 2001 skal udarbejdes en plan for hele spildevandsområdet. 
 
 

8.3 Løsningsforslag / planlagte tiltag 

Denne spildevandsplan fastlægger og definerer vandkvalitetsmålsætninger for det 
marine område på baggrund af bl.a. udførte miljøundersøgelser. 
 
Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal 
fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den 
bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at 
anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. 
 
Generelt skal der således overvejende tilstræbes en fremtidig miljømålsætning sva-
rende til ”god økologisk tilstand”. Dette er gældende for hovedparten af de kystnære 
områder. 
 
Enkelte steder kan der forventes en målsætning svarende til ”høj økologisk tilstand – 
god økologisk tilstand”, hvor der stort set er uberørte og naturlige forhold. Dette er 
gældende for de større havområder langs Nuuk halvøen og i den ydre og sydlige del 
af Malenebugten. 
 
Området ved Atlanthavnen og lystbådehavnen i Malenebugten udlægges med en 
målsætning svarende til ”moderat økologisk tilstand”. Dette betyder, at området defi-
neres som ”havnenærområde”, hvor det accepteres, at menneskabte aktiviteter (i for-
bindelse med havnen) kan påvirke miljøtilstanden i et nærmere defineret omfang, 
(herunder at der accepteres et forhøjet indhold af det uønskede stof Tributyltin (TBT) i 
bundsediment og blåmuslinger de næste 10 år). Øvrige miljøparametre bør opfylde 
kravene til god økologisk tilstand. 
 
For at sikre de fastsatte målsætninger er der anført specifikke krav til vandkvaliteten 
udfra definerede tilstandsklasser. Endvidere er der anført hvilke tiltag, der kan forven-
tes at medføre en opfyldelse af målsætningen på de enkelte lokaliteter.  
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Generelt anbefales, at der indføres et overvågningsprogram for de enkelte delområ-
der baseret på de tidligere udførte undersøgelser suppleret med nye /2, 3/, således at 
der løbende haves dokumentation for vandkvaliteten af de marine områder. Herudfra 
kan det fremover vurderes, om de fastsatte miljømålsætninger opfyldes. 
 

8.3.1 Kloakerede områder 

De kommunale spildevandssystemer i Nuup Kommunea modtager i dag spildevand 
for i størrelsesorden 55.000 PE. Ca. 25 % af belastningen stammer fra husholdninger 
og ca. 75 % tilledes fra erhverv/industri, institutioner m.v. Spildevandet afledes fra et 
kloakeret areal på ca. 340 ha. Afledningen sker via ca. 46 km spildevandsledninger i 
og omkring Nuuk. 
 
De kommunale spildevandssystemer består dels af afløbssystemet (spildevandsled-
ninger, pumpestationer, overløbsbygværker m.v.) og dels af udløbsbygværker og 
kommende renseanlæg. 
 
Ud over de kommunale spildevandssystemer findes der en række mindre delvise pri-
vate spildevandssystemer med særskilte diffuse udløb. 
 
De kloakerede områder er vist på udarbejdede oplandsplaner for henholdsvis status- 
og plansituationen. 
 
Der er i Nuup Kommunea tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor spildevandet 
fra det offentlige spildevandssystem i og omkring Nuuk afledes via 17 kommunale ud-
løbsledninger. Der findes i dag ingen kommunale renseanlæg. Udviklingen i Nuup 
Kommunea vil sandsynligvis gå mod en mere central spildevandsstruktur, i takt med 
at udledningerne lægges sammen, og der enkelte steder på sigt indføres rensning af 
spildevandet.  
 
Blandt andet for at sikre at de opstillede målsætninger kan opfyldes, skal der iværk-
sættes en række tiltag for det kommunale spildevandssystem. Endvidere er der op-
stillet en række afløbstekniske målsætninger. Disse skal også søges opfyldt. 
 
Det er derfor nødvendigt at foretage forureningsbegrænsende aktiviteter, som over-
ordnet omfatter følgende punkter for de kloakerede områder: 
 

• Tilslutning af yderligere bebyggelse til eksisterende afløbssystemer (nye plan-
lagte områder samt nuværende områder med natrenovation i og omkring Nu-
uk). 

• Nedlæggelse af natrenovationsanstalten i Nuuk. 
• TV-inspektion og ledningsregistrering i udvalget kloakerede områder. 
• Forbedring af eksisterende afløbssystemer med reduktion af belastning fra 

overfladevand og drænvand jf. de forbedrede afløbsdata fra TV-inspektion og 
detailregistrering. 

• Kloakfornyelse (sanering og renovering) som følge af nedslidning og forældel-
se af afløbssystemerne på baggrund af udførte TV-inspektioner og detailregi-
streringer. 

• Forbedret drift og overvågning af afløbssystemet ved installering af SRO-
anlæg ved alle pumpestationer samt udarbejdelse af rutiner for tilsyn og kon-
trol med pumpestationer og bygværker. 

Re001LRu_spildevandsplan ver.6  



 
 

Nuup Kommunea 
Spildevandsplan 2002 - 2006

  
 
Side 56 
 
 

• Fornyelse og forbedring af udløbsledninger. 
• Etablering af mekanisk rensning af spildevandet fra oplandet til udløb 1 ved 

Iggia, samt på sigt mekanisk rensning af spildevandet fra det fremtidige opland 
til det nye udløb 18 ved Qinngorput. 

 
Herudover skal der generelt udføres følgende: 
 

• Der skal i planperioden iværksættes et program for vandbesparende foran-
staltninger i såvel Nuuk som i bygder, rettet mod såvel virksomheder som 
husholdninger /1/. 

• Forbedrede afløbsforhold i bygderne. 
• Etablering af overvågningsprogram for kontrol af recipienttilstanden over en år-

række, herunder recipientundersøgelse for den nordlige del af delområde 3 
samt kortlægning af problemer med forurening i Malenebugten (TBT (tributyl-
tin), tungmetaller og øvrige miljøgifte). 

 
Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at foretage årlige målinger af spildevandsbe-
lastningen fra de store industrier: Nuuk Imeq, Royal Greenland og Polar Seafood 
samt evt. fra SANA. Herved fås en verificering af den skønnede teoretiske belastning 
i denne spildevandsplan. Der bør foretages målinger af minimum den organiske be-
lastning samt vandmængder. 
 
Fremover kan der forventes et kloakeret opland på i alt ca. 435 ha. Belastningen fra 
det samlede kloakerede område forventes at udgøre i alt ca. 63.000 PE, hvoraf ca. 27 
% udgøres af spildevandsbelastning fra boliger og ca. 73% fra erhverv, industri, insti-
tutioner mv. Fremover udledes spildevandet gennem 18 kommunale udløbsledninger. 
Endvidere forventes etableret mekanisk rensning ved 1-2 udløb. Totalt set er der så-
ledes forudsat en stigning af den teoretiske belastning på ca. 8.000 PE i løbet af plan-
perioden (frem til og med 2006) svarende til en stigning på i alt ca. 15%. 
 
Generelt er tilslutning af eksisterende bebyggelse planlagt til primært at omfatte spil-
devand. Overfladevand skal tilsluttes eksisterende grøfter og kanaler eller evt. i luk-
kede ledninger til overfladevand. 
 

8.3.2 Ikke-kloakerede områder 

De ikke-kloakerede områder i Nuup Kommunea består af bygderne Kapisillit og Qe-
qertarsuatsiaat  og områder med natrenovation i Nuuk (hovedsagelig beliggende i 
den ældre bydel). 
 
I Kapisillit er alle husstande i dag omfattet af natrenovationsordningen. Gråt spilde-
vand afledes til grøfter eller ud på terræn.  
 
I Qeqertarsuatsiaat er nogle af ejendommene tilsluttet natrenovationsordningen, 
mens enkelte har samletanke. Gråt spildevand afledes til grøfter eller ud på terræn. 
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Det tilstræbes fremover at alle huse i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat tilsluttes samle-
tanke. Dette skal ske ved at alle nye ejendomme bliver pålagt at etablere samletank. 
De eksisterende ejendomme skal have ændret på afløbsforholdene senest 2012, så-
ledes at der etableres samletanke for sanitært spildevand og den eksisterende natre-
novationsordning nedlægges /1/. Der skal senest 2005 indføres en kommunal tøm-
ningsordning for samletankene. 
 
Kommunen vil foreslå, at man fremover ved nyinstallation anvender vandbesparende 
armaturer mv. og afleder det ”grå spildevand” til spildevandstank for herved at undgå 
de uønskede situationer med spildevand stående på terræn – specielt om vinteren. 
 
Spildevandet fra al nybyggeri i og omkring Nuuk skal tilsluttes kommunal kloak, såle-
des at spildevandet kan bortledes fra nye bebyggede områder på forsvarlig vis. Over-
fladevand skal fremover ikke tilledes det kommunale spildevandssystem, men tilledes 
eksisterende grøfter og kanaler eller evt. i lukkede overfladevandsledninger, såfremt 
der forventes kapacitetsmæssige problemer. 
 
Det drejer sig konkret om følgende områder, (som er vist på oplandsplaner for plansi-
tuationen): 
 

 Nuuk, nye områder ved: 
• Stadionområder 
• Radiofjeldet 
• Jagtvej 
• SANA 
• Boliger til 400-vej 
 
Nuussuaq, nye områder ved: 
• Isortarfik 
• Nuussuaq Vest 
• Svømmehal 
 
Maleneland, nye områder ved: 
• Qernertunnguit Vest 
• Liminaq 
• Ilimmarfik 
• Sarfaarsuit Timaat 
• Sarfaarsuit 
• Pukuffik 
• Lufthavnen 
 
Samt nye områder i Qinngorput. 
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Afløbsforholdene for de enkelte ukloakerede ældre enfamilieboliger (ca. 123 stk.), 
som hovedsageligt er beliggende i den ældre bydel påregnes fremover ændret. Disse 
ejendomme påregnes tilsluttet kommunal kloak senest i 2007, med efterfølgende 
nedlæggelse af natrenovationsanstalten i Nuuk. Overfladevand skal fremover ikke til-
ledes det kommunale spildevandssystem, men tilledes eksisterende grøfter og kana-
ler eller evt. i lukkede overfladevandsledninger, såfremt der forventes kapacitets-
mæssige problemer. 
 
Der er i dag ingen regler for og krav om tilslutning til offentlige kloak, og der er såle-
des ingen lovhjemmel for at påbyde tilslutning. Sagen er drøftet med Direktoratet for 
Miljø og Natur. Nuup Kommuneas administrationspraksis fremgår af regulativet for 
natrenovation og gråt spildevand. 
 

8.3.3 Økonomi og tidsplan 

For de planlagte tiltag i medfør af denne spildevandsplan er der udarbejdet en tids- 
og aktivitetsplan for planperioden 2002-2006 samt for perspektivperioden frem til år 
2014. 
 
De påregnede anlægsinvesteringer i kommunale spildevandsanlæg samt efter hvil-
ken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført, frem-
går af investeringsplanen. Investeringerne er opgjort for planperioden 2002-2006 
samt for en perspektivperiode frem til år 2014. Oversigten angiver aktiviteter, disses 
udførelsestidspunkter (år) samt de tilknyttede overslag for anlægsudgifter. Beløbsan-
givelserne er opført i 2001-prisniveau. 
 
Af investeringsplanen fremgår at Nuup Kommunea kan påregne en samlet anlægs-
udgift i planperioden 2002-2006 på i alt ca. 10,2 mio. kr. Anlægsinvesteringerne i per-
spektivperioden 2007 - 2014 udgør ca. 6,5 mio. kr. 
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Affaldsplan  Kommunal sektorplan, som angiver, hvorledes kommunens affald 

håndteres. Affaldsplanen skal være i overensstemmelse med kommu-
neplanen. 

   
Afløbssystem  Samlet betegnelse for ledninger, brønde, pumpestationer, bassiner og 

bygværker, hvori der transporteres regn- og spildevand. 
   
BI5  Mål for mængden af letomsætteligt organisk stof i spildevand. Den 

mængde ilt (ml/l), som en vandprøves mikroorganismer forbruger til 
nedbrydning af det organiske materiale i vandprøven i en 5-døgns pe-
riode. Kaldes også BOD5.

   
Befæstelsesgrad  Den procentvise andel af et givent areal, som er befæstet; dvs., som 

udgøres af vejarealer, parkeringspladser (med asfalt, fliser, brosten 
mv.) samt tagarealer. 

   
Bundfældningstank  Beholder (septiktank, trix-tank m.fl.), hvor slam bundfældes, og flyde-

stoffer tilbageholdes. I beholderen foregår en iltfri nedbrydning af 
slammet. Nedbrydningen foregår langsomt, og det afledte spildevand 
er ikke rent. Tanken skal tømmes for bundfald. 

   
Forsinkelsesbassin  Bassinanlæg til opsamling af afløbsvand ofte i forbindelse med over-

løbsbygværk. Forsinkelsesbassinet opmagasinerer afløbsvand f.eks. 
under regn. Det opmagasinerede vand afgives langsomt til afløbssy-
stemet, når der igen er kapacitet heri. 

   
Fælleskloakeret  Afløbssystem med kun 1 rør / ledning, som bortleder både spildevand 

fra beboelse og industri samt overfladevand. 
   
Gravitationsledning  Rørledning, som er anlagt med fald i vandstrømmens retning. Vandet 

løber ved hjælp af tyngdekraften. 
   
”Gråt” spildevand  Spildevand som stammer fra køkken, bad mv. (vaskevand mm.). Der 

er ikke tale om toiletspildevand. 
   
Hustank  Se ”samletank”. 
   
Hygiejnisering  Opvarmning af slam til 70°C i minimum 1 time, hvorved mikroorganis-

merne dræbes. 
   
Kommuneplan  Plan, der fastlægger kommunens overordnede mål, og som indeholder 

detaljerede rammer for arealanvendelse og miljøforhold i kommunen. 
Kommuneplanen er baseret på regionplanens rammer og danner 
grundlag for spildevandsplanens prognoser for befolknings-, bolig- og 
erhvervsudbygning. 

   
n  Gentagelsesperiode. Eksempelvis n = ½ svarer til en gentagelsesperi-

ode på 2 år, dvs. at en given hændelse indtræder hvert 2. år. 
   
Næringsstoffer  Uorganiske stoffer, som er nødvendige for planters vækst. I forbindelse 

med spildevand fokuseres mest på næringsstofferne fosfor og kvæl-

bilagsdel_ver.3  



  Nuup Kommunea 
Spildevandsplan 2002 - 2006

Bilag 1
  
Side 2 
 
 

stof. Næringsstofferne medfører ofte forurening i søer, vandløb og ha-
vet, idet antallet af alger øges med ubalance i økosystemet som følge 
deraf. 

   
Overfladevand  Smeltevand og regnvand, der falder på befæstede arealer og tagflader 

mv.  
   
Overløbsbygværker  Bygværk eller specialbrønd i forbindelse med kloakledninger i fælles-

systemer. Når belastningen ved stærke regnskyl overstiger ledninger-
nes vandføringskapacitet, ledes noget af spildevandet i overløbsbyg-
værkerne direkte til recipienten. Spildevandet, der bortledes, er spædet 
op (fortyndet) men ikke renset. 

   
PE  Personækvivalent. Forureningsmængden svarende til, hvad en person 

bidrager med pr. døgn. 1 PE svarer til følgende enhedstal: 
 
120 g COD/døgn (total mængde organisk stof (både svært- og let-

omsætteligt) målt efter iltforbrug) 
60 g BI5/døgn (letomsætteligt organisk stof målt efter iltforbrug) 
12 g Total N/døgn (total kvælstof) 
2,7 g Total P/døgn (total fosfor) 
 
Enhedstallet for Total P var tidligere 4 g Total P/PE/døgn. Målinger har 
imidlertid vist, at enhedstallet nu bør sættes til 2,7 g Total P/PE/døgn 
bl.a. pga. udviklingen i mængden af fosfat i vaskepulver. 

   
Permeabilitet  Gennemtrængelighed 
   
Recipient  Anvendes om søer, vandløb, kystområder og jord, som tilledes renset 

eller urenset spildevand. Ordet betyder “modtager”. 
r 

Regnvandsbassin   Anlæg i forbindelse med regnvandsafledning / bortledning af regnvand 
fra befæstede områder. Regnvandsbassinet opmagasinerer regnvand 
under kraftig regn og afgiver langsomt regnvandet til en afskærende 
ledning eller recipient. 
 

Samletank   Lukket tank uden afløb, hvor spildevand fra en husstand opsamles. 
Tankene tømmes som regel ved en kommunal tømningsordning. Kal-
des også på Grønland for ”slamtank” eller for ”hustank”. 
 

Sanitært spildevand  Spildevand fra en hver form for toiletter 
   
Separatkloakering   Afløbssystem med 2 ledningssystemer. Spildevand fra industri og hus-

holdning afledes i den ene ledning og overfladevand i den anden. 
 

Septiktank   Lille bundfældningstank, hvor spildevand fra en husstand renses ved 
en iltfri nedbrydning af organisk stof (se bundfældningstank). 
 

Sigtdybde  I forbindelse med undersøgelser af bl.a. søer er sigtdybden et mål for 
forureningstilstanden. Sigtdybden er den dybde, hvortil en hvid special-
fremstillet skive kan nedsænkes i vandet og lige netop skimtes. 
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Slamtank  Se ”samletank”. 
   
Spildevand   Omfatter enhver form for forurenet vand: Husspildevand, industrispil-

devand og regnvand fra befæstede og bebyggede arealer. 
 

Tarmbakterier   Der analyseres ofte for coliforme bakterier (total), fækale colibakterier 
og fækale streptokokker, der alle er bakterier, som stammer fra tarmen 
hos mennesker. Påvises disse bakterier i en vandprøve, er det tegn på 
forurening med frisk spildevand. 

 
TBT   Tributyl tin, er et giftigt stof (miljøgift) som stammer fra skibenes bund-

maling. Stoffet har tidligere været en vigtig bestanddel af bundmalin-
gen, med det formål at forhindre algevækst. Det er nu på internationalt 
plan vedtaget at udfase brugen af TBT. 

 
Tilstandsklasse   Klassificeringssystem for miljøkvalitet i fjorde og kystfarvande baseret 

på det norske Statens Forureningstilsyns klassificeringssystem. Dette 
system opererer med et stort antal variable, hvoraf de mest relevante 
er udvalgt i forbindelse med ”Miljøundersøgelse og konsekvensvurde-
ring af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten, Nuuk Kommu-
ne”. Disse variable klassificeres i 5 tilstandsklasser: 
 

I. Ubetydeligt forurenet (meget god) 
II. Moderat forurenet (god) 
III. Markant forurenet (mindre god) 
IV. Stærkt forurenet (dårlig) og  
V. Meget stærkt forurenet (meget dårlig). 
 

Tilstandsklasse I er bedst, og repræsenterer upåvirket naturtilstand, 
mens klasse V er den dårligste og repræsenterer et meget stærkt på-
virket miljø. Definitionerne kan ses i bilag 2. 
 

 
Tærskelbassin   Et tærskelbassin er et havområde, hvor bundens topografi begrænser 

den horisontale vandudskiftning mellem en vandmasse, som findes 
bag tærskelen og det udenforliggende havområde. På grund af dårlig 
vandudskiftning er tærskelbassiner uegnede som recipienter for spilde-
vand med højt organisk indhold. 
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BRUGERINTERESSER 
 
I henhold til rapporten ”Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen” /2/ er 
der opstillet følgende tabel for definering af brugerintersser i forbindelse med fastlæggelse af 
miljømålsætninger (delområde 1, 2 og 3 er vist på omstående side): 
 
 
Miljøpåvirkende  
aktiviteter 
 

Påvirker Delområde 
1 

Delområde 
2 

Delområde 
3 

Fiskeri, fangst og indsam-
ling af skaldyr 
 

Beskattede bestande, leveste-
der 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Recipientbrug (spilde-
vandsudledning) 
 

Vandkvalitet, bundmiljø, biolo-
gisk mangfoldighed 

Betydelige Betydelige Betydelige 

Dumpning af sne og kloak-
slam 

Vandkvalitet, bundmiljø, biolo-
gisk mangfoldighed 
 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Etablering af fysiske anlæg 
(havne, moler mv.) 
 

Strømforhold, levesteder Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Miljøafhængige 
aktiviteter 
 

Er afhængig af Delområde 
1 

Delområde 
2 

Delområde 
3 

Fiskeri, fangst og indsam-
lingt af skaldyr 
 

Beskatbare bestande af til-
strækkelig kvalitet 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Naturoplevelser (f.eks. 
hvalsafari) 

Naturressourcer, bilogisk 
mangfoldighed, fravær af tek-
niske indgreb 
 

Betydelige Betydelige Betydelige 

Rekreative og turistmæs-
sige interesser (f.eks. ka-
jakpadlen, sportsfiskeri) 
 

Rent vand, fravær af tekniske 
indgreb 

Betydelige Betydelige Betydelige 

Naturvidenskablig forsk-
ning 
 

Fravær af menneskabte miljø-
påvirkninger 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Bevarelse af biologisk 
mangfoldighed 
 

Fravær af levesteds- og arts 
påvirkende aktiviteter 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 
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Figur 2.1  Havområdet ved Nuuk er inddelt i tre delområder: Delområde 1: Malenebugten. Delområde 2: 

Havområdet mellem Valternæs og Sejgtrækkernæs. Delområde 3: Havområdet langs nordsi-
den af Nuuk halvøen fra Sejgtrækkernæs til området forbi lufthavnen. (Gengivet fra rapporten 
”Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen” /2/ ) 
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TILSTANDSKLASSIFICERING I HENHOLD TIL DET NORSKE STATENS FORURENINGS-
TILSYNS KLASSIFIKATIONSSYSTEM (MOLVÆR M.FL. 1997 *), JF. /2/ 
 
Intervalgrænser for variable, som indgår i recipientundersøgelsen /2/ er vist. 
 
 

Tilstandsklasse Variabel 
I 

Meget god 
II 

God 
III 

Mindre god 
IV 

Dårlig 
V 

Meget 
dårlig 

Organisk kulstof i sediment 
(N-TOC) mg/g tørvægt 

<20 20-27 27-34 34-41 >41 

Bundfauna: 
Hulberts Index (ES100) 
Shannon-Wiener Index (H’) 

 
>26 
>4 

 
26-18 
4-3 

 
18-11 

3-2 

 
11-6 
2-1 

 
<6 
<1 

Termotolerante coliforme bakterier i 
vand (TKB/100 ml) 

<10 10-100 100-300 300-1.000 >1.000 

 I 
Ubetydeligt 
forurenet 

II 
Moderat 
forurenet 

III 
Markant 
forurenet 

IV 
Stærkt 

forurenet 

V 
Meget 
stærkt 

forurenet 
Metaller i sediment: 
(µg/g tørvægt) 
Cadmium (Cd)  
Kviksølv (Hg) 
Bly (Pb) 
Zink (Zn) 
Kobber (Cu) 

 
 

<0,25 
<0,15 
<30 

<150 
<35 

 
 

0,25-1 
0,15-0,6 
30-120 
150-700 
35-150 

 
 

1-5 
0,6-3 

120-600 
700-3.000 
150-700 

 
 

5-10 
3-5 

600-1.500 
3.000-10.000 

700-1.500 

 
 

>10 
>5 

>1.500 
>10.000 
>1.500 

Organiske miljøgifte i sediment: 
ΣPAH (µg/kg tørvægt) 
Benzo(a)pyrene (µg/kg tørvægt) 
Tributyl tin, TBT (µg/kg tørvægt) 
Σ total PCB (ng/g tørvægt) 

 
<300 
<10 
<1 
<5 

 
300-2.000

10-50 
1-5 
5-25 

 
2.000-6.000

50-200 
5-20 

25-100 

 
6.000-20.000 

200-500 
20-100 

100-300 

 
>20.000 

>500 
>100 
>300 

Metaller i blåmuslinger: 
(µg/g tørvægt) 
Cadmium 
Kviksølv 
Bly 

 
 

<2 
<0,2 
<3 

 
 

2-5 
0,2-0,5 

3-15 

 
 

5-20 
0,5-1,5 
15-40 

 
 

20-40 
1,5-4 

40-100 

 
 

>40 
>4 

>100 
Zink i grisetang (µg/g tørvægt) <150 150-400 400-1.000 1.000-2.500 >2.500 
Kobber i grisetang (µg/g tørvægt) <5 5-15 15-50 50-150 >150 
Organiske miljøgifte i blåmuslinger: 
ΣPAH (µg/kg vådvægt) 
Benzo(a)pyrene (µg/kg vådvægt) 
TBT (mg/kg tørvægt) 
ΣPCB7 (µg/kg vådvægt) 

 
 

<50 
<1 

<0,1 
<4 

 
 

50-200 
1-3 

0,1-0,5 
4-15 

 
 

200-2.000 
3-10 
0,5-2 
15-40 

 
 

2.000-5.000 
10-30 

2-5 
40-100 

 
 

>5.000 
>30 
>5 

>100 
 
 
* Molvær, J., J. Knutzen, J. Magnusson, B. Rygg, J. Skei & J. Sørensen 1997. Klassifisering  
  av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT. Vejledning 97:03 36 sider (norsk) /2/ 
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LITTERATURSTUDIE 
 
 

1. NEDBRYDNING AF ORGANISK STOF UNDER ARKTISKE FORHOLD 
 

Generelt anses temperaturen at have afgørende indflydelse på kemiske og biologiske 
reaktioner i naturen. Legendre et al. (1996) angiver således, at for havvand nær fry-
sepunktet ligger Q10  for de kemiske processer på < 1,05 og for de biologiske pro-
cesser på 2-4. (Q10 er den faktor som reaktionshastigheden forventes at stige med, 
såfremt temperaturen stiger 10°C). Samme forfattere angiver, at selv om de lave 
temperaturer i arktiske områder i princippet skulle begrænse de biologiske processer, 
så er det arktiske havmiljø netop kendetegnet ved meget store opblomstringer af al-
ger, store kolonier af bakterier, meget zooplankton samt mange forskellige havpatte-
dyr og søfugle. Bla. nævnes, at de lave temperaturer som følge af øget viskositet gør 
transporten af små partikler til større organismer nemmere, hvilket styrker effektivite-
ten af fødekæden. 
 
Howington et al. (1994) har undersøgt temperaturens indflydelse på omsætning af 
organisk stof ved at sammenligne BOD-analyser udført ved hhv. 1,8°C og 20°C men 
med samme organiske belastning (spildevandsprøver). Resultatet heraf viste, at ved 
en temperatur på –1,8°C nedbrydes 3 gange mindre organisk stof end ved 20°C. 
Som følge heraf konkluderes det, at der sker en større akkumulering af organisk stof i 
koldt havvand end i tempereret.  
 
Tsyban (1999) fastslår ligeledes, at det kolde klima betyder en lavere omsætning og 
at dette betyder en større akkumulering af giftige stoffer i miljøet. 
 
Hansen et al. (1991) har undersøgt effekten på havbunden som følge af akkumuleret 
organisk affald fra fiskefarme. Der er undersøgt for vanddybder på 7 – 20 m og hav-
temperaturer på 4 - 12°C. Resultatet af undersøgelsen viste, at for en akkumulering 
mindre end 20 cm affald var der fortsat en makrofauna, der sikrede acceptable iltfor-
hold og en omsætning på 40 - 50 % pr. år. Øgedes mængden af organisk stof til et 
lag på 20 cm og derover forsvandt makrofaunaen og nedbrydningsraten blev reduce-
ret til 10 - 15 % om året. Gasdannelse kunne iagttages for lag større end 5 cm. Un-
dersøgelsen tydede også på, at der indenfor en radius af ca. 30 m fra fiskefarmene, 
ikke kunne spores en væsentlig påvirkning fra det organiske affald. 
 
En tilsvarende undersøgelse er udført af Chivilev et al. (1997), hvor effekten af orga-
nisk affald fra muslingefarme på bundfaunaen blev undersøgt. Der   blev undersøgt 2 
muslingefarme på hhv. 26 - 28 m og 13 – 16 m dybt vand. Den årlige stoftilførsel fra 
muslingefarmene blev anslået til mellem 1,5 og 2,7 kg organisk stof pr. m2. 
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Resultatet af undersøgelsen viste, at under arktiske forhold, hvilket farmen på 26 - 28 
m dybt vand svarer til (vandtemperatur på max. 1 – 2°C om sommeren), kan der ma-
ximalt tilføres organisk stof svarende til et indhold på 9 – 10% i bundsedimentet. Det-
te indhold blev nået i dele af det undersøgte område allerede efter ca. 2 år. Efter 3 år 
var hele området under farmen stærkt påvirket af den organiske stoftilførsel. For den 
anden farm, hvor der er væsentligt højere sommertemperaturer (ca. 10°C om som-
meren), var der en væsentlig bedre omsætning og efter 4 års stoftilførsel kunne der 
stadig ikke konstateres en påvirkning af bundfaunaen. Tærskelværdien for bundse-
dimentets indhold af organisk stof blev her anslået til ca. 13%.  
 
Undersøgelsen konkluderer, at de observerede forskelle mellem de 2 farme kan til-
skrives temperaturforskellen og der er således en væsentlig lavere omsætning ved 
lave temperaturer. Undersøgelsen viste endvidere, at der ikke kunne konstateres en 
påvirkning af bundfaunaen 150 – 300 m væk fra farmene. 
 
Wirsen et al. (1976) har udført forsøg med nedbrydning af organisk stof for forskellige 
vanddybder og temperaturer. Resultatet heraf viste, at på dybt vand (> 1.800 m) var 
der en meget mindre omsætning end på lavt vand (2 -38 m). Kontrolundersøgelser i 
laboratoriet ved samme lave temperaturer som på det dybe vand (2 – 3°C) viste til-
svarende en større omsætning end på det dybe vand.  
 
Musick et al. (1996) har undersøgt effekten af dumpning af spildevandsslam  på 
2.000 m´s vanddybde ca. 170 km øst for New Jersey, USA, hvor der i perioden 1986 
– 1992 blev dumpet ca. 8 mio. m3 slam om året. Temperaturen på 2.000 m´s dybde 
ligger her på ca. 3°C. Der er udført undersøgelser af området både før, under og efter 
dumpningen og effekten på bundfiskene er undersøgt. Resultatet af undersøgelsen 
viser, at der ikke ses nogen effekt på bundfiskenes forekomst og sammensætning 
som følge af spildevandsslammet. I visse tilfælde er der dog observeret effekter, men 
da kun i et snævert område omkring klapområdet. Forfatterne vurderer, at årsagen til 
at der ikke ses nogen nævneværdig effekt kan være, at det areal, hvor der er tilført 
slam er relativt lille i forhold til fiskenes samlede territorium.  
 
Forfatterne oplyser endvidere, at andre undersøgelser i området (Sayles et al. (1992)) 
tyder på, at der heller ikke ses en effekt på bundfaunaen i og omkring ovennævnte 
klapområdet. 
 
Arnosti et al. (1998) har udført undersøgelser for 2 tempererede lokaliteter og 2 arkti-
ske lokaliteter. Hydrolyserate, iltforbrug og sulfatreduktion er undersøgt for sediment-
prøver udtaget på de 4 lokaliteter. Resultatet af undersøgelsen viser stort set den 
samme hydrolyserate for de 4 lokaliteter. Iltforbrug og sulfatreduktion er for den kol-
deste lokalitet imidlertid en faktor 3 gange mindre end den næstkoldeste station. Da 
temperaturforskellen mellem de 2 lokaliteter kun er ca. 4°C vurderer forfatterne, at 
forskellen i iltforbrug og sulfatreduktion ikke skyldes temperaturen, men snarere at 
omsætningen begrænses af tilgængeligt substrat. Hydrolysen er derimod uafhængig 
af substratkoncentrationen og her ses ingen temperatureffekt.  
 
Forfatterne konkluderer på baggrund af ovennævnte, at dette tyder på at omsætning 
af organisk stof ikke umiddelbart er langsommere under arktiske forhold end under 
tempererede forhold. Resultatet af undersøgelsen bekræftes i følge forfatterne af flere 
tidligere undersøgelser (Wheeler et al. (1996) m.fl.).  
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Tilsvarende resultater er opnået ud fra en undersøgelse udført af Murray et al. 
(1972).Der blev her udført forsøg med spildevandsslam og omsætningen blev tilsyne-
ladende ikke påvirket af temperaturen, men i stedet af forholdet mellem organisk stof 
og biomassen (F/M-forhold).  

 
 
2. SPILDEVANDSUDLEDNINGER 
 

Udbredelse og transport af spildevand under arktiske forhold er undersøgt af bl.a. 
McFeters (1993), idet han benytter coliforme bakterier (indikatorbakterier for fækal 
forurening) til undersøgelse af spildevandsfanen. Han har bla. i et konkret tilfælde på-
vist, at spildevand transporteres mod den generelle strømningsretning som følge af 
periodiske modstrømninger. I det nævnte tilfælde transporteres spildevandet dermed 
hen til et drikkevandsindtag. Det er i følge McFeters (1993) generel viden, at colifor-
me og fækale bakterier under arktiske forhold/lave temperaturer har en længere leve-
tid. Der er således grund til skærpet opmærksomhed omkring spildevandsudløb lige-
som det kan blive nødvendigt med en videregående spildevandsrensning ud fra et 
hygiejnisk synspunkt. 
 
En mekanisk rensning af spildevand kan fjerne op til 90% af parasitterne, men har in-
gen indflydelse på virus (Den Kommunale Højskole (1992)). Med en biologisk rens-
ning af spildevand fjernes virus også ligesom reduktionen af parasitter øges. Der sker 
således en øget reduktion af patogener jo mere vidtgående rensning af spildevandet, 
der er tale om. 
 
 

3. SAMMENFATNING 
 

På baggrund af ovennævnte litteraturstudie ses det, at der under arktiske forhold sker 
en omsætning af organisk stof. Omsætningen er ikke nødvendigvis langsommere end 
i tempererede egne, men flere undersøgelser viser dog en væsentlig lavere omsæt-
ning som følge af lavere temperaturer. Akkumulering af organisk stof i havet vil lige-
som i tempererede egene påvirke miljøet lokalt alt afhængig af hvor meget stof, der 
akkumuleres. 
 
Det er påvist, at fækalbakterier lever længere ved lave temperaturer, hvilket der skal 
tages højde for i forbindelse med placering af spildevandsudløb. Såfremt spildevan-
det renses vil indholdet af fækalbakterier blive reduceret, idet reduktionen afhænger 
af rensegraden. En fuldstændig fjernelse kræver en hygiejnisering af spildevandet. 
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BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 
 
 
Spildevandsplanens belastningsopgørelse for henholdsvis status og plan er udarbej-
det ved brug af belastningsskemaer (indsat som skemabilag 2 og 3).  
 
Skemaerne er generelt udfyldt udfra tilgængelige oplysninger i arkiver, kommuneplan, 
lokalplaner mv. med anvendelse af nedenstående forudsætninger. 
 
 

1. OPLANDSGRÆNSER / NUMMERSYSTEM 
 
Udfra de eksisterende digitale oplysninger om kloakdata /8/ er der fastlagt oplands-
grænser for oplandet til hvert spildevandsudløb jf. afsnit 4. 
 
Til hvert udløb (1 –18) er der defineret et hovedopland (svarende til udløbsnumme-
ret), hvorfra spildevandet tilledes det enkelte udløb. Hvert hovedopland er inddelt i et 
eller flere oplande, (som er benævnt med hovedoplandsnr. samt et løbenr. eksempel-
vis oplande 1.1, 1.2 osv. i hovedopland 1). Alle oplande er vist på oplandsplanerne, 
tegningsbilag 1.01 - 4.02, og er nærmere beskrevet i skemabilag 2 og 3 (oplandsbe-
skrivelser, skematiske oversigter). 
 
Der er i forbindelse med denne spildevandsplan foretaget en opmåling af samtlige op-
landsarealer. 
 
 

2. BOLIG-, BEFOLKNINGS- OG ERHVERVSPROGNOSE 
 
Personækvivalentopgørelse for statusdelen er udarbejdet med baggrund i: 
 

• oplysninger i rapporten Miljømålsætninger /3/ (belastninger heri stammer fra 
folkeregisteroplysninger pr. 2000),  

• oplysninger over antal elever og lærere på respektive skoler og institutioner 
samt  

• oplysninger om antal ansatte, vandforbrug mv. for erhverv. 
 
Plandelens prognose stammer fra Kommuneplan Nuuk 1993-2005, suppleret med 
oplysninger fra lokalplaner samt oplysninger fra Forvaltningen for Teknik og Miljø. 
 
Det er i plandelen forudsat, at der sker en diffentieret %-udbygning af nye områder / 
nyudlagte områder i løbet af planperioden, (dette er angivet i bemærkningsfeltet for 
planskemaer for hvert opland). 
 
Udviklingen i belastningen fra virksomheder / erhverv indebærer en vis usikkerhed, 
idet denne er skønnet udfra det nuværende kendskab til den fremtidige produktion 
mv. 
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3. VAND OG STOFMÆNGDER 
 
3.1 Spildevand 

 
I Nuuk ligger vandforbruget på 190 l/d pr. pers. jf. oplysninger fra Nukissiorfiit. Spilde-
vandsmængden fra husholdninger er således i både status- som plandel generelt 
fastsat til 190 l/PE/døgn fordelt over henholdsvis 24 timer for Qmid. (0,0022 l/s) og 10 
timer for Qmaks (0,0053 l/s). 
 
For erhverv og andet er anvendt tal for målt vandforbrug eller anvendt skønnede 
mængder. Spildevandsmængden fra skoler, børnehaver m.v. er fastsat til 70 
l/pers./døgn fordelt over 8 timer samt for hoteller 100 l/pers./døgn. 
 

Spildevandskilde Antal 
 

Q mid. Q maks. 

 I/PE/døgn timer I/s timer I/s 
Husholdninger, døgninstituti-
oner 

190 24 0,0022 10 0,0053

Hoteller, hospitaler, mv. 
 

100 24 0,0012 8 0,0035

Skoler, børnehaver, øvrige 
institutioner, kontorer m.v. 

70 24 0,0008 8 0,0024

 
 
For nye områder er belastningsopgørelsen udarbejdet med baggrund i lokalplanop-
lysninger eller, såfremt en lokalplan ikke forefindes ud fra følgende: 
 

 
Bebyggelse 

 

 
Antal boliger 

 
Belastning 

Åben og lav boligbebyggelse  
(en-og tofamilieboliger) 

20 boliger pr. ha 50 PE / ha 

Tæt og lav boligbebyggelse  
(række- og kædehuse) 

40 boliger pr. ha 100 PE / ha 

Etagebebyggelse  
(karré-, blok- og punkthusbebyggelse) 

60 boliger pr. ha 150 PE / ha 

Håndværk og lignende - 50 PE / ha 

Industri - 100 PE / ha 

 
Ovenstående er fastasat på baggrund af de i kommuneplanen /11/ fastsatte maksi-
male boligenheder. For områder hvor der ikke er angivet en bestemt boligtype tages 
udgangspunkt i en forudsætning om en gennemsnitslig bebyggelse på 30 boliger pr. 
ha. (svarende til en gennemsnitlig belastning på 75 PE / ha) 
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Personækvivalentantallet er fastsat ud fra følgende: 
 
 
Kategori af virksomhed mv. 

 
Beregningsgrundlag 

Ækvivalent an-
tal fastboende 
personer (PE) 

Helårsbolig (enfamilie)  2,5 
Restauranter Plads ½ 
Fabrikker Beskæftiget person / skift ½ 
Værksteder Beskæftiget person 1/3 
Forretninger Beskæftiget person 1/3 
Kontorer Beskæftiget person 1/3 
Skoler Elevplads 1/3 
Sygehus Sengepladser 3 ¼ 
Plejehjem Sengepladser 2 ¼ 
Hoteller Sengepladser 1 ½ 
Forenings- og klubhuse uden restaurant Plads 1/10 
Forsamlingshuse uden restaurant Plads 1/30 

 
/Den danske Miljøstyrelses vejledninger nr. 1, 2, 3, 4 1999/ 
 
Som generelle enhedsmængder for spildevand er følgende forureningsmængder an-
vendt. 
 
• Organisk stof (COD) 120 g/PE/døgn 
• Organisk stof (BI5 /BOD5) 60 g/PE/døgn 
• Total kvælstof (N) 12 g/PE/døgn 
• Total fosfor (P) 2,7 g/PE/døgn 
 
Disse mængder anvendes for husholdningsspildevand og industrispildevand, hvor der 
ikke foreligger supplerende målinger. 
 
 

3.2 Infiltration 
 
Infiltrationsvandmængden er generelt for ældre ledningssystemer fastsat til 0,06 
l/s/ha og for nye systemer til 0,03 l/s/ha, såfremt andet ikke er bekendt. 
 
Infiltrationsvand er forudsat uforurenet. 
 
 

3.3 Overfladevand 
 
Overfladevand er forudsat afledt til grøfter og kanaler mv. jf. afsnit 5.  
 
Fremover kan det evt. blive aktuelt at etablere lukkede ledninger til afledning af over-
fladevand. I forbindelse med dimensionering heraf skal de nærmere forudsætninger 
endeligt fastlægges udfra nedbørsintensiteter, afstrømning mv.  
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Som generelle enhedsmængder for overfladevand kan der tages udgangspunkt i føl-
gende forureningsmængder (som er gældende for danske forhold): 
 

Stof: Forureningsmængde: 
Organisk stof, COD 25,0 mg/l 
Organisk stof, BOD 6,0 mg/l 
Total kvælstof, N 2,0 mg/l 
Total fosfor, P 0,5 mg/l 

 
 

3.4 Bestemmelse af befæstede arealer 
 
Da der ikke er tale om fælleskloakerede områder er det ikke relevant at fastlægge be-
fæstelsesgrader for oplandene. Dette kan dog komme på tale, hvis det mod forvent-
ning viser sig, at nogle oplande fungerer som fælleskloakerede (dvs. hvor overflade-
vand også tilledes spildevandskloak). 
 
Disse oplandsarealers procentvise befæstelsesgrad angives udfra opmålinger eller 
skøn. Der forudsættes en hydrologisk reduktionsfaktor, hvor den anførte befæstel-
sesgrad gange den hydrologiske reduktionsfaktor er lig med afløbskoefficienten. 
 
 

4 BESKRIVELSE AF SKEMAER (Skemabilag 2 og 3) 
 
Der er foretaget en oplandsbeskrivelse for de enkelte oplande. Oplandsbeskrivelsen 
for status (2001) er angivet i skemabilag 2 og for plan (2006) i skemabilag 3.  
 
Skemaerne er opbygget med summation jf. afsnit 4 for Nuuk, Nuussuaq, Maleneland, 
Malenebugt og bygder samt en total for alle områder. 
 
De er foretaget en summation for alle hovedoplande (1 – 18 samt Kapisillit og Qeqer-
tarsuatsiaat), hvorunder alle tilhørende deloplande er beskrevet skematisk. 
 
Af skemaerne fremgår for hvert delopland: 
 
• Oplandsnavn og nr. 
• Spildevands- og evt. ”gråvands”afledning 
• Antal PE fordelt på boliger og erhverv 
• Antal ejendomme (hvor oplysninger foreligger) 
• Oplandsareal (areal inden for den på kortbilag viste områdeafgrænsning) 
• Bebyggelsesart 
• Spildevandsmængder (kloakoplandets afledte maksimale spildevandsmængde 

excl. indsivningsmængder) i kloaksystemet udregnes som max. timeflow omregnet 
til l/sek.) 

• Forurening (teoretiske udledte stofmængder pr. døgn) 
• Angivelse af pumpestationer og bygværker 
• Ledningslængder 
• Angivelse af hvilket udløb og recipient det enkelte opland afleder til 
• Eventuelle bemærkninger (herunder om der er tale om nyt område mv.) 
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AFLØBSTEKNISKE MÅLSÆTNINGER FOR KLOAKEREDE OMRÅDER 
 
I dette bilag beskrives kort om målsætninger for de kommunale kloaksystemer: 
 

• Dimensioneringskrav (for nye systemer og ved fornyelse: Renovering / sane-
ring), herunder hvor tit kan der tillades oversvømmelser i kloakerede områder 

• Dansk Standard DS/EN 752 (CEN-normen). 
 
 

1. DIMENSIONERINGSKRAV 
 
Her beskrives hvilke funktionskrav der skal tages hensyn til ved planlægning, dimen-
sionering, udførelse og drift af kloakanlæg (primært gravtiationsystemer). 
 
Der skal opstilles funktionskrav som sikrer at, kloaksystemer bortleder og udleder 
dræn-/spildevand uden at forårsage uacceptable miljømæssige påvirkninger eller fare 
for borgernes eller driftspersonalets helbred. Dette skal ske under hensyntagen til bå-
de direkte og afledte udgifter. /CEN-normen/ 
 
Følgende basale funktionskrav opstilles: 
 

1. Afløbssystemet skal fungere uden driftsstop. 
2. Skadesvoldende oversvømmelseshyppigheder skal begrænses til de fore-

skrevne værdier (jf. tabel 1.) 
3. Afløbsystemet må ikke være til fare for borgernes sikkerhed og sundhed. 
4. Hyppigheder for overskridelse af afløbssystemernes kapacitet skal begræn-

ses til de foreskrevne værdier (jf. tabel 1.) 
5. Der skal tages hensyn til arbejdsmiljøet. 
6. Vandkvaliteten i recipienterne skal være tilfredsstillende. 
7. Afløbssystemet må ikke være til fare for eksisterende anlæg. 
8. Det skal sikres, at den krævede levetid og funktionalitet af afløbssystemet 

opnås. 
9. Afløbssystemet skal være tæt i henhold til de opstillede testkrav (f.eks. sva-

rende til angivelser i den danske standard DS/EN 752. 
10. Der må ikke opstå problemer med lugt eller farlige gasser. 
11. Der skal være adgang til kloaksystemet for vedligeholdelse. 

 
Når der fastlægges hydrauliske dimesioneringskriterier for kloaksystemerne skal der 
tages hensyn til, hvor alvorlige konsekvenserne ved overbelastning er. 
 
Ved dimensionering skal de værdier anvendes, som er anført i den efterfølgende ta-
bel 1. 
 
I mindre systemer kan der udføres en forsimplet dimensionering ved anvendelse af 
værdierne for overskridelse af kapacitet. For større regnvandspåvirkede systemer 
anbefales at foretage undersøgelse af afledningskapacitet ved anvendelse af en 
computermodel (som f.eks. MOUSE). 
 
Gentagelsesperioderne i tabel 1 finder også anvendelse, når et eksisterende system 
skal fornyes. 
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 Overskridelse af 

kapacitet 
Skadesvoldende 
oversvømmelse 
(stuvning over kritisk 
kote – kælder, teræn 
el.lign) 
 

Separate regnvandssy-
stemer 

1 gang hvert år 1 gang hvert år 

Boligområder (eksiste-
rende kloaksystemer) 

1 gang hvert 2. år 1 gang hvert 2. år 

City, industri- og han-
delsområder (eksiste-
rende og nye kloaksy-
stemer) 
 
• hvor der er foretaget 

fornyelse 
• hvor der ikke er fore-

taget fornyelse 

 
 
 
 
 
1 gang hvert 5. år 
 
1 gang hvert 2. år 
 

 
 
 
 
 
1 gang hvert 5. år 
 
1 gang hvert 2. år 
 

 
Tabel 1.  Dimensioneringskriterier 
 
Metoder angivet i den danske standard DS/EN 752 til at teste og vurdere afløbssy-
stemer skal anvendes. Det drejer sig om tæthedsprøver, TV-inspektion, flowmålinger, 
monitering af indløb, udløb, overløb mv. Endvidere skal bestemmelser i GTO’s anvis-
ning for udførelse af kloakanlæg i Grønland anvendes. 
 
Alle relevante data som f.eks. registreringer af oversvømmelser, stop i ledninger, ar-
bejdsulykker, TV-inspektioner, analyse af hydrauliske forhold m.fl. skal registreres en-
tydigt og gemmes. 
 
I forbindelse med planlægning af kloakssystemer skal bl.a. følgende faktorer overve-
jes i forbindelse med planlægningsfasen: 
• Topografi 
• Jordbundsforhold 
• Recipientforhold 
• Eksisterende bygninger mv. 
• Eksisterende afløbssystemer 
• Dybder 
• Fald 
• Selvrensning 
• Adgangsforhold 
• Rensning af overløbsvand og separat regnvand 
• Specielle beskyttelsesforanstaltninger i vandindvindingsområder  
• ”Døde” ledninger 
 
Endvidere skal der ved hydraulisk dimensionering tages forholdsregler for at undgå 
skadesvoldende oversvømmelse (jf. tabel 1), forurening og svovlbrintedannelse samt 
sikres bedst mulige afløbsforhold, herunder bl.a. selvrensning. 
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Funktionskravene for et fornyet (saneret eller renoveret) system svarer til kravene for 
et nyt afløbssystem, hvor opmærksomheden specielt skal rettes mod: 
• Hydraulisk kapacitet 
• Drift og vedligeholdelse 
• Bindinger på adgangsforhold og udførelsesforhold 
• Tilløb fra sideledninger 
• Opretholdelse af kloaksystemets værdi. 
 
I forbindelse med etablering af nye detailkloaksystemer (f.eks. ved tilslutning af nye 
byggemodningsområder til det kommunale kloaksystem) kan der som udgangspunkt 
ikke tillades afledning af regn- og overfladevand til hovedsystemet.  
 
 

2. DANSK STANDARD DS/EN 752 (CEN-normen) 
 
I CEN (European Complet for Standardization) har der i nogle år været arbejdet med 
en europæisk standard for afløbssystemer uden for bygninger. Danmark er medlem 
af CEN og har dermed forpligtet sigt til at give europæiske standarder vedtaget af 
CEN status som danske standarder samt til at ophæve en evt. eksisterende dansk 
standard på området.  
 
Som udgangspunkt påregnes tilsvarende intentioner opfyldt for Grønland som supple-
rer de gældene GTO-cirkulærer og regulativer for kloakanlæg i grønlandske byer 
samt GTO’s anvisning for udførelse af kloakanlæg i Grønland. 
 
Den europæiske Standard EN 752 – Drain and Sewer Systems outsides buildings – 
er gældende for dræn og afløbssystemer (primært gravitaionssystemer). Standarden 
finder anvendelse fra soklen, tagnedsløbsbrønden eller vejbrønden til indløbet på 
renseanlægget eller udløbet i recipienten. Standarden er også gældende for lednin-
ger udenfor bygninger, hvis ledningerne ikke er en del af bygningens kloaksystem. 
 
Generelt gælder det, at det er frivilligt at følge standarderne. 
 
Nuup Kommunea vil i forbindelse med denne spildevandsplan følge dele af DS/EN 
752. 
 
Store dele af standarden falder meget godt i tråd med den praksis som i dag anven-
des i Grønland (og i Nuup Kommunea). Der er dog ét punkt hvor der er væsentlige 
afvigelser (stramninger) i forhold til, hvad der er normal praksis i Grønland (og i Dan-
mark.) Det er fastsættelsen af tilladelige hyppigheder for henholdsvis overskridelse af 
kapacitet og for oversvømmelse jf. tabel 1. 
 
I DS/EN 752 er angivet, at dimensioneringskriterierne er gældende medmindre en re-
levant myndighed har fastsat andre dimensioneringskriterier. Dette har Nuup Kom-
munea hermed med dette bilag til spildevandsplanen. 
 
/Notat om Dansk standard DS/EN 752. Afløbssystemer uden for bygninger, Danas 
2001 / (se endvidere WWW.danasdk.dk) 
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FORORD 
 
Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation og 
gråt spildevand i Nuuk by, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. 
 
Formål 
Formålet med regulativet er at sikre en høj hygiejnestandard ved bortskaffelse af natrenovati-
on og gråt spildevand.  
 
Udledning af natrenovation og gråt spildevand skal så vidt muligt ske til det offentlige kloaknet. 
Hvis dette ikke er muligt, skal natrenovationen bortskaffes på en hygiejnisk forsvarlig måde. 
 
Definition 
Natrenovation er latrin og sanitært spildevand fra alle former for toiletter, mens gråt spildevand 
er øvrigt spildevand fra husstande fra f.eks. køkken, bad og tøjvask. 
 
Gråt spildevand 
Nye udledninger af gråt spildevand og ændringer i eksisterende må kun ske efter konkret tilla-
delse fra kommunen. 
 
Natrenovation 
Alle husejere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have et tørkloset eller en samletank. Der 
må ikke etableres samletanke i Kapisillit. 
 
Samtidig skal alle huse med tørkloset, der ikke har mulighed for at være tilsluttet det offentlige 
kloaknet, være tilsluttet den kommunale indsamling af natrenovation. Husejeren skal i så fald 
sørge for, at der er fri adgang til tørklosettet eller stille den bundne sæk frem inden kl. 7.00 på 
afhentningsdagen.  
 
Når der er etableret offentligt kloaknet ved en ejendom, kan kommunen med en frist på mindst 
1 år stoppe natrenovationsindsamlingen. Hvis huset til den tid ikke er tilsluttet kloaknettet, skal 
husejeren i så fald selv bortskaffe natrenovationen efter kommunens anvisning. 
 
Huse med samletank kan frit vælge en privat tømningsordning, mens samletanke i Qeqertar-
suatsiaat skal tømmes af den kommunale tømningsordning.  
 
Gebyrer 
Husejere og lejere, der er tilknyttet den kommunale ordning, skal betale et gebyr, som opkræ-
ves hvert kvartal. 
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1 FORMÅL 

Regulativets formål er at sikre, at bortskaffelse af natrenovation og gråt spildevand fra 
husstande og erhverv i Nuup Kommunea sker på et bæredygtigt grundlag, efter en 
høj hygiejnisk standard og med stor forståelse for beskyttelse af miljøet. 
 
Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for borgere, husejere, virksomheder 
og kommunen. 
 
 

2 LOVHJEMMEL 

Nærværende regulativ er udarbejdet i henhold til: 
 
• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet 
• Landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af Landstingsforordning nr. 

12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og 

bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand 
 
 
3 GYLDIGHEDSOMRÅDE 

3.1 Nærværende regulativ gælder for kommuneplanlagte områder i Nuuk, Qeqertarsuat-
siaat og Kapisillit. 

 
3.2 Nærværende regulativ omfatter samtlige ejendomme, virksomheder, foreninger  

og arrangører af arrangementer, hvor der midlertidigt samles mennesker samt ube-
byggede arealer, hvorpå der forekommer større aktivitet. 

 
3.3 Regulativet omfatter natrenovation og gråt spildevand. 

Ved natrenovation forstås latrin og sanitært spildevand fra enhver form for toiletter. 
 
Ved gråt spildevand forstås øvrigt spildevand fra husstande, som karakteriseres ved 
at være ikke sanitært og stamme fra køkken, bad, tøjvask mv.  
 
 

4 HUSEJERENS PLIGTER 

Benyttelsespligt 
4.1 Husejere, der ikke er tilsluttet en offentlig kloak, skal for egen regning anskaffe og  

vedligeholde et af kommunen godkendt tørkloset med løs spand, f.eks. GTO-
modellen eller en af kommunen godkendt samletank.  I Kapisillit skal anskaffelsen 
ske efter aftale Forvaltningen for Teknik og Miljø. 
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4.2 Husejere, der ikke har mulighed for at tilslutte sig en offentlig kloak, skal være tillslut-

tet den kommunale natrenovationsordning som beskrevet i afsnit 6 eller en tømnings-
ordning for samletanke efter bestemmelserne i afsnit 7. 

 
4.3 Husejere i Qeqertarsuatsiaat med samletank skal være tilsluttet den kommunale 

tømningsordning for samletanke som beskrevet i afsnit 7. 
 
Sorteringspligt 

4.4 I natrenovationssække må ikke henlægges andet affald end natrenovation. 

 
Udledning af natrenovation og gråt spildevand 

4.3 Udledning af natrenovation samt gråt splidevand skal så vidt muligt ske til det offentlige  
kloaknet. 

 
4.4 Etablering af nye udledninger eller ændringer i eksisterende udledninger af gråt spilde- 

vand til terræn og åbne grøfter med udløb til fjord og hav må kun ske efter konkret til-
ladelse fra Kommunalbestyrelsen. Ansøgningen om en sådan tilladelse skal fremsen-
des til forvaltningen, der vurderer ansøgningen i samråd med embedslægeinstitutio-
nen. Standardkravene i forbindelse med en sådan tilladelse er beskrevet i bilag 1. 

 
5 TILSLUTNING TIL OFFENTLIGT KLOAKNET 

5.1 Ved tilslutning til offentligt kloaknet skal ledningsarbejder ske i henhold til 
gældende regler og regulativer og for ejendommens ejers regning. 

 
5.2 Når tilslutning til offentligt kloaknet er etableret, skal ejeren af den pågældende ejendom  

sikre, at tilslutningen er i forsvarlig stand. Udførelse af nødvendige vedligeholdelses-
arbejder skal ske for egen regning.  

5.3 Såfremt ejeren ikke sikrer vedligeholdelsen af stikledningen, således at der er risiko 
for forurening af området, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående påbud lade 
renovering ske for ejerens regning. 

5.4 Når offentligt kloaknet er etableret ved en ejendom, ophører natrenovations- 
indsamlingen efter en periode på 1-2 år. Forvaltningen orienterer de pågældende 
husejere minimum et år før natrenovationsindsamlingens afskaffelse. 

 
6 NATRENOVATIONSORDNING 

6.1 Til opsamling af natrenovation i tørklosetter må kun benyttes de af kommunen leverede  
sække. Der må kun anvendes tørklosetter, som er godkendt af Nuup Kommunea. 
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6.2 Afhentning af sække med natrenovation foregår på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 til kl.  

16.30. Når flere helligdage følger i træk, kan afhentningen også foretages på hellig-
dage. 

6.3 Husejeren er pligtig at holde standpladsen i god og renlig stand og sørge for nødvendig  
snerydning / grusning. I tilfælde hvor der forekommer uhygiejniske forhold i forbindel-
se med tørklosetter, kan kommunen pålægge husejeren eller lejeren at sætte sækken 
uden for døren. 

 
6.4 Husejeren er pligtig at sørge for, at tørklosetter er tilgængelige for renovatøren. Subsidiært  

skal husejeren træffe aftale med renovatøren om placering af sække med natrenova-
tion uden for huset på et synligt og let tilgængeligt sted. Sækken skal være omhygge-
ligt lukket og bundet og anbragt på aftalt sted kl. 07.00 på afhentningsdagen. 

 
6.5 Hvis natrenovationssække anbringes på fortov eller andet offentligt areal, er huseje-

ren ansvarlig over for trediemand (forbipasserende). Husejeren er forpligtet til at fri-
holde afhentningsstedet for affaldsspild. 

 
6.6 Det påhviler husejeren, jf. pkt. 4.2, at tilmelde sig natrenovationsordningen med  

antal afhentninger og at sikre, at sækkene ikke overfyldes mellem to afhentninger. 
Minimum antal tømninger pr. uge er 2 gange. 

Såfremt der ved en afhentning ikke er affald i sækken, afleverer renovatøren ikke en ny 
sæk.  
Ovennævnte giver ingen anledning til refusionsgodtgørelse. 
 
 

7 SAMLETANKE 

7.1 Samletanke for sanitært spildevand skal være tætte frostfrie tanke med alarm eller 
anden registrering af fyldningsgraden og ligeledes være i overensstemmelse med 
gældende byggeregler og miljølovgivning. 

7.2 Afløbsstuds med slangetilkobling for slamsuger ved nytilslutning skal placeres således, at  
slamsugerens slange på max. 8 m uden vanskeligheder kan tilkobles. Husejeren er 
pligtig at holde standpladsen i god og renlig stand og sørge for nødvendig snerydning 
/ grusning. Ligeledes skal husejeren sikre, at samletanken i øvrigt kan tømmes uhin-
dret. 
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7.3 Udpumpningsarrangementet skal udføres således, at spild på terræn ikke må finde sted  

og således, at rør og slanger tømmes fuldkommen. Husejeren er forpligtet til at frihol-
de standplads for afløbsstuds for natrenovationsspild. 

Samletanke i Qeqertarsuatsiaat 
7.4 Ved nytilslutninger af samletanke i Qeqertarsuatsiaat skal der ved afløbsstudsen / 

slangetilkoblingen for slamsugeren være anlagt elkraftstik 3x380V (16A), idet kom-
munens slamsuger er udstyret med elmotor. Anlægget skal forsynes med hørlig, aku-
stisk alarm og lysalarm, der meddeler beboeren, at samletanken er 70% fyldt.  

Udgifter til anlæg af samletanke inkl. el-installation med elkraftstik, vedligeholdelse og 
driftsudgifter til elforbrug påhviler husejeren. 
 

7.5 Ved anlæg af samletanke og vandskyllende toiletter i Qeqertarsuatsiaat anbefales  
følgende: 

• at der installeres lavtskyllende toiletter med lavt vandforbrug 
• at tilførslen af vand til toilet sker ved en separat rørføring, således at der kan af-

spærres uden at lukke for vandet til husets andre tapsteder 
• at der anvendes magnetventiler 
 
Tømning af samletanke 

7.6 Tømning af samletanke må foretages med en sådan frekvens, at overløb til terræn 
ikke må finde sted. 

7.7 Samletanke i Nuuk foranlediges tømt af husejeren / lejeren, som selv skal indgå en 
 aftale vedrørende tømninger af samletanken med en entreprenør, som ejer en slam-
suger. Gebyret for tømning afregnes direkte mellem den enkelte husejer / lejer og en-
treprenøren. 

 
7.8  Samletanke i Qeqertarsuatsiaat skal tømmes ved den kommunale tømningsordning. 

 
8 GEBYR 

8.1 Det påhviler husejere og affaldsproducenter at betale gebyrer til dækning af udgifter i 
forbindelse med de fastsatte ordninger. Gebyrerne opkræves hos forbrugeren, som er 
tilmeldt renovationsordningen. 

 
8.2 Kommunalbestyrelsen fastsætter én gang årligt gebyrstørrelserne, herunder et gebyr 

for indsamling af natrenovation og tømning af samletanke. Nuup Kommune, Forvalt-
ningen for Teknik og Miljø bekendtgør gebyrstørrelsen i de lokale aviser. Gebyrstør-
relserne vil fremgå af et takstblad, der kan rekvireres ved henvendelse til Nuup Kom-
munea, Forvaltningen for Teknik og Miljø. 
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8.3 Forbrugeren skal afmelde natrenovationen ved fraflytning og tilmelde natrenovatio-

nen ved tilflytning til den nye ejendom mv. 

Modtager Forvaltningen for Teknik og Miljø ikke afmelding i forbindelse med en fra-
flytning, er den hidtidige forbruger forpligtet til at betale renovationsafgifter, som ved-
rører tiden, indtil anden forbruger tilmeldes, eller forvaltningen afbryder renovations-
ordningen. 
 

8.4 Betalingsperioden er et kvartal. 

Ved satsændringer, herunder nye tilmeldinger samt afmeldinger, der er foretaget i en 
betalingsperiode, betales der for det aktuelle antal enheder for hele perioden. 
 
 

9 TILSYN 

9.1 Nuup Kommunea fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes.  

9.2 Enhver husejer eller ejer af en ejendom har pligt til at give Nuup Kommuneas tilsyns-
folk adgang til ejendommen, herunder adgang til at inspicere tørklosetter, samletanke 
og håndtering af natrenovation fra samletanke indtil den endelige bortskaffelse. 

9.3 Konstateres forhold, som er i modstrid med nærværende regulativs bestemmelser, 
kan Nuup Kommunea påbyde, at forholdene bringes i overensstemmelse med reg-
lerne inden en nærmere angivet frist. 

9.4  Såfremt forholdene ikke bringes i orden inden for den angivne tidsfrist, kan Nuup 
Kommunea lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning. 

 
10 OVERTRÆDELSE 

Overtrædelse af nærværende regulativ kan straffes med bøde, jf. §20 i Hjemmesty-
rets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af la-
trin og sanitært spildevand og §46 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 
1988 med senere ændringer. 
 
 

11 KLAGE 

11.1 I overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. de-
cember 1988 med senere ændringer kan der klages over afgørelser vedrørende re-
gulativets bestemmelser samt afgørelser truffet i henhold til disse. 

11.2 Eventuelle klager over Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ske til Grønlands Hjemme- 
styre, Direktoratet for Miljø og Natur, Postboks 1614, 3900 Nuuk. Direktoratet sender 
herefter klagen til Landstingets klageudvalg for miljøbeskyttelse. 
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11.3 Klagefristen er 6 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage har opsættende  

virkning, indtil klageudvalgets afgørelse foreligger, eller klageudvalget bestemmer 
andet. 

 
12  BEMYNDIGELSE 

12.1 Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af nærværende regulativ bemyndiget  
Udvalget for Teknik og Miljø til at foretage mindre væsentlige ændringer i nærværen-
de regulativ samt ændringer i regulativets bilag 1. 

12.2 Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Forvaltningen for Teknik og Miljø 
til at træffe afgørelser efter nærværende regulativ. 

 
13  IKRAFTTRÆDELSE 

13.1 Samtidig med ikrafttrædelsen af nærværende regulativ ophæves AFFALDSREGU-
LATIV 5, Regulativ for natrenovation i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit af 12. 
april 1994 med senere ændring af 7. juni 1999. 

Regulativet træder i kraft 30 kalenderdage efter offentliggørelsen af det vedtagne re-
gulativ. 
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BILAG 1 
Udledning af gråt husspildevand på terræn 
 
Godkendelsen til udledning af gråt husspildevand vil normalt indeholde følgende standardkrav: 
 
Ejendomme, der har opnået tilladelse til udledning af gråt spildevand i henhold til pkt. 4.6 skal sikre, at 
denne udledning sker i henhold til følgende: 
 
• Gråt spildevand må kun indeholde almindeligt husspildevand fra køkken, baderum og 

vaskerum. Gråt spildevand må ikke indeholde smitstoffer eller stoffer, som indebærer 
sundhedsfare eller gener for omboende, f.eks. lugtgener mv. 

 
• Afløb for gråt spildevand skal ligge således, at der ikke opstår gener i form af vand og 

isdannelser for omboende. Ligeledes må der ikke opstå gener på offentlige anlæg, heraf 
gener for færdslen på offentlig vej. 

 
• Overfladisk afstrømning af gråt spildevand til omliggende ejendomme, på offentlig vej og 

ansamlinger af spildevand på offentlige arealer må aldrig forekomme. 
 
• Ejere af ejendomme, hvorfra der udledes gråt spildevand, er ansvarlige for drift og 

vedligeholdelse af afløb og for eventuelt opstående gener. Ejerne skal ligeledes afholde 
udgifterne til afhjælpning af eventuelle gener / skader. 
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 IDÉFORSLAG RENSEMETODER 

 
Dette bilag beskriver forskellige forslag til rensemetoder. I afsnit 1 er forskellige meto-
der til mekanisk rensning belyst og i afsnit 2 er et par videregående rensemetoder 
beskrevet. 
 
 

1 MEKANISK RENSNING 

Der er undersøgt forskellige muligheder for en mekanisk behandling af spildevandet 
inden det udledes til recipienten.  
 
En overordnet beskrivelse af de udvalgte anlægstyper ses af nedenstående.  
 
 

1.1 Afskrabet rist 

Der er udviklet en mekanisk afskrabet ristetype til brug i overløbsbygværker i kloak-
systemer og ristetypen er som følge heraf meget driftssikker. Risten monteres på en 
overløbskant, hvorved ristegods tilbageholdes inden udløb til recipient. Ristegodset 
forbliver i den spildevandsstrøm, der under normale omstændigheder ledes videre til 
renseanlægget. Benyttes risten som slutrensning inden udløb til recipienten kræver 
dette derfor et system til udtagelse af ristegodset på tilløbssiden af risten. Dette kan 
f.eks. etableres ved at lede en lille delstrøm videre til en ristegodspresse. 
 
Da risten som før nævnt er udviklet til brug i overløbsbygværker er den dimensioneret 
til relativt store vandmængder. Den kan også benyttes til små vandmængder men er 
så relativt set dyrere. 
 
 

1.2 Tromlesi 

Tromlesier er meget effektive til at tilbageholde ristegods, idet alt spildevandet sies 
igennem små huller. Der kan fås sier med en huldiameter helt ned til 0,6 mm. Riste-
gods transporteres ud via en skrue i midten af sien, hvorved der sker en løbende af-
vanding af ristegodset. 
 
Sien rengøres vha. roterende børster og spulevand. Det anbefales at benytte en 
varmt-vandsspuling af hensyn til fedtindholdet i spildevandet.  
 
Såfremt spildevandet efter risteanlægget skal underkastes en biologisk rensning kan 
det i visse tilfælde være en ulempe for de biologiske processer, hvis der fjernes for 
meget organisk materiale. 
 
Som følge af den store effektivitet benyttes tromlesier bl.a. i Norge som eneste be-
handlingstrin. For anlæg mindre end 5.000 PE er det f.eks. tilladt, at spildevandet kun 
behandles i et si-anlæg sålænge der maksimalt anvendes en huldiameter på 1 mm. 
For anlæg mellem 5.000 og 10.000 PE er dette kun tilladt såfremt der udledes til en 
robust recipient. 
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1.3 Båndfilter 

Båndfilter tilsvarer meget tromlesien i funktionsopbygning og effektivitet. Der kan fås 
maskevidder på ned til 30 µm. Båndfilteret rengøres med en roterende børste samt 
spulevand.  
 
 

1.4 Step-screen 

Denne ristetype filtrerer til en vis grad også spildevandet, men effektiviteten er dog ik-
ke så stor som ved en si. Effektiviteten er dog fuldt tilstrækkeligt, når spildevandet ef-
terfølgende skal underkastes en biologisk rensning, og ristetypen er også mere effek-
tiv end en almindelig afskrabet rist.  
 
En step-screen rist kan være sårbar over for store mængder af sand og grus i spilde-
vandet, (som på Grønland i høj grad forekommer i smelteperioden). 
 
 

1.5 Restprodukter 

For alle de nævnte løsninger fås et restprodukt som skal viderebehandles. Viderebe-
handlingen foregår oftest ved en deponering.  
 
 

1.6 Mulige løsningsforslag 

Der udledes i dag spildevand 17 forskellige steder i Nuuk. Under forudsætning af at 
udløbene prioriteres, således at der kun etableres rensning af de udløb, hvorfra den 
største og mest betydende forurening kommer fra, er der set på konkrete anlægsstør-
relser til en mekanisk rensning af spildevandet. Forudsætninger vedr. spildevands-
mængder ses af appendix 8.1. 
 
I appendix 8.2, er prisniveau for anlægs- og driftsudgifter samt fordele og ulemper for 
de forskellige forslag opsummeret. De anførte priser er gældende for levering i Dan-
mark, og omfatter udelukkende omkostninger til renseudstyr. Omkostninger til nød-
vendige anlægs- og bygnings- og installationsarbejder er ikke medtaget. 
 
Samlet set vurderes en løsning med et båndfilter eller en tromlesi at være de mest 
optimale metoder ud fra en teknisk-økonomisk synsvinkel. En rist af typen Step-
screen er umiddelbart en billigere løsning, men vurderes ikke at være egnet, da spil-
devandet i Nuuk forventeligt vil kunne indeholde større mængder sand og grus. 
 
Fælles for alle typer mekanisk rensning er, at maskinudstyret skal placeres i opvar-
mede bygninger, så frostproblemer undgås. 
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2 VIDEREGÅENDE RENSNING 

I det følgende er kort beskrevet forskellige metoder til en videregående rensning af 
spildevandet. For de biologiske metoder kræves temperaturer på ikke mindre end ca. 
5° C. For ammoniakfjernede anlæg vil denne temperatur være den absolut minimale 
temperatur for at processerne kan fungere. Det kolde klima vil dermed kunne sætte 
en grænse for rensningen, med mindre der findes måder at beskytte processerne på. 
 
 

2.1 Laguner 

Laguneanlæg består som regel af et eller flere bassiner i serie. Rensningen foregår 
primært ved hjælp af bakterier, som omsætter det organiske stof. Alger, der omsætter 
næringssalte, kan i sommerperioder betyde en reduktion af opløste næringssalte i 
vandet, men kan ofte være problem, idet de medvirker til et forøget indhold af su-
spenderet stof, som indeholder både kvælstof og fosfor, i afløbsvandet.  
 
Anlæggene kræver et minimum af maskin-udstyr og er billige og simple i både drift og 
anlæg. Anlæggene kræver dog, at der er relativt store arealer til rådighed. Lagunerne 
skal med mellemrum tømmes for slam. Slammet skal i så fald viderebehandles af-
hængig af slutdeponeringen. 
 
I Canada og Alaska er lagune-systemer meget anvendt til fjernelse af organisk stof. 
 
I vintersituationer under arktiske forhold fryser lagunerne til og der sker dermed ingen 
rensning i store dele af året. Af denne årsag anbefales der kun udledt fra lagunerne i 
de korte perioder af året, hvor der sker en vis omsætning af organisk stof i lagunerne. 
Der skal således være kapacitet nok i lagunerne til denne opbevaring og der anbefa-
les en opbevaringskapacitet på op til et års spildevandsproduktion. (Prince et al. 
1995, Heinke et al. 1991, Oleszkiewicz et al. 1987, Sonaiassy et al. 1986).  
 
Andre anbefaler en overdækning af lagunerne for at undgå tilfrysning og for at opnå 
et mere konstant temperaturniveau året rundt. Herved reduceres også risikoen for 
bundvendingerne samt problemer med alger om sommeren. Overdækningen betyder, 
at der undgås store opbevaringslaguner, idet det rensede spildevand kan udledes 
året rundt (McAnaney, 1998). I kombination med overdækningen anbefales også en 
aktiv beluftning i dele af lagunerne for at øge renseeffektiviteten. 
 
Lagunerne fjerner primært organisk stof, men med et efterpoleringsfilter kan der også 
etableres en kontrolleret nitrifikation (omsætning af ammonium til nitrat) samt en for-
bedret organisk stoffjernelse. (McAnaney, 1998). 
 
 

2.2 Biofiltre 

Biofiltre består af filtre, hvorpå der ved kontakt med mekanisk renset spildevand op-
bygges en biofilm af bakterier, som nedbryder det organiske stof i spildevandet. Bio-
filtre kan udover fjernelse af organisk stof benyttes til at fjerne ammonium og fosfor. 
Til kvælstoffjernelse benyttes det i højere grad i kombination med andre anlægstyper 
f.eks. aktiv-slamanlæg. Da der med jævne mellemrum sker afrivning af bakterier/slam 
efterfølges et biofilter altid af en efterklaringstank.  

bilagsdel_ver.3  



  Nuup Kommunea 
Spildevandsplan 2002 - 2006

Bilag 7
  
Side 4 
 
 

Biofiltre er bl.a. velegnede til rensning af spildevand med høje koncentrationer, idet 
det på forholdsvis lille plads er muligt at skabe en stor vedhæftningsflade. 
 
I de arktiske egne af USA og Canada benyttes bl.a. skivefiltre til rensning af spilde-
vand fra mobile eller delvist mobile lejrstationer. (Froese et al. 1984).  
 
Lejrstationer er kendetegnede ved stærkt varierende hydraulisk belastning med ofte 
meget høje spildevandskoncentrationer til følge. Biofilteranlæg er robuste overfor va-
rierende spildevandskoncentrationer, mens der skal tages højde for hydrauliske varia-
tioner via en udligningstank. 
 
Det producerede slam udtages fra efterklaringstanken til viderebehandling alt afhæn-
gig af slutdeponeringen. I de omtalte lejrstationer benyttes en beluftet slamtank, hvor 
der sker en stabilisering af det biologisk aktive slam (se afsnit 3.7).  
 
Biofilmanlæg er som regel meget kompakte og kan indbygges i en container eller lig-
nende, hvor anlægget holdes frostfrit, da der kan være risiko for frostproblemer. De 
skivefilteranlæg, der benyttes til lejrstationer, er rimelige robuste således, at ikke-
spildevandskyndige personer kan drive anlægget. Indkøringsperioden er endvidere 
meget lille, dvs. der opnås hurtig en renseeffekt ved opstart af anlægget, hvilket er 
vigtigt i forbindelse med, at anlæggene flyttes fra sted til sted. 
 
Biofilteranlæg er relativt dyre at anlægge, men til gengæld kan der opnås en kompakt 
løsning. 
 
I Norge benyttes også mange steder filteranlæg, og anlæggene er også her oftest 
indbygget i et hus eller lignende f.eks. ind i fjeldet. 
 
 

2.3 Aktiv-slamanlæg 

Et aktiv-slam anlæg består af en beluftet tank indeholdende mikroorganismer hhv. ak-
tiv-slam, som nedbryder spildevandets indhold af organisk stof. Anlægstypen kan ud-
lægges til både kvælstof- og fosforfjernelse.  
 
Aktiv-slam samt produceret slam skilles fra det rensede spildevand i en efterfølgende 
efterklaringstank og størstedelen af slammet recirkuleres herefter til aktiv-slam tanken 
for at opretholde den nødvendige biomasse. En del af slammet udtages som over-
skudsslam, som afhængig af slutdeponeringen skal viderebehandles.  
 
Anlæggene er generelt mere pladskrævende end biofilteranlæg, mens anlægsom-
kostningerne generelt er lavere. Driften af anlægget kræver et vist kendskab til spil-
devandsprocesser. 
 
Aktiv-slam anlæg benyttes også i Canada og Norge, og i f.eks. Norge er tankene som 
regel altid overdækkede eller indbygget i en hal eller lignende, for at sikre rimelige 
temperaturforhold til de biologiske processer.  
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2.4 Primære kemiske fældningsanlæg 

En simpel og effektiv rensemetode til fjernelse af organisk stof samt fosfor er det pri-
mære kemiske fældningsanlæg. Anlægstypen kan ikke benyttes til at fjerne ammoni-
um eller kvælstof.  
 
Det mekanisk rensede spildevand tilsættes kemikalier, hvorefter der sker en udfæld-
ning af organisk stof og fosfor. De dannede stoffer samles i et flokkuleringskammer, 
hvorefter de efterfølgende adskilles fra det rensede spildevand i en bundfældnings-
tank. Det bundfældede slam udtages til viderebehandling og det rensede spildevand 
udledes til recipienten. 
 
Metoden er hyppigt anvendt i Norge, hvor den specielt anvendes på spildevand, der 
udledes til kystnære områder. (Ødegaard, 1992). Anlæggene overdækkes eller ind-
bygges i hus, fjeld eller lignende. 
 
 

2.5 Trykanlæg (deep-shaft) 

I et trykanlæg sker der en kemisk omsætning af organisk stof i spildevandet som føl-
ge af det højere tryk.  
 
Trykanlægget kan etableres i en tryktank, hvor trykket f.eks. hæves med damp eller 
der kan bygges dybe brønde, hvor trykket stiger naturligt med dybden. Med dybe 
brønde menes 40 – 60 m dybe. 
 
Der fås væsentlig mindre slammængder ved denne metode end de to foregående, 
idet omsætningen er mere fuldstændig. Der vil således være mindre slam til videre-
behandling ved denne metode. 
 
Metoden har været anvendt i USA til omsætning af specielt slam, men også i Schweiz 
og i Japan er anlægstypen benyttet i forbindelse med rensning af industrispildevand. 
 
Anlægstypen er relativ kompliceret, idet der arbejdes med et tryksat anlæg og der 
kræves derfor uddannet personale til den daglige drift. 
 
 

2.6 Alternative spildevandssystemer 

I traditionelle spildevandssystemer sker der en sammenblanding og fortynding af 
stærkt koncentreret toiletvand med brugsvand fra køkken og vand.  
 
I Norge opererer man nogle steder med kildeseparering af spildevandet, idet det sorte 
spildevand adskilles fra det øvrige såkaldte ”grå spildevand” fra husholdningerne. Det 
sorte spildevand opsamles i en beholder, der tømmes ca. hvert andet år af en slam-
suger og stabiliseres og hygiejniseres i et fælles biogasanlæg. Herefter udnyttes 
slammet til jordbrugsformål. Det ”grå spildevand” behandles separat for husstanden i 
et kompaktanlæg. De samlede udgifter til systemet konkurrerer med traditionelle løs-
ninger. (Norges Landbrukshøgskole)  
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Systemet bruges primært i områder, hvor der ikke er kloakering og i kombination med 
vandbesparende toiletter for at reducere behandlingsomkostningerne. Systemet kan 
dog også anvendes i kloakerede områder, idet kloaksystemet i så fald benyttes til 
indsamling af det ”grå spildevand” med efterfølgende central rensebehandling. 
 
I forbindelse med behandling af det sorte spildevand kan dette i områder med spredt 
bebyggelse kombineres med indsamling og behandling af madaffald. I Norge viser 
forsøg med langtidslagring af madaffald i en beholder, at affaldet er selvkonserveren-
de og derfor ikke udgør en smitterisiko. Beholderen tømmes med almindelig slamsu-
ger. (Norges Landbrukshøgskole)  
 
Til transport af spildevand benyttes der til tider vakuumsystemer, hvilket giver et mere 
fleksibelt transportsystem. Vakuumet benyttes i denne forbindelse også til tømning af 
toiletter, hvorved der spares meget vand og der skal således benyttes et mindre 
transportsystem. 
 
Som alternativ system i områder med spredt bebyggelse kan der ud over vandbespa-
rende foranstaltninger også anvendes en moderne form for tørklosetter, hvor urin og 
fækalier adskilles. Dermed kan der opnås et mindre stofindhold i spildevandet, idet 
fækalier komposteres separat og kun urinen føres med den øvrige spildevandsstrøm 
eller behandles lokalt. De komposterede fækalier vil som følge af komposteringspro-
cessen være hygiejniserede, hvorefter det kan slutdeponeres.  
 
 

2.7 Restprodukt 

For alle de nævnte rensemetoder dannes større eller mindre slammængder som skal 
bortskaffes og alt afhængig af slutdeponeringen skal der foretages en behandling af 
slammet forinden dette kan ske.  
 
I Danmark udnyttes slammet i høj grad til jordbrugsformål, hvilket ikke vil være aktuelt 
på Grønland med mindre slammet sejles et andet sted hen. 
 
Såfremt slammet skal deponeres kræves en stabilisering og afvanding af slammet for 
at dette kan langtidslagres. Slammet kan stabiliseres ved f.eks. en langtidsluftning, 
udrådning, kalktilsætning eller tørring/brænding. Stabiliseringen betyder, at der opnås 
et ”stabilt og lugtfrit” slam samt at slammængderne reduceres (dette gælder ikke for 
kalkstabilisering). Slam fra aktiv-slam anlæg med nitrifikation betegnes som værende 
stabilt. Ved udrådning af slammet produceres gas, som kan udnyttes til produktion af 
el og varme. Den største reduktion i slammængderne fås naturligt nok ved at brænde 
slammet.  
 
En mulig slutdeponering af slammet kunne også være at pumpe slammet ud i havet. 
Slammet er ikke så letomsætteligt som det ubehandlede spildevand og har derfor hel-
ler ikke samme indvirkning på recipienten. Såfremt slammet forinden udledning stabi-
liseres ved en langtidsluftning eller udrådning vil slammets indhold af organisk stof 
være yderligere reduceret og påvirkning af recipienten minimal i forhold til ubehandlet 
spildevand.  
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3 SAMMENFATNING 

Forskellige muligheder for en mekanisk rensning er belyst i dette bilags afsnit 1 og 
der er også kigget på de økonomiske forhold. For Nuuk vil en løsning med en tromlesi 
eller et båndfilter kunne være en mulighed. Rensningen afstedkommer et restprodukt 
som enten skal viderebehandles ved f.eks. forbrænding eller deponeres.  
 
Ved udledning af spildevandet skal der endvidere tages højde for at spildevandet in-
deholder smitsomme bakterier. I koldt vand overlever bakterierne jf. bilag 4 længere 
end i varmere vand og kan med tidevand og andre strømninger blive ført langt væk 
fra udledningspunktet og evt. udgøre en risiko for steder med vandindtag til drikke-
vandsanlæg. Udledt industrispildevand kan også udgøre en risiko i forbindelse med 
konsumering af fisk og muslinger fanget i kystnære områder, idet der kan ske en ak-
kumulering af f.eks. tungmetaller stammende fra spildevandet i disse dyr. 
 
Det er således vigtigt, at det mekanisk rensede spildevand udledes et sted med god 
opblanding, og hvor strømmen kun er udadgående.  
 
Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes en videregående rensning af spildevandet 
er forskellige muligheder belyst i dette bilags afsnit 2.  
 
Af de forskellige muligheder vurderes en biofilter-løsning eller en kemisk fældning at 
være de bedst egnede metoder under grønlandske forhold. Laguner er afprøvet med 
vis succes under arktiske forhold, men som følge af pladskravene vurderes denne ik-
ke umiddelbar at være egnet i det konkrete tilfælde. Kan der imidlertid findes plads, vil 
metoden være en mulighed, da det er den mest lavteknologiske løsning.  
 
Den videregående rensning afstedkommer ligeledes et restprodukt, som skal videre-
behandles. 
 
Af ovennævnte løsningsforslag er den mest simple løsning dermed i første omgang at 
lede den urensede spildevandsstrøm ud, hvor strømforholdene sikrer, at der ikke sker 
en tilbageførsel til kystnære områder. Dette vil reducere problemerne med æstetiske 
problemer langs kysten ligesom en miljøpåvirkning af bugten samt smitterisiko af 
vandindtag undgås. Ved at lede spildevandet længere ud, hvor der er en langt bedre 
opblanding, opnås en væsentlig bedre fortynding af spildevandet, hvilket sikrer en 
hurtigere nedbrydning af det organiske indhold. For at øge omsætningen af det udled-
te spildevand kan dette forinden udledning findeles.  
 
Ved udledning af urenset spildevand vil der ved de nye udledningspunkter ske en lo-
kal miljøpåvirkning, men denne vurderes umiddelbart at være mindre af omfang end 
den nuværende situation, hvor urenset spildevand udledes til kystnært farvand. Om-
rådet omkring udledningspunktet bør overvåges med mellemrum for løbende at kun-
ne vurderes konsekvenserne af udledningen. I anden omgang bør der etableres me-
kanisk rensning af de mest betydende udløb, hvilket vil reducere miljøpåvirkningerne 
yderligere.  
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Appendix 8.1 
 
FORUDSÆTNINGER 
 
Der udledes i dag kommunalt spildevand svarende til en belastning på 13.908 PE 
fordelt over 17 forskellige udløb langs Nuuk halvøen. Derudover findes der en række 
industrier og institutioner med egne punktudledninger. 
 
I Nuuk ligger vandforbruget på 190 l/PE/d. Til beregning af de maksimale timevand-
mængder er der taget udgangspunkt i de normalt benyttede timefaktorer som er 10 
timer for husholdninger og 8 timer for industrierne.  
 
For de større vandforbrugende industrier som Polar Seafood og Royal Greenland er 
der taget udgangspunkt i deres opgørelser over årsvandmængder samt en forudsæt-
ning om 220 produktionsdage pr. år. Der er tillagt en reserve som følge af eventuelle 
produktionsudvidelser. 
 
De resulterende fremtidige vandmængder jf. spildevandsplanen (skemabilag 3) for de 
hovedudløb, hvor der nu eller på sigt bør indføres en mekanisk rensning af vandet 
ses af nedenstående tabel. Der er også angivet vandmængder for de udløb som evt. 
slås sammen. Alle vandmængder gælder for tørvejrssituationer.  

 
Udløb Boliger Industri 

 

Indsivning Sum 

 PE l/s PE m3/år l/s l/s l/s 

1 4.139 21,9 1.392 ? 7,1 6,0 35 
2 0 0 12.000 530.000 84 0,1 84 
3 440 2,3 30.010 220.000 34,8 0,7 38 
9 1.940 10,2 0 0 0 0,6 11 
10 20 0,1 39 ? 0 0,1 0,3 
11 2.747 14,6 2.005 ? 5,0 5,0 25 
18 4.250 22,5 0 0 0 2,4 25 
1 + 11   1 + 11    60 
2 + 3   2 + 3    122 
9 + 10   9 + 10    11 

 
 
 

/1/ Akvaplan-niva: ”Nuup Kommunea. Miljømålsætninger for marine områder om-
kring Nuuk halvøen – Handlingsplaner for miljøorienteringer baseret på naturli-
ge forudsætninger, brugerinteresser og miljømålsætninger”. 2000. 
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Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recipienter:

1. Vandsparekampagne 50.000

2. Etablering af overvågningsprogram for hav-/kystområder 100.000 / år
i alle 3 delområder (for at følge recipienttilstanden)

3. Videre kortlægning af problemer med forurening af den 600.000
indre del af Malenebugten (tungmetaller og miljøgifte)

4. Recipientundersøgelse af nordlig del af delområde 3 50.000

Bygder:

5. Forbedring af afløbsforhold i Kapisillit (samletanke):
Planlægning og projektering 300.000
Udførelse (I alt 63 ejendomme, udgift betales af husejere) 1.900.000

(30.000 / stk.)

6. Forbedring af afløbsforhold i Qeqertarsuatsiaat (samletanke):
Planlægning og projektering 300.000
Udførelse (I alt 139 ejendomme , udgift betales af husejere) 4.150.000

(30.000 / stk.)

7. Etablering af tømningsordning for samletanke i Kapisillit 500.000

20062002 2003 2004 2005

Carl Bro as
Bilag 9_tids_aktvplan
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Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320062002 2003 2004 2005

Udløb mv.:

8. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 9 1.000.000
(evt. sammen med udløb 10)

9. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 11 1.000.000

10. Mekanisk rensning ved udløb 1:
Projektering 200.000
Etablering / udførelse 1.500.000

11. Mekanisk rensning ved nyt udløb 18:
Projektering 300.000
Etablering / udførelse 2.000.000

12. Installering af SRO-anlæg ved alle pumpestationer 1.000.000

13. Udarbejdelse af standardiserede drifts og vedligeholdelses- 200.000
procedurer for pumpestationer og bygværker

Carl Bro as
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Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320062002 2003 2004 2005

Kloaksystem:

14. Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning 100.000

15. Færdiggørelse af digitale kloakledningsplaner 150.000

16. Verificering af afløbsdata ved kloakregistrering 50.000

17. Løbende registrering af driftsforstyrrelser 25.000
(udgift til systemopbygning)

18. Udførelse af TV-inspektion iht. prioriteringsplan 200.000 / år

19. Fysisk tilstandsvurdering af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50.000 / år

20. Hydraulisk analyse af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50.000 / år

21. Detailregistrering af afløbsforhold omkring SANA 50.000

22. Detailregistrering af afløbsforhold omkring opland 9.1 og 11.1 50.000

23. Kloakfornyelse (sanering og renovering) iht. kloakfornyelses- 500.000/år planp.
planlægning, fysisk tilstandsvurdering og hydraulisk analyse  ? / år perspektivp.

24. Udbedring af evt. fejltilslutninger til kloaksystemet 200.000 / år
(for at mindske belastning med overfladevand/drænvand)
samt regnstyring og styring af overfladevand/drænvand i 
opland 9.1 og 11.1

Carl Bro as
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Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320062002 2003 2004 2005

25. Undersøgelse af afløbsforhold for oplande til diffuse udløb 100.000
(private systemer)

26. Nedlæggelse af natrenovationsanstalten 500.000

27. Tilslutning af ejendomme med natrenovation i og omkring Nuuk 600.000 / år
(I alt 123 ejendomme) (30.000 / stk.)

28. Løbende tilslutning/kloakering af nye planlagte områder i og
omkring Nuuk i takt med byudvikling og byggemodning 50.000 / ejendom
(jf. tekstafsnit 4.3.1)

29. Kloakering ved Qinngorpuit, etape 1 (opland 18.1) samt 7.000.000
etablering af et midlertidigt udløb 80.000 / ejendom

Bemærkninger:

ad 1: I henhold til Miljøhandlingsplanen.
ad 14: Overordnet strategiplan for hvorledes kloakfornyelsen konkret gribes an (incl. prioriteringsplan).
ad 15: Tilretning og udtegning af ledningsplaner i 1:1000 udfra Asiaq's oplysninger (digitale data).
ad 16: På baggrund af de konstaterede fejl og mangler i Asiaqs data, bør der udføres en verificering af udvalgte data, hvorefter ledningsplanerne endeligt tilrettes til brug for 

TV-inspektion.
ad 19: Udfra TV-inspektion laves en fysisk tilstandsvurdering (udfra fysisk index mv.) med anbefaling af videre tiltag.
ad 20: Udfra TV-inspektion og en fysisk tilstandsvurdering laves en hydraulisk analyse af afløbssystemet med anbefaling af videre tiltag.
ad 24: Udfra resultaterne af det udførte under punkt 18, 19, 20, 21 og 23 foretages en udbedring af fejltilslutninger samt regnstyring.

Carl Bro as
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Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recipienter:

1. Vandsparekampagne 50 50 I henhold til Miljøhandlingsplanen

2. Etablering af overvågningsprogram for hav-/kystområder 100 100 100 100 400
i alle 3 delområder (for at følge recipienttilstanden)

3. Videre kortlægning af problemer med forurening af den 200 200 200 600
indre del af Malenebugten (tungmetaller og miljøgifte)

4. Recipientundersøgelse af nordlig del af delområde 3 25 25 50

I alt recipienter 0 25 125 50 100 200 300 200 100 0 0 0 1.100

Bygder:

5. Forbedring af afløbsforhold i Kapisillit (samletanke):
Planlægning og projektering 150 150 300
Udførelse (I alt 63 ejendomme, udgift betales af husejere) 1.900 Udgift er ikke medregnet i sum

(30.000 / stk.)

6. Forbedring af afløbsforhold i Qeqertarsuatsiaat (samletanke):
Planlægning og projektering 150 150 300
Udførelse (I alt 139 ejendomme , udgift betales af husejere) 4.150 Udgift er ikke medregnet i sum

(30.000 / stk.)

7. Etablering af tømningsordning for samletanke i Kapisillit 200 150 150 500

I alt bygder 500 450 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100

Carl Bro as
Kopi af Bilag 10_investplan
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Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udløb mv.:

8. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 9 1.000 1.000
(evt. sammen med udløb 10)

9. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 11 1.000 1.000

10. Mekanisk rensning ved udløb 1:
Projektering 200 200
Etablering / udførelse 700 800 1.500

11. Mekanisk rensning ved nyt udløb 18:
Projektering 150 150 300
Etablering / udførelse 600 700 700 2.000

12. Installering af SRO-anlæg ved alle pumpestationer 1.000 1.000

13. Udarbejdelse af standardiserede drifts og vedligeholdelses- 200 200
procedurer for pumpestationer og bygværker

I alt udløb 0 400 2.700 950 1.150 600 700 700 0 0 0 0 7.200
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 Side 3

Nuup Kommunea Investeringsplan
Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kloaksystem:

14. Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning 100 100 Overordnet strategiplan for kloak-
fornyelsen (incl. prioriteringsplan).

15. Færdiggørelse af digitale kloakledningsplaner 75 75 150 Tilretn./udtegn. af ledningsplaner 
udfra Asiaq's oplysninger 

16. Verificering af afløbsdata ved kloakregistrering 50 50 Pga. konstaterede fejl og mangler  
i Asiaqs data udføres verificering

17. Løbende registrering af driftsforstyrrelser 25 25
(udgift til systemopbygning)

18. Udførelse af TV-inspektion iht. prioriteringsplan 200 200 200 200 800

19. Fysisk tilstandsvurdering af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50 50 50 50 50 250 Udfra TV-inspektion 

20. Hydraulisk analyse af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50 50 50 50 50 250 Udfra TV-inspektion og en fysisk
tilstandsvurdering

21. Detailregistrering af afløbsforhold omkring SANA 50 50

22. Detailregistrering af afløbsforhold omkring opland 9.1 og 11.1 50 50

23. Kloakfornyelse (sanering og renovering) iht. kloakfornyelses- 500 500 500 500 500 500 200 200 200 200 3.800
planlægning, fysisk tilstandsvurdering og hydraulisk analyse

24. Udbedring af evt. fejltilslutninger til kloaksystemet 200 200 200 200 200 200 1.200 Udfra resultaterne af det udførte 
(for at mindske belastning med overfladevand/drænvand) under punkt 18, 19, 20, 21 og 23  
samt regnstyring og styring af overfladevand/drænvand i foretages en udbedring af fejltilslut-
opland 9.1 og 11.1 ninger samt regnstyring.
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 Side 4

Nuup Kommunea Investeringsplan
Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25. Undersøgelse af afløbsforhold for oplande til diffuse udløb 50 50 100
(private systemer)

26. Nedlæggelse af natrenovationsanstalten 500 500

27. Tilslutning af ejendomme med natrenovation i og omkring 3.600 Udgift er ikke medregnet i sum
Nuuk (I alt 123 ejendomme) (30.000 / stk.)

28. Løbende tilslutning/kloakering af nye planlagte områder i og Udgift er ikke medregnet i sum
omkring Nuuk i takt med byudvikling og byggemodning (50.000 / ejendom)
(jf. tekstafsnit 4.3.1)

29. Kloakering ved Qinngorpuit, etape 1 (opland 18.1) samt 7.000 Udgift er ikke medregnet i sum
etablering af et midlertidigt udløb (80.000 / ejendom)

I alt kloaksystem 125 800 850 1.000 800 800 1.050 700 200 400 200 400 7.325

Anlægsudgifter i alt (sum) 625 1.675 3.825 2.000 2.050 1.600 2.050 1.600 300 400 200 400 16.725 Excl. udgift til samletanke

Al nykloakering samt løbende tilslutning er ikke medtaget i sum, da det udføres i takt med byudvikling og byggemodning udfra behovet herfor.  
Udgiften afholdes som en del af byggemodningsudgiften.
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Skemabilag
2.1

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total 14.005 41.416 55.421 375,6 6.060 70,19 191,45 3.325,3 665,1 149,6 46.193

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total excl. bygder 13.635 41.311 54.946 340,4 5.982 69,29 189,24 3.296,8 659,4 148,4 46.112 Opgørelse for alle kloakerede områder i og omkring Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 3.578 1.105 4.683 71,0 863 9,99 25,33 281,0 56,2 12,6 9.281
Nuussuaq

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 1 3.578 1.062 4.640 0 63,8 860 9,96 25,23 278,4 55,7 12,5 8.765 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 1 ved
Iggia)

Nuuk Imerq (sodavandsfab.) udleder vand fra vaskean- 
Nuussuaq 1.1 Kloak Kloak 3.443 1.052 4.495 *** 54,2 Etageboliger / 834 9,65 24,49 0,06 269,7 53,9 12,1 7.422 U1 Malene Bugt læg fælles med kommunal udledning (ca. 60.000 m3/år).

lokalcenter Lystbådehavn, børneinstit.,skole, medborgerhus, mønt-
vaskerier, sportshal, kontorer/butikker ligger i oplandet.

Admiralitetsøerne 1.2 - - 0 0 0 0 2,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Naluttarfik Nuussuaq 1.3 - - 0 0 0 0 2,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område
(Svømmehal)
Nuniaffik (skole) 1.4 - - 0 0 0 0 0,4 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

3.443 1.052 4.495 0 54,2 834 9,65 24,49 269,7 53,9 12,1 7.422

Siaqqinneq 1.5 Kloak Kloak 135 10 145 *** 9,5 Etageboliger / 26 0,31 0,74 0,06 8,7 1,7 0,4 1.343 U1 Malene Bugt Naturinstitut
lokalcenter

Sarfaarsuit Timaat 1.6 - - 0 0 0 0 5,4 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Nyt boligområde ved Siaq 1.7 - - 0 0 0 0 10,0 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Universitet / kollegie 1.8 - - 0 0 0 0 4,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Sarfaarsuit / forbrændingsanlæg 1.9 Samletanke Grøfter mv. 0 0 0 0 5,2 Forbrændings- 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område samt forbrændingsanlæg
anlæg

Erhvervsområde ved Sarfaarsuit 1.10 - - 0 0 0 0 5,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

135 10 145 0 9,5 26 0,31 0,74 8,7 1,7 0,4 1.343

I alt hovedopland 17 0 43 43 0 7,2 3 0,03 0,10 2,6 0,5 0,1 516
(afleder til udløb 17 ved
gl. elværk) Udløbet er ikke med i Asiaq/Akvaplan-niva rapport
Industrivej 17.1 Kloak/ Kloak/ 0 43 43 *** 7,2 Erhverv/industri 3 0,03 0,10 0,06 2,6 0,5 0,1 516 U17 Malene Bugt Kun industrispildevand. Saniært spildevand indsamles

natrenovat. grøfter mv. af natrenovation. Værksteder, lagerbygn, oplagsplads.

I alt hovedopland 90 0 21 21 0 4,5 1 0,02 0,05 1,3 0,3 0,1 82
(oplande med små diffuse
private udløb)
Nordhavnen 90.1 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,6 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 49 Malene Bugt Kajanlæg, Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,8 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 33 Malene Bugt Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.3 Kloak Kloak 0 1 1 *** 1,2 Erhverv 0 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 Malene Bugt Elværk, O.S. Elektronik

(havn)
*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.2

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 8.171 39.877 48.048 194,1 4.737 54,88 153,12 2.882,9 576,6 129,7 26.155
Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 2 0 10.065 10.065 *** 2,3 2.005 23,25 69,76 603,9 120,8 27,2 196
(afleder til udløb 2 ved
containerhavnen)
Containerhavnen 2.1 Kloak Kloak 0 10.065 10.065 *** 2,3 Industri 2.005 23,25 69,76 0,06 603,9 120,8 27,2 196 U2 Malene Bugt Royal Greenland udleder sort og gråt spildevand fra

rejeforarbejdning, Sømandshjemmet

I alt hovedopland 3 440 27.347 27.787 0 10,7 993 11,49 33,90 1.667,2 333,4 75,0 1.656 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 3 Udløb etableret i 1999.
nord for Valternæs)
Kulplads 3.1 Kloak/ Kloak/ 440 27.347 27.787 *** 10,7 Erhverv/industri 993 11,49 33,90 0,06 1.667,2 333,4 75,0 1.656 U3 Ameralik Polar Seefood udleder spildevand fra rejeforarbejdning

natrenovat. grøfter mv. boliger enkelte virksomheder i opl.
Vestre Vig 3.2 ? /natrenov. grøfter mv. 0 0 0 0 1,2 Erhverv 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 *** U3 Ameralik Område tilsluttes 

Gr. Bådcenter, butik mv.

I alt hovedopland 4 144 1 145 *** 2,6 27 0,32 0,77 8,7 1,7 0,4 343 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 4 
nord for Valternæs)
Nedenfor Kulplads 4.1 Kloak Kloak 144 1 145 *** 2,6 Boliger 27 0,32 0,77 0,06 8,7 1,7 0,4 343 U4 Ameralik Skibs- og bådebyggeri

I alt hovedopland 5 85 11 96 *** 16,2 17 0,20 0,48 5,8 1,2 0,3 1.573 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 5 
nedenfor skydebane)
Entreprenørdal 5.1 Kloak/ Kloak/ 75 10 85 *** 16,2 Erhverv / 15 0,17 0,42 0,06 5,1 1,0 0,2 1.540 U5 Ameralik Brøndum + div., Godthåb Transport

natrenovat. grøfter mv. boliger Håndvækerområde
Forretningscenter ved Jagtvej 5.2 - - 0 0 0 0 0,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,06 0,0 0,0 0,0 33 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

(Forretningscenter)
"Tvillingetårne" ved Jagtvej 5.3 Kloak/ Kloak/ 10 1 11 *** 1,2 Erhverv / 2 0,02 0,06 0,06 0,7 0,1 0,0 0 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

natrenovat. grøfter mv. boliger (nyt højhus)

I alt hovedopland 6 0 507 507 *** 1,9 127 1,47 3,52 30,4 6,1 1,4 1.450 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 6
nedenfor hospital Sana)
Del af Sana 6.1 Kloak Kloak 0 507 507 *** 1,9 Hospital 127 1,47 3,52 0,06 30,4 6,1 1,4 1.450 U6 Ameralik SANA

I alt hovedopland 7 1.123 60 1.183 *** 40,0 218 2,52 6,10 71,0 14,2 3,2 4.940 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 7
nedenfor hospital SANA)
Nuuk syd ved SANA 7.1 Kloak/ Kloak/ 1.050 58 1.108 *** 34,7 Etageboliger 204 2,36 5,70 0,06 66,5 13,3 3,0 4.940 U7 Ameralik Det undersøges om en del af SANA er tilslutttet dette 

natrenovat. grøfter mv. udløb
Niels Hammerkensvej syd 7.2 Kloak Kloak 30 2 32 12 1,6 Lav-åben og tæt 6 0,07 0,16 0,03 1,9 0,4 0,1 *** U7 Ameralik Nyt område under udførelse, kloak tilsluttes ved Niels 

boligbebyggelse Hammekensvej
Nyt boligområde samt institution 7.3 Kloak/ Kloak/ 20 0 20 *** 2,2 Boliger 4 0,04 0,11 0,06 1,2 0,2 0,1 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere
ved SANA natrenovat. grøfter mv.
Nyt butikscenter 7.4 Kloak Kloak 8 0 8 *** 0,3 Boliger 2 0,02 0,04 0,06 0,5 0,1 0,0 *** U7 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

Centerområde 7.5 Kloak Kloak 15 0 15 *** 1,3 Boliger 3 0,03 0,08 0,06 0,9 0,2 0,0 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere

Nyt boligområde ved 400-Rtalik 7.6 - - 0 0 0 0 2,7 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U7 Ameralik Nyt område 

Boligområde nordvest for 7.7 - - 0 0 0 0 0,6 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U7 Ameralik Eksisterende bebyggelse som tilsluttes
SANA

I alt hovedopland 8 1.450 48 1.498 *** 18,1 279 3,23 7,80 89,9 18,0 4,0 3.085 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 8 ved
Saqqarliit / 
Sejgtrækkernæs)
Saqqarliit  / boligområde på 8.1 Kloak/ Kloak/ 1.440 48 1.488 *** 17,6 Etageboliger 277 3,21 7,75 0,06 89,3 17,9 4,0 3.085 U8 Nuup Kangerlua Mindre virksomheder og institutioner
Radiofjeldet natrenovat. grøfter mv.
Sydlig del af centerområde 8.2 Kloak Kloak 10 0 10 *** 0,6 Boliger 2 0,02 0,05 0,06 0,6 0,1 0,0 0 U8 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere
ved Qullilerfik
Saqqarlit vest 8.3 - - 0 0 0 0 1,2 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U8 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.3

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt hovedopland 9 1.940 6 1.946 *** 9,2 369 4,27 10,30 116,8 23,4 5,3 1.007 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 9 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Tuapannguit 1 9.1 Kloak/ Kloak/ 1.940 6 1.946 *** 9,2 Etageboliger 369 4,27 10,30 0,06 116,8 23,4 5,3 1.007 U9 Nuup Kangerlua Få mindre virksomheder

natrenovat. grøfter mv.

I alt hovedopland 10 20 39 59 *** 1,2 7 0,08 0,20 3,5 0,7 0,2 174 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 10 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Nord for Tuanpannguit 10.1 Kloak Kloak 20 39 59 *** 1,2 Boliger/erhverv 7 0,08 0,20 0,06 3,5 0,7 0,2 174 U10 Nuup Kangerlua Museum, Restaurant, Turist

Nord for Tuanpannguit 10.2 - - 0 0 0 0 0,8 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U10 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 11 2.561 1.790 4.351 *** 76,5 619 7,17 18,14 261,1 52,2 11,7 9.578 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 11 ved
Vildmandsnæs)
Nuuk by centrum 11.1 Kloak/ Kloak/ 2.532 1.720 4.252 *** 69,6 Bymidte, center, 609 7,05 17,82 0,06 255,1 51,0 11,5 9.578 U11 Nuup Kangerlua Central bydel, Godthåbshallen, Grønlands Hjemmestyre mv.

natrenovat. grøfter mv. boliger Restauranter, hoteller, butikker, kontorer, inst., skoler mv.
Nyt kongrescenter 11.2 Kloak/ Kloak/ 9 0 9 *** 5,0 Bymidte, center, 2 0,02 0,05 0,06 0,5 0,1 0,0 0 U11 Nuup Kangerlua Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

natrenovat. grøfter mv. boliger
Nordlig del af centerområde 11.3 Kloak/ Kloak/ 12 0 12 *** 0,9 Bymidte, center, 2 0,03 0,06 0,06 0,7 0,1 0,0 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere
ved Qullilerfik natrenovat. grøfter mv. boliger
Nye boliger ved Radiofjeldet 11.4 Kloak/ Kloak/ 8 0 8 *** 0,4 Bymidte, center, 2 0,02 0,04 0,06 0,5 0,1 0,0 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere

natrenovat. grøfter mv. boliger
Eksisterende hal 11.5 Kloak Kloak 0 70 70 *** 0,5 Hal 5 0,06 0,17 0,06 4,2 0,8 0,2 *** U11 Nuup Kangerlua Udvidelse af eksisterende hal

Ny sportshal 11.6 - - 0 0 0 0 5,0 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U11 Nuup Kangerlua Nyt område 

Syd for Myggedal 1 11.7 - - 0 0 0 0 3,5 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U11 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 12 213 0 213 *** 6,6 40 0,47 1,13 12,8 2,6 0,6 1.180 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 12
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 1, nordlig del 12.1 Kloak/ Kloak/ 213 0 213 *** 6,6 Boliger 40 0,47 1,13 0,06 12,8 2,6 0,6 1.180 U12 Nuup Kangerlua

natrenovat. grøfter mv.
Myggedal 1, sydlig del 12.2 - - 0 0 0 0 1,8 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U12 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 13 175 0 175 0 3,4 33 0,39 0,93 10,5 2,1 0,5 840 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 13
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 2 13.1 Kloak/ Kloak/ 175 0 175 *** 3,4 Boliger 33 0,39 0,93 0,06 10,5 2,1 0,5 840 U13 Nuup Kangerlua

natrenovat. grøfter mv.
Teleområdet 13.2 - - 0 0 0 0 0,9 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U13 Nuup Kangerlua Nyt område

I alt hovedopland 90 20 3 23 0 5,5 4 0,05 0,11 1,4 0,3 0,1 133
(oplande med små diffuse
private udløb)
Pakhusnæsset nord 90.4 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,7 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 7 Malene Bugt Kontorbygninger, RAL (privat udledning)

Pakhusnæsset syd 90.5 Kloak Kloak 0 3 3 *** 2,7 Erhverv 0 0,00 0,01 0,06 0,2 0,0 0,0 23 Malene Bugt Pakhus, RAL

Marinenæsset 90.6 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,9 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** *** Malene Bugt Royal Greenland kontor (måske tilsluttet opland 2.1)

Radiofjeldet 90.7 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,2 Bolig *** *** *** 0,06 *** *** *** 11 Nuup Kangerlua Alm. hus

Tuapannguit 2 90.8 Kloak Kloak 20 0 20 *** 0,5 Boliger 4 0,04 0,11 0,06 1,2 0,2 0,1 76 Nuup Kangerlua Flere huse, privat ledning

Vildmandsnæs 90.9 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,5 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 16 Nuup Kangerlua Tidligere fabrik

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.4

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 1.886 329 2.215 *** 75,3 381 4,41 10,79 132,9 26,6 6,0 10.676
Maleneland

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 14 375 0 375 150 12,3 71 0,83 1,99 22,5 4,5 1,0 1.363 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 14 ved Udløb etableret i 2000.
Ravnekløft)
Antenneområdet 14.1 Kloak Kloak 375 0 375 150 12,3 Etageboliger 71 0,83 1,99 0,03 22,5 4,5 1,0 1.363 U14 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

I alt hovedopland 15 1.511 290 1.801 *** 49,0 307 3,56 8,70 108,1 21,6 4,9 8.172 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 15
øst for Nødhavn)
Kangillinnguit 15.1 Kloak Kloak 1.001 240 1.241 *** 20,1 Lav-åben og tæt 207 2,39 5,88 0,06 74,5 14,9 3,4 2.815 U15 Nuup Kangerlua Incl. Ilminaq. Boliger, lokalcenter (skole, bøtnrinstitut.),

/etageboliger alderdomshjem
Eqalugalinnguit 15.2 Kloak Kloak 375 0 375 150 14,0 Lav-åben og tæt 71 0,83 1,99 0,06 22,5 4,5 1,0 2.428 U15 Nuup Kangerlua Attartu Timaa

boligbebyggelse Nødoverløb fra pumpestation
Nødhavn 15.3 Kloak Kloak 115 0 115 46 3,5 Lav-åben og tæt 22 0,25 0,61 0,06 6,9 1,4 0,3 867 U15 Nuup Kangerlua

boligbebyggelse
Liminaq, nord 15.4 Kloak Kloak 20 0 20 *** 5,4 Lav-åben 4 0,04 0,11 0,03 1,2 0,2 0,1 646 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

boligbebyggelse
Issortarfik 15.5 Kloak Kloak 0 50 50 *** 6,0 Fælles formål 4 0,04 0,12 0,03 3,0 0,6 0,1 1.416 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

Liminaq, syd 15.6 - - 0 0 0 0 2,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område

Eqalugalinnguit vest 15.7 - - 0 0 0 0 4,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område

I alt hovedopland 16 0 39 39 *** 14,0 3 0,03 0,09 2,3 0,5 0,1 1.141
(afleder til udløb 16
nedenfor lufthavn)
Lufthavns terminal 16.1 Kloak Kloak 0 35 35 *** 9,5 Erhverv / 2 0,03 0,08 0,06 2,1 0,4 0,1 695 U16 Nuup Kangerlua Belastning opgivet af lufthavnen excl. afisningsvæske

Lufthavn Terminalbygning ligger i oplandet.
Nukappiakuluk 16.2 Kloak Kloak 0 4 4 *** 4,4 Erhverv 0 0,00 0,01 0,06 0,2 0,0 0,0 446 U16 Nuup Kangerlua Betonværk, Flyttefirma

Skisportsområde / skilift 16.3 - - 0 0 0 0 2,4 Fritidsområde 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Anvendes til vintersportsområde med tilknyttede service-
faciliteter.

Nukappiakuluk syd 16.4 - - 0 0 0 0 6,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område

Nukappiakuluk nord 16.5 - - 0 0 0 0 1,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.5

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0
Qinngorput

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 18 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Fremtidig udledning.
(skal aflede til nyt udløb 18
ved Qinngorput)
Paarnarissoq 18.1 - - 0 0 0 0 11,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område

(nyt)
Taqissorfik 18.2 - - 0 0 0 0 10,7 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område

(nyt)
0 0 0 0 22,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Etape 1

Kuussuannguaq 18.3 - - 0 0 0 0 18,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
(nyt)

Innalinnguaq 18.4 - - 0 0 0 0 8,9 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
(nyt)

Alanngoq 18.5 - - 0 0 0 0 13,1 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
(nyt)

Qivikkaluarfik / 18.6 - - 0 0 0 0 8,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
Mitsimmavik (nyt)
Naternaq 18.7 - - 0 0 0 0 8,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område

(nyt)
0 0 0 0 57,7 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Etape 2
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Skemabilag
2.6

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 370 105 475 35,2 78 0,90 2,21 28,5 5,7 1,3 81
Bygder

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt Kapisillit 102 30 132 63 13,5 21 0,25 0,61 7,9 1,6 0,4 81

Kapisillit 100.1 Natrenovat. Udledn. til 102 30 132 63 13,5 Åben/lav 21 0,25 0,61 0,00 7,9 1,6 0,4 81 Dump Kapisillit Kangerlua
terræn/grøft (enfam.boliger)

I alt Qeqertarsuatsiaat 268 75 343 147 21,7 56 0,65 1,60 20,6 4,1 0,9 0

Qeqertarsuatsiaat 200.1 Natrenovat./ Udledn. til 268 75 343 147 21,7 Åben/lav 56 0,65 1,60 0,00 20,6 4,1 0,9 0 Dump Nuup Kangerlua Der findes 8 samletanke og 139 ejendomme har natrenov.
samletanke terræn/grøft (enk./dob.huse)
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Skemabilag
3.1

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total incl. bygder 16.914 46.979 63.628 527,8 7.182 83,17 226,62 3.817,5 763,5 171,8 46.193 Samlet opgørelse for hele Nuup Kommunea
(Nuuk og bygder)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total excl. bygder 16.544 46.874 63.418 492,5 7.104 82,27 224,41 3.804,9 761,0 171,2 46.112 Opgørelse for alle kloakerede områder i og omkring Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 4.131 1.465 5.596 107,4 995 11,52 29,19 335,7 67,1 15,1 9.281
Nuussuaq

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 1 4.131 1.392 5.523 95 100,2 990 11,46 29,01 331,4 66,3 14,9 8.765 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 1 ved
Iggia)

Nuuk Imerq (sodavandsfab.) udleder vand fra vaskean- 
Nuussuaq 1.1 Kloak Kloak 3.578 1.052 4.630 *** 54,2 Etageboliger / 860 9,95 25,20 0,06 277,8 55,6 12,5 7.422 U1 Malene Bugt læg fælles med kommunal udledning (ca. 60.000 m3/år).

+ 54 nye lokalcenter Lystbådehavn, børneinstit.,skole, medborgerhus, mønt-
vaskerier, sportshal, kontorer/butikker ligger i oplandet.
Byudvikling på 54 boligenheder i vestlig del af oplandet.

Admiralitetsøerne 1.2 Kloak Kloak 0 30 30 *** 2,8 Erhverv/industri 2 0,02 0,07 0,03 1,8 0,4 0,1 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til erhvevsformål, havneformål og 
havnebetinget erhverv. Bebyggelse max. 50%.

Naluttarfik Nuussuaq 1.3 Kloak Kloak 0 60 60 0 2,2 Fælles formål 6 0,07 0,21 0,03 3,6 0,7 0,2 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til fælles formål (svømmehal mv.)
(Svømmehal)
Nuniaffik (skole) 1.4 Kloak Kloak 0 150 150 0 0,4 Fælles formål 11 0,12 0,36 0,03 9,0 1,8 0,4 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til fælles formål (skole)

3.578 1.292 4.870 0 59,6 878 10,17 25,84 292,2 58,4 13,1 7.422

Siaqqinneq 1.5 Kloak Kloak 265 10 275 *** 9,5 Etageboliger / 51 0,59 1,43 0,06 16,5 3,3 0,7 1.343 U1 Malene Bugt Naturinstitut. Der er planlagt 52 nye  boligender i oplandet
+ 52 nye lokalcenter

Sarfaarsuit Timaat 1.6 Kloak Kloak 75 0 75 30 5,4 Boliger 14 0,17 0,40 0,06 4,5 0,9 0,2 0 U1 Malene Bugt Nyt område, hvor der er planlagt 60 boligenheder
50 % forventes bebygget i planperioden

Nyt boligområde ved Siaq 1.7 Kloak Klloak 163 0 163 65 10,0 Boliger 31 0,36 0,86 0,06 9,8 2,0 0,4 0 U1 Malene Bugt Nyt område, hvor der er planlagt 130 boligenheder
50 % forventes bebygget i planperioden

Universitet / kollegie 1.8 Kloak Kloak 50 50 100 *** 4,6 Fælles formål/ 13 0,15 0,39 0,06 6,0 1,2 0,3 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til Universitet og kollegie.
boliger

Sarfaarsuit / forbrændingsanlæg 1.9 Kloak Kloak 0 20 20 *** 5,2 Forbrændings- 1 0,02 0,05 0,06 1,2 0,2 0,1 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til affaldshåndtering samt 
anlæg forbrændingsanlæg.

Erhvervsområde ved Sarfaarsuit 1.10 Kloak Kloak 0 20 20 *** 5,8 Erhverv 1 0,02 0,05 0,06 1,2 0,2 0,1 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til erhverv

553 100 653 95 40,6 112 1,30 3,17 39,2 7,8 1,8 1.343

I alt hovedopland 17 0 73 73 0 7,2 5 0,06 0,18 4,4 0,9 0,2 516
(afleder til udløb 17 ved
gl. elværk) Udløbet er ikke med i Asiaq/Akvaplan-niva rapport
Industrivej 17.1 Kloak Kloak 0 73 73 *** 7,2 Erhverv/industri 5 0,06 0,18 0,06 4,4 0,9 0,2 516 U17 Malene Bugt Kun industrispildevand. Saniært spildevand indsamles

af natrenovation. Værksteder, lagerbygn, oplagsplads.

I alt hovedopland 90 0 21 21 0 4,5 1 0,02 0,05 1,3 0,3 0,1 82
(oplande med små diffuse
private udløb)
Nordhavnen 90.1 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,6 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 49 Malene Bugt Kajanlæg, Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,8 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 33 Malene Bugt Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.3 Kloak Kloak 0 1 1 *** 1,2 Erhverv 0 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 Malene Bugt Elværk, O.S. Elektronik

(havn)
*** nøjagtigt tal kendes ikke

Carl Bro as
Nuup kom_PLAN_4

17-11-2005
1



Skemabilag
3.2

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 9.050 44.839 53.889 213,3 5.430 62,90 176,02 3.233,1 646,6 145,5 26.155
Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 2 0 12.000 12.000 *** 2,3 2.414 27,99 83,96 720,0 144,0 32,4 196
(afleder til udløb 2 ved
containerhavnen)
Containerhavnen 2.1 Kloak Kloak 0 12.000 12.000 *** 2,3 Industri 2.414 27,99 83,96 0,06 720,0 144,0 32,4 196 U2 Malene Bugt Royal Greenland udleder sort og gråt spildevand fra

rejeforarbejdning, forudsat en stigning på 20% i 
produktionen. Sømandshjemmet beliggende i oplandet

I alt hovedopland 3 440 30.010 30.450 *** 11,9 1.084 12,55 37,08 1.827,0 365,4 82,2 1.656 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 3 Udløb etableret i 1999.
nord for Valternæs)
Kulplads 3.1 Kloak Kloak 440 30.000 30.440 *** 10,7 Erhverv/industri 1.084 12,54 37,05 0,06 1.826,4 365,3 82,2 1.656 U3 Ameralik Polar Seefood udleder spildevand fra rejeforarbejdning

forudsat en stigning på 10% i produktionen. 
boliger Enkelte virksomheder beliggende i opalndet.

Vestre Vig 3.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,2 Erhverv 1 0,01 0,02 0,03 0,6 0,1 0,0 *** U3 Ameralik Område tilsluttes 
Gr. Bådcenter, butik mv.

I alt hovedopland 4 144 1 145 *** 2,6 27 0,32 0,77 8,7 1,7 0,4 343 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 4 
nord for Valternæs)
Nedenfor Kulplads 4.1 Kloak Kloak 144 1 145 *** 2,6 Boliger /erhverv 27 0,32 0,77 0,06 8,7 1,7 0,4 343 U4 Ameralik Skibs- og bådebyggeri ligger i oplandet.

I alt hovedopland 5 225 90 315 *** 17,6 49 0,57 1,41 18,9 3,8 0,9 1.573 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 5 
nedenfor skydebane)
Entreprenørdal 5.1 Kloak Kloak 75 10 85 *** 16,2 Erhverv / 15 0,17 0,42 0,06 5,1 1,0 0,2 1.540 U5 Ameralik Brøndum + div., Godthåb Transport

boliger Håndvækerområde
Forretningscenter ved Jagtvej 5.2 Kloak Kloak 0 50 50 *** 0,2 Center 4 0,04 0,12 0,06 3,0 0,6 0,1 33 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

(Forretningscenter)
"Tvillingetårne" ved Jagtvej 5.3 Kloak Kloak 150 30 180 *** 1,2 Erhverv / 31 0,35 0,87 0,06 10,8 2,2 0,5 0 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

boliger (nyt højhus)

I alt hovedopland 6 0 507 507 *** 1,9 127 1,47 3,52 30,4 6,1 1,4 1.450 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 6
nedenfor hospital Sana)
Del af Sana 6.1 Kloak Kloak 0 507 507 *** 1,9 Hospital 127 1,47 3,52 0,06 30,4 6,1 1,4 1.450 U6 Ameralik SANA

I alt hovedopland 7 1.575 120 1.695 *** 43,4 308 3,56 8,64 101,7 20,3 4,6 4.940 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 7
nedenfor hospital SANA)
Nuuk syd ved SANA 7.1 Kloak Kloak 1.313 58 1.371 *** 34,7 Etageboliger 254 2,94 7,10 0,06 82,3 16,5 3,7 4.940 U7 Ameralik Det undersøges om en del af SANA er tilslutttet dette 

+105 nye udløb. Nye boliger ved SANA, 50% forventes bebygget
i planperioden

Niels Hammerkensvej syd 7.2 Kloak Kloak 30 2 32 12 1,6 Lav-åben og tæt 6 0,07 0,16 0,03 1,9 0,4 0,1 *** U7 Ameralik Nyt område under udførelse, kloak tilsluttes ved Niels 
boligbebyggelse Hammekensvej

Nyt boligområde samt institution 7.3 Kloak Kloak 80 30 110 *** 2,2 Etageboliger 17 0,20 0,50 0,06 6,6 1,3 0,3 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere
ved SANA
Nyt butikscenter 7.4 Kloak Kloak 0 20 20 *** 0,3 Boliger 1 0,02 0,05 0,06 1,2 0,2 0,1 *** U7 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

Centerområde 7.5 Kloak Kloak 27 10 37 *** 1,3 Boliger 6 0,07 0,17 0,06 2,2 0,4 0,1 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere

Nyt boligområde ved 400-Rtalik 7.6 Kloak Kloak 88 0 88 35 2,7 Tæt-lav boliger 17 0,19 0,46 0,03 5,3 1,1 0,2 *** U7 Ameralik Nyt område, hvor der er planlagt 70 boligenheder
50 % forventes bebygget i planperioden

Boligområde nordvest for 7.7 Kloak Kloak 38 0 38 15 0,6 Boliger 7 0,08 0,20 0,00 2,3 0,5 0,1 0 U7 Ameralik Eksisterende bebyggelse som tilsluttes
SANA

I alt hovedopland 8 1.510 58 1.568 *** 19,4 291 3,37 8,14 94,1 18,8 4,2 3.085 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 8 ved
Saqqarliit / 
Sejgtrækkernæs)
Saqqarliit  / boligområde på 8.1 Kloak Kloak 1.440 48 1.488 *** 17,6 Etageboliger 277 3,21 7,75 0,06 89,3 17,9 4,0 3.085 U8 Nuup Kangerlua Mindre virksomheder og institutioner er beliggende i 
Radiofjeldet oplandet
Sydlig del af centerområde 8.2 Kloak Kloak 20 10 30 *** 0,6 Boliger/erhverv 5 0,05 0,13 0,06 1,8 0,4 0,1 0 U8 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere
ved Qullilerfik
Saqqarlit vest 8.3 Kloak Kloak 50 0 50 20 1,2 Boliger 10 0,11 0,27 0,00 3,0 0,6 0,1 0 U8 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
3.3

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt hovedopland 9 1.940 6 1.946 *** 9,2 369 4,27 10,30 116,8 23,4 5,3 1.007 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 9 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Tuapannguit 1 9.1 Kloak Kloak 1.940 6 1.946 *** 9,2 Etageboliger 369 4,27 10,30 0,06 116,8 23,4 5,3 1.007 U9 Nuup Kangerlua Få mindre virksomheder er beliggende i oplandet

I alt hovedopland 10 33 39 72 *** 2,0 9 0,10 0,27 4,3 0,9 0,2 174 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 10 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Nord for Tuanpannguit 10.1 Kloak Kloak 20 39 59 *** 1,2 Boliger/erhverv 7 0,08 0,20 0,06 3,5 0,7 0,2 174 U10 Nuup Kangerlua Museum, Restaurant, Turist er beliggende i oplandet

Nord for Tuanpannguit 10.2 Kloak Kloak 13 0 13 5 0,8 Boliger 2 0,03 0,07 0,00 0,8 0,2 0,0 0 U10 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 11 2.682 2.005 4.687 *** 85,0 657 7,60 19,30 281,2 56,2 12,7 9.578 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 11 ved
Vildmandsnæs)
Nuuk by centrum 11.1 Kloak Kloak 2.582 1.750 4.332 *** 69,6 Bymidte, center, 621 7,18 18,16 0,06 259,9 52,0 11,7 9.578 U11 Nuup Kangerlua Central bydel, Godthåbshallen, Grønlands Hjemmestyre mv.

+ 20 nye boliger Restauranter, hoteller, butikker, kontorer, inst., skoler mv.
Nyt kongrescenter 11.2 Kloak Kloak 0 70 70 *** 5,0 Bymidte, center, 5 0,06 0,17 0,06 4,2 0,8 0,2 *** U11 Nuup Kangerlua Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

boliger
Nordlig del af centerområde 11.3 Kloak Kloak 25 15 40 *** 0,9 Bymidte, center, 6 0,07 0,17 0,06 2,4 0,5 0,1 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere med 10 planlagte boliger
ved Qullilerfik +10 nye boliger (Quillilerfik-bygningen) samt erhverv
Nye boliger ved Radiofjeldet 11.4 Kloak Kloak 25 0 25 10 0,4 Bymidte, center, 5 0,06 0,13 0,06 1,5 0,3 0,1 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere med 10 planlagte boliger

boliger
Eksisterende hal 11.5 Kloak Kloak 0 70 70 *** 0,5 Fælles formål 5 0,06 0,17 0,06 4,2 0,8 0,2 *** U11 Nuup Kangerlua Udvidelse af eksisterende hal

(hal)
Ny sportshal 11.6 Kloak Kloak 0 100 100 1 5,0 Fælles formål 7 0,08 0,24 0,03 6,0 1,2 0,3 *** U11 Nuup Kangerlua Nyt område udlagt til ny multihal

(hal)
Syd for Myggedal 1 11.7 Kloak Kloak 50 0 50 20 3,5 Boliger 10 0,11 0,27 0,00 3,0 0,6 0,1 0 U11 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 12 238 0 238 *** 8,3 45 0,52 1,26 14,3 2,9 0,6 1.180 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 12
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 1 12.1 Kloak Kloak 213 0 213 *** 6,6 Boliger 40 0,47 1,13 0,06 12,8 2,6 0,6 1.180 U12 Nuup Kangerlua

Myggedal 1, sydlig del 12.2 Kloak Kloak 25 0 25 10 1,8 Boliger 5 0,06 0,13 0,00 1,5 0,3 0,1 0 U12 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 13 240 0 240 *** 4,3 46 0,53 1,27 14,4 2,9 0,6 840 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 13
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 2 13.1 Kloak Kloak 175 0 175 *** 3,4 Boliger 33 0,39 0,93 0,06 10,5 2,1 0,5 840 U13 Nuup Kangerlua

Teleområdet 13.2 Kloak Kloak 65 0 65 26 0,9 Boliger 12 0,14 0,34 0,03 3,9 0,8 0,2 0 U13 Nuup Kangerlua Nyt område, hvor der er planlagt 26 boligenheder

I alt hovedopland 90 23 3 26 *** 5,5 4 0,05 0,11 1,4 0,3 0,1 133
(oplande med små diffuse
private udløb)
Pakhusnæsset nord 90.4 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,7 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 7 Malene Bugt Kontorbygninger, RAL (privat udledning)

Pakhusnæsset syd 90.5 Kloak Kloak 0 3 3 *** 2,7 Erhverv 0 0,00 0,01 0,06 0,2 0,0 0,0 23 Malene Bugt Pakhus, RAL

Marinenæsset 90.6 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,9 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** *** Malene Bugt Royal Greenland kontor (måske tilsluttet opland 2.1 ?)

Radiofjeldet 90.7 Kloak Kloak 3 0 3 1 0,2 Bolig *** *** *** 0,06 *** *** *** 11 Nuup Kangerlua Alm. hus

Tuapannguit 2 90.8 Kloak Kloak 20 0 20 *** 0,5 Boliger 4 0,04 0,11 0,06 1,2 0,2 0,1 76 Nuup Kangerlua Flere huse, privat ledning

Vildmandsnæs 90.9 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,5 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 16 Nuup Kangerlua Tidligere fabrik
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Skemabilag
3.4

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 2.539 570 3.109 *** 92,0 522 6,04 14,82 186,5 37,3 8,4 10.676
Maleneland

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 14 750 0 750 300 12,3 143 1,65 3,98 45,0 9,0 2,0 1.363 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 14 ved Udløb etableret i 2000.
Ravnekløft)
Antenneområdet 14.1 Kloak Kloak 750 0 750 300 12,3 Etageboliger 143 1,65 3,98 0,03 45,0 9,0 2,0 1.363 U14 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

I alt hovedopland 15 1.789 290 2.079 *** 55,7 360 4,17 10,18 124,7 24,9 5,6 8.172 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 15
øst for Nødhavn)
Kangillinnguit 15.1 Kloak Kloak 1.001 240 1.241 *** 20,1 Lav-åben og tæt 207 2,39 5,88 0,06 74,5 14,9 3,4 2.815 U15 Nuup Kangerlua Incl. Ilminaq. Boliger, lokalcenter (skole, bøtnrinstitut.),

/etageboliger alderdomshjem
Eqalugalinnguit 15.2 Kloak Kloak 375 0 375 150 14,0 Lav-åben og tæt 71 0,83 1,99 0,06 22,5 4,5 1,0 2.428 U15 Nuup Kangerlua Attartu Timaa

boligbebyggelse Nødoverløb fra pumpestation
Nødhavn 15.3 Kloak Kloak 115 0 115 46 3,5 Lav-åben og tæt 22 0,25 0,61 0,06 6,9 1,4 0,3 867 U15 Nuup Kangerlua

boligbebyggelse
Liminaq, nord 15.4 Kloak Kloak 100 0 100 40 5,4 Lav-åben 19 0,22 0,53 0,03 6,0 1,2 0,3 646 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

boligbebyggelse
Issortarfik 15.5 Kloak Kloak 10 50 60 *** 6,0 Fælles formål 5 0,06 0,17 0,03 3,6 0,7 0,2 1.416 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning (udlagt til fælles formål)

Liminaq, syd 15.6 Kloak Kloak 125 0 125 50 2,2 Lav-åben 24 0,28 0,66 0,03 7,5 1,5 0,3 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område hvor der er planlagt 50 boligenheder
boligbebyggelse

Eqalugalinnguit vest 15.7 Kloak Kloak 63 0 63 25 4,6 Lav-åben 12 0,14 0,33 0,03 3,8 0,8 0,2 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område hvor der er planlagt 25 boligenheder
boligbebyggelse

I alt hovedopland 16 0 280 280 *** 24,0 20 0,22 0,67 16,8 3,4 0,8 1.141
(afleder til udløb 16
nedenfor lufthavn)
Lufthavns terminal 16.1 Kloak Kloak 0 200 200 *** 9,5 Erhverv / 14 0,16 0,48 0,06 12,0 2,4 0,5 695 U16 Nuup Kangerlua Belastning opgivet af lufthavnen excl. afisningsvæske

Lufthavn Terminalbygning ligger i oplandet.
Nukappiakuluk 16.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 4,4 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 446 U16 Nuup Kangerlua Betonværk, Flyttefirma er beliggende i oplandet

Skisportsområde / skilift 16.3 Kloak Kloak 0 50 50 *** 2,4 Fritidsområde 4 0,04 0,12 0,03 3,0 0,6 0,1 0 U16 Nuup Kangerlua Anvendes til vintersportsområde med tilknyttede service-
faciliteter.

Nukappiakuluk syd 16.4 Kloak Kloak 0 10 10 *** 6,2 Erhverv 1 0,01 0,02 0,03 0,6 0,1 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område udlagt til erhverv

Nukappiakuluk nord 16.5 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,3 Erhverv 1 0,01 0,02 0,03 0,6 0,1 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område udlagt til erhverv
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Skemabilag
3.5

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 825 0 825 330 79,8 157 1,82 4,37 49,5 9,9 2,2 0
Qinngorput

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 18 825 0 825 330 79,8 157 1,82 4,37 49,5 9,9 2,2 0 Fremtidig udledning (nyt udløb etableres)
(skal aflede til nyt udløb 18 Oplandet er udlagt til i alt ca. 1700 boliger.
ved Quingorpuit)
Paarnarissoq 18.1 Kloak Kloak 575 0 575 230 11,3 Boliger 109 1,27 3,05 0,03 34,5 6,9 1,6 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område hvor der er planlagt 230 boligenheder

(nyt) (Etape 1)
Taqissorfik 18.2 Kloak Kloak 250 0 250 100 10,7 Boliger 48 0,55 1,33 0,03 15,0 3,0 0,7 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, (bebygges evt. som en del af etape 1 inden-

(nyt) for planperioden)
825 0 825 330 22,0 157 1,82 4,37 49,5 9,9 2,2 0 Etape 1

Kuussuannguaq 18.3 Kloak Kloak 0 0 0 0 18,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
(nyt)

Innalinnguaq 18.4 Kloak Kloak 0 0 0 0 8,9 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
(nyt)

Alanngoq 18.5 Kloak Kloak 0 0 0 0 13,1 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
(nyt)

Qivikkaluarfik / 18.6 Kloak Kloak 0 0 0 0 8,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
Mitsimmavik (nyt)
Naternaq 18.7 Kloak Kloak 0 0 0 0 8,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)

(nyt)
0 0 0 0 57,7 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Etape 2

Udløb 18 18.1-7 Kloak Kloak 4.250 0 4.250 1.700 79,8 Boliger 808 9,35 22,53 0,03 255,0 51,0 11,5 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, belastning ved fuld udbygning med 1700 bol.
(ved fremtidig fuld udbygning) (nyt) (etape 1 og 2 jf ovenstående)
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Skemabilag
3.6

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 370 105 210 35,2 78 0,90 2,21 12,6 2,5 0,6 81
Bygder

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt Kapisillit 102 30 63 *** 13,5 21 0,25 0,61 3,8 0,8 0,2 81

Kapisillit 100.1 Samletanke Samletanke 102 30 63 *** 13,5 Åben/lav 21 0,25 0,61 0,06 3,8 0,8 0,2 81 Dump Kapisillit Kangerlua
(enfam.boliger)

I alt Qeqertarsuatsiaat 268 75 147 *** 21,7 56 0,65 1,60 8,8 1,8 0,4 0

Qeqertarsuatsiaat 200.1 Samletanke Samletanke 268 75 147 **** 21,7 Åben/lav 56 0,65 1,60 0,03 8,8 1,8 0,4 0 Dump Nuup Kangerlua
(enk./dob.huse)
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Nuup Kommunea  
Spildevandsplan 2002 - 2006 
Bilag 1 

 

  
 Side 1 
 
  
Affaldsplan  Kommunal sektorplan, som angiver, hvorledes kommunens affald 

håndteres. Affaldsplanen skal være i overensstemmelse med kommu-
neplanen. 

   
Afløbssystem  Samlet betegnelse for ledninger, brønde, pumpestationer, bassiner og 

bygværker, hvori der transporteres regn- og spildevand. 
   
BI5  Mål for mængden af letomsætteligt organisk stof i spildevand. Den 

mængde ilt (ml/l), som en vandprøves mikroorganismer forbruger til 
nedbrydning af det organiske materiale i vandprøven i en 5-døgns pe-
riode. Kaldes også BOD5.

   
Befæstelsesgrad  Den procentvise andel af et givent areal, som er befæstet; dvs., som 

udgøres af vejarealer, parkeringspladser (med asfalt, fliser, brosten 
mv.) samt tagarealer. 

   
Bundfældningstank  Beholder (septiktank, trix-tank m.fl.), hvor slam bundfældes, og flyde-

stoffer tilbageholdes. I beholderen foregår en iltfri nedbrydning af 
slammet. Nedbrydningen foregår langsomt, og det afledte spildevand 
er ikke rent. Tanken skal tømmes for bundfald. 

   
Forsinkelsesbassin  Bassinanlæg til opsamling af afløbsvand ofte i forbindelse med over-

løbsbygværk. Forsinkelsesbassinet opmagasinerer afløbsvand f.eks. 
under regn. Det opmagasinerede vand afgives langsomt til afløbssy-
stemet, når der igen er kapacitet heri. 

   
Fælleskloakeret  Afløbssystem med kun 1 rør / ledning, som bortleder både spildevand 

fra beboelse og industri samt overfladevand. 
   
Gravitationsledning  Rørledning, som er anlagt med fald i vandstrømmens retning. Vandet 

løber ved hjælp af tyngdekraften. 
   
”Gråt” spildevand  Spildevand som stammer fra køkken, bad mv. (vaskevand mm.). Der 

er ikke tale om toiletspildevand. 
   
Hustank  Se ”samletank”. 
   
Hygiejnisering  Opvarmning af slam til 70°C i minimum 1 time, hvorved mikroorganis-

merne dræbes. 
   
Kommuneplan  Plan, der fastlægger kommunens overordnede mål, og som indeholder 

detaljerede rammer for arealanvendelse og miljøforhold i kommunen. 
Kommuneplanen er baseret på regionplanens rammer og danner 
grundlag for spildevandsplanens prognoser for befolknings-, bolig- og 
erhvervsudbygning. 

   
n  Gentagelsesperiode. Eksempelvis n = ½ svarer til en gentagelsesperi-

ode på 2 år, dvs. at en given hændelse indtræder hvert 2. år. 
   
Næringsstoffer  Uorganiske stoffer, som er nødvendige for planters vækst. I forbindelse 

med spildevand fokuseres mest på næringsstofferne fosfor og kvæl-
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stof. Næringsstofferne medfører ofte forurening i søer, vandløb og ha-
vet, idet antallet af alger øges med ubalance i økosystemet som følge 
deraf. 

   
Overfladevand  Smeltevand og regnvand, der falder på befæstede arealer og tagflader 

mv.  
   
Overløbsbygværker  Bygværk eller specialbrønd i forbindelse med kloakledninger i fælles-

systemer. Når belastningen ved stærke regnskyl overstiger ledninger-
nes vandføringskapacitet, ledes noget af spildevandet i overløbsbyg-
værkerne direkte til recipienten. Spildevandet, der bortledes, er spædet 
op (fortyndet) men ikke renset. 

   
PE  Personækvivalent. Forureningsmængden svarende til, hvad en person 

bidrager med pr. døgn. 1 PE svarer til følgende enhedstal: 
 
120 g COD/døgn (total mængde organisk stof (både svært- og let-

omsætteligt) målt efter iltforbrug) 
60 g BI5/døgn (letomsætteligt organisk stof målt efter iltforbrug) 
12 g Total N/døgn (total kvælstof) 
2,7 g Total P/døgn (total fosfor) 
 
Enhedstallet for Total P var tidligere 4 g Total P/PE/døgn. Målinger har 
imidlertid vist, at enhedstallet nu bør sættes til 2,7 g Total P/PE/døgn 
bl.a. pga. udviklingen i mængden af fosfat i vaskepulver. 

   
Permeabilitet  Gennemtrængelighed 
   
Recipient  Anvendes om søer, vandløb, kystområder og jord, som tilledes renset 

eller urenset spildevand. Ordet betyder “modtager”. 
r 

Regnvandsbassin   Anlæg i forbindelse med regnvandsafledning / bortledning af regnvand 
fra befæstede områder. Regnvandsbassinet opmagasinerer regnvand 
under kraftig regn og afgiver langsomt regnvandet til en afskærende 
ledning eller recipient. 
 

Samletank   Lukket tank uden afløb, hvor spildevand fra en husstand opsamles. 
Tankene tømmes som regel ved en kommunal tømningsordning. Kal-
des også på Grønland for ”slamtank” eller for ”hustank”. 
 

Sanitært spildevand  Spildevand fra en hver form for toiletter 
   
Separatkloakering   Afløbssystem med 2 ledningssystemer. Spildevand fra industri og hus-

holdning afledes i den ene ledning og overfladevand i den anden. 
 

Septiktank   Lille bundfældningstank, hvor spildevand fra en husstand renses ved 
en iltfri nedbrydning af organisk stof (se bundfældningstank). 
 

Sigtdybde  I forbindelse med undersøgelser af bl.a. søer er sigtdybden et mål for 
forureningstilstanden. Sigtdybden er den dybde, hvortil en hvid special-
fremstillet skive kan nedsænkes i vandet og lige netop skimtes. 
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Slamtank  Se ”samletank”. 
   
Spildevand   Omfatter enhver form for forurenet vand: Husspildevand, industrispil-

devand og regnvand fra befæstede og bebyggede arealer. 
 

Tarmbakterier   Der analyseres ofte for coliforme bakterier (total), fækale colibakterier 
og fækale streptokokker, der alle er bakterier, som stammer fra tarmen 
hos mennesker. Påvises disse bakterier i en vandprøve, er det tegn på 
forurening med frisk spildevand. 

 
TBT   Tributyl tin, er et giftigt stof (miljøgift) som stammer fra skibenes bund-

maling. Stoffet har tidligere været en vigtig bestanddel af bundmalin-
gen, med det formål at forhindre algevækst. Det er nu på internationalt 
plan vedtaget at udfase brugen af TBT. 

 
Tilstandsklasse   Klassificeringssystem for miljøkvalitet i fjorde og kystfarvande baseret 

på det norske Statens Forureningstilsyns klassificeringssystem. Dette 
system opererer med et stort antal variable, hvoraf de mest relevante 
er udvalgt i forbindelse med ”Miljøundersøgelse og konsekvensvurde-
ring af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten, Nuuk Kommu-
ne”. Disse variable klassificeres i 5 tilstandsklasser: 
 

I. Ubetydeligt forurenet (meget god) 
II. Moderat forurenet (god) 
III. Markant forurenet (mindre god) 
IV. Stærkt forurenet (dårlig) og  
V. Meget stærkt forurenet (meget dårlig). 
 

Tilstandsklasse I er bedst, og repræsenterer upåvirket naturtilstand, 
mens klasse V er den dårligste og repræsenterer et meget stærkt på-
virket miljø. Definitionerne kan ses i bilag 2. 
 

 
Tærskelbassin   Et tærskelbassin er et havområde, hvor bundens topografi begrænser 

den horisontale vandudskiftning mellem en vandmasse, som findes 
bag tærskelen og det udenforliggende havområde. På grund af dårlig 
vandudskiftning er tærskelbassiner uegnede som recipienter for spilde-
vand med højt organisk indhold. 
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BRUGERINTERESSER 
 
I henhold til rapporten ”Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen” /2/ er 
der opstillet følgende tabel for definering af brugerintersser i forbindelse med fastlæggelse af 
miljømålsætninger (delområde 1, 2 og 3 er vist på omstående side): 
 
 
Miljøpåvirkende  
aktiviteter 
 

Påvirker Delområde 
1 

Delområde 
2 

Delområde 
3 

Fiskeri, fangst og indsam-
ling af skaldyr 
 

Beskattede bestande, leveste-
der 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Recipientbrug (spilde-
vandsudledning) 
 

Vandkvalitet, bundmiljø, biolo-
gisk mangfoldighed 

Betydelige Betydelige Betydelige 

Dumpning af sne og kloak-
slam 

Vandkvalitet, bundmiljø, biolo-
gisk mangfoldighed 
 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Etablering af fysiske anlæg 
(havne, moler mv.) 
 

Strømforhold, levesteder Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Miljøafhængige 
aktiviteter 
 

Er afhængig af Delområde 
1 

Delområde 
2 

Delområde 
3 

Fiskeri, fangst og indsam-
lingt af skaldyr 
 

Beskatbare bestande af til-
strækkelig kvalitet 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Naturoplevelser (f.eks. 
hvalsafari) 

Naturressourcer, bilogisk 
mangfoldighed, fravær af tek-
niske indgreb 
 

Betydelige Betydelige Betydelige 

Rekreative og turistmæs-
sige interesser (f.eks. ka-
jakpadlen, sportsfiskeri) 
 

Rent vand, fravær af tekniske 
indgreb 

Betydelige Betydelige Betydelige 

Naturvidenskablig forsk-
ning 
 

Fravær af menneskabte miljø-
påvirkninger 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Bevarelse af biologisk 
mangfoldighed 
 

Fravær af levesteds- og arts 
påvirkende aktiviteter 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 

Kortlægning 
mangler 
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Figur 2.1  Havområdet ved Nuuk er inddelt i tre delområder: Delområde 1: Malenebugten. Delområde 2: 

Havområdet mellem Valternæs og Sejgtrækkernæs. Delområde 3: Havområdet langs nordsi-
den af Nuuk halvøen fra Sejgtrækkernæs til området forbi lufthavnen. (Gengivet fra rapporten 
”Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen” /2/ ) 
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TILSTANDSKLASSIFICERING I HENHOLD TIL DET NORSKE STATENS FORURENINGS-
TILSYNS KLASSIFIKATIONSSYSTEM (MOLVÆR M.FL. 1997 *), JF. /2/ 
 
Intervalgrænser for variable, som indgår i recipientundersøgelsen /2/ er vist. 
 
 

Tilstandsklasse Variabel 
I 

Meget god 
II 

God 
III 

Mindre god 
IV 

Dårlig 
V 

Meget 
dårlig 

Organisk kulstof i sediment 
(N-TOC) mg/g tørvægt 

<20 20-27 27-34 34-41 >41 

Bundfauna: 
Hulberts Index (ES100) 
Shannon-Wiener Index (H’) 

 
>26 
>4 

 
26-18 
4-3 

 
18-11 

3-2 

 
11-6 
2-1 

 
<6 
<1 

Termotolerante coliforme bakterier i 
vand (TKB/100 ml) 

<10 10-100 100-300 300-1.000 >1.000 

 I 
Ubetydeligt 
forurenet 

II 
Moderat 
forurenet 

III 
Markant 
forurenet 

IV 
Stærkt 

forurenet 

V 
Meget 
stærkt 

forurenet 
Metaller i sediment: 
(µg/g tørvægt) 
Cadmium (Cd)  
Kviksølv (Hg) 
Bly (Pb) 
Zink (Zn) 
Kobber (Cu) 

 
 

<0,25 
<0,15 
<30 

<150 
<35 

 
 

0,25-1 
0,15-0,6 
30-120 
150-700 
35-150 

 
 

1-5 
0,6-3 

120-600 
700-3.000 
150-700 

 
 

5-10 
3-5 

600-1.500 
3.000-10.000 

700-1.500 

 
 

>10 
>5 

>1.500 
>10.000 
>1.500 

Organiske miljøgifte i sediment: 
ΣPAH (µg/kg tørvægt) 
Benzo(a)pyrene (µg/kg tørvægt) 
Tributyl tin, TBT (µg/kg tørvægt) 
Σ total PCB (ng/g tørvægt) 

 
<300 
<10 
<1 
<5 

 
300-2.000

10-50 
1-5 
5-25 

 
2.000-6.000

50-200 
5-20 

25-100 

 
6.000-20.000 

200-500 
20-100 

100-300 

 
>20.000 

>500 
>100 
>300 

Metaller i blåmuslinger: 
(µg/g tørvægt) 
Cadmium 
Kviksølv 
Bly 

 
 

<2 
<0,2 
<3 

 
 

2-5 
0,2-0,5 

3-15 

 
 

5-20 
0,5-1,5 
15-40 

 
 

20-40 
1,5-4 

40-100 

 
 

>40 
>4 

>100 
Zink i grisetang (µg/g tørvægt) <150 150-400 400-1.000 1.000-2.500 >2.500 
Kobber i grisetang (µg/g tørvægt) <5 5-15 15-50 50-150 >150 
Organiske miljøgifte i blåmuslinger: 
ΣPAH (µg/kg vådvægt) 
Benzo(a)pyrene (µg/kg vådvægt) 
TBT (mg/kg tørvægt) 
ΣPCB7 (µg/kg vådvægt) 

 
 

<50 
<1 

<0,1 
<4 

 
 

50-200 
1-3 

0,1-0,5 
4-15 

 
 

200-2.000 
3-10 
0,5-2 
15-40 

 
 

2.000-5.000 
10-30 

2-5 
40-100 

 
 

>5.000 
>30 
>5 

>100 
 
 
* Molvær, J., J. Knutzen, J. Magnusson, B. Rygg, J. Skei & J. Sørensen 1997. Klassifisering  
  av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT. Vejledning 97:03 36 sider (norsk) /2/ 
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LITTERATURSTUDIE 
 
 

1. NEDBRYDNING AF ORGANISK STOF UNDER ARKTISKE FORHOLD 
 

Generelt anses temperaturen at have afgørende indflydelse på kemiske og biologiske 
reaktioner i naturen. Legendre et al. (1996) angiver således, at for havvand nær fry-
sepunktet ligger Q10  for de kemiske processer på < 1,05 og for de biologiske pro-
cesser på 2-4. (Q10 er den faktor som reaktionshastigheden forventes at stige med, 
såfremt temperaturen stiger 10°C). Samme forfattere angiver, at selv om de lave 
temperaturer i arktiske områder i princippet skulle begrænse de biologiske processer, 
så er det arktiske havmiljø netop kendetegnet ved meget store opblomstringer af al-
ger, store kolonier af bakterier, meget zooplankton samt mange forskellige havpatte-
dyr og søfugle. Bla. nævnes, at de lave temperaturer som følge af øget viskositet gør 
transporten af små partikler til større organismer nemmere, hvilket styrker effektivite-
ten af fødekæden. 
 
Howington et al. (1994) har undersøgt temperaturens indflydelse på omsætning af 
organisk stof ved at sammenligne BOD-analyser udført ved hhv. 1,8°C og 20°C men 
med samme organiske belastning (spildevandsprøver). Resultatet heraf viste, at ved 
en temperatur på –1,8°C nedbrydes 3 gange mindre organisk stof end ved 20°C. 
Som følge heraf konkluderes det, at der sker en større akkumulering af organisk stof i 
koldt havvand end i tempereret.  
 
Tsyban (1999) fastslår ligeledes, at det kolde klima betyder en lavere omsætning og 
at dette betyder en større akkumulering af giftige stoffer i miljøet. 
 
Hansen et al. (1991) har undersøgt effekten på havbunden som følge af akkumuleret 
organisk affald fra fiskefarme. Der er undersøgt for vanddybder på 7 – 20 m og hav-
temperaturer på 4 - 12°C. Resultatet af undersøgelsen viste, at for en akkumulering 
mindre end 20 cm affald var der fortsat en makrofauna, der sikrede acceptable iltfor-
hold og en omsætning på 40 - 50 % pr. år. Øgedes mængden af organisk stof til et 
lag på 20 cm og derover forsvandt makrofaunaen og nedbrydningsraten blev reduce-
ret til 10 - 15 % om året. Gasdannelse kunne iagttages for lag større end 5 cm. Un-
dersøgelsen tydede også på, at der indenfor en radius af ca. 30 m fra fiskefarmene, 
ikke kunne spores en væsentlig påvirkning fra det organiske affald. 
 
En tilsvarende undersøgelse er udført af Chivilev et al. (1997), hvor effekten af orga-
nisk affald fra muslingefarme på bundfaunaen blev undersøgt. Der   blev undersøgt 2 
muslingefarme på hhv. 26 - 28 m og 13 – 16 m dybt vand. Den årlige stoftilførsel fra 
muslingefarmene blev anslået til mellem 1,5 og 2,7 kg organisk stof pr. m2. 
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Resultatet af undersøgelsen viste, at under arktiske forhold, hvilket farmen på 26 - 28 
m dybt vand svarer til (vandtemperatur på max. 1 – 2°C om sommeren), kan der ma-
ximalt tilføres organisk stof svarende til et indhold på 9 – 10% i bundsedimentet. Det-
te indhold blev nået i dele af det undersøgte område allerede efter ca. 2 år. Efter 3 år 
var hele området under farmen stærkt påvirket af den organiske stoftilførsel. For den 
anden farm, hvor der er væsentligt højere sommertemperaturer (ca. 10°C om som-
meren), var der en væsentlig bedre omsætning og efter 4 års stoftilførsel kunne der 
stadig ikke konstateres en påvirkning af bundfaunaen. Tærskelværdien for bundse-
dimentets indhold af organisk stof blev her anslået til ca. 13%.  
 
Undersøgelsen konkluderer, at de observerede forskelle mellem de 2 farme kan til-
skrives temperaturforskellen og der er således en væsentlig lavere omsætning ved 
lave temperaturer. Undersøgelsen viste endvidere, at der ikke kunne konstateres en 
påvirkning af bundfaunaen 150 – 300 m væk fra farmene. 
 
Wirsen et al. (1976) har udført forsøg med nedbrydning af organisk stof for forskellige 
vanddybder og temperaturer. Resultatet heraf viste, at på dybt vand (> 1.800 m) var 
der en meget mindre omsætning end på lavt vand (2 -38 m). Kontrolundersøgelser i 
laboratoriet ved samme lave temperaturer som på det dybe vand (2 – 3°C) viste til-
svarende en større omsætning end på det dybe vand.  
 
Musick et al. (1996) har undersøgt effekten af dumpning af spildevandsslam  på 
2.000 m´s vanddybde ca. 170 km øst for New Jersey, USA, hvor der i perioden 1986 
– 1992 blev dumpet ca. 8 mio. m3 slam om året. Temperaturen på 2.000 m´s dybde 
ligger her på ca. 3°C. Der er udført undersøgelser af området både før, under og efter 
dumpningen og effekten på bundfiskene er undersøgt. Resultatet af undersøgelsen 
viser, at der ikke ses nogen effekt på bundfiskenes forekomst og sammensætning 
som følge af spildevandsslammet. I visse tilfælde er der dog observeret effekter, men 
da kun i et snævert område omkring klapområdet. Forfatterne vurderer, at årsagen til 
at der ikke ses nogen nævneværdig effekt kan være, at det areal, hvor der er tilført 
slam er relativt lille i forhold til fiskenes samlede territorium.  
 
Forfatterne oplyser endvidere, at andre undersøgelser i området (Sayles et al. (1992)) 
tyder på, at der heller ikke ses en effekt på bundfaunaen i og omkring ovennævnte 
klapområdet. 
 
Arnosti et al. (1998) har udført undersøgelser for 2 tempererede lokaliteter og 2 arkti-
ske lokaliteter. Hydrolyserate, iltforbrug og sulfatreduktion er undersøgt for sediment-
prøver udtaget på de 4 lokaliteter. Resultatet af undersøgelsen viser stort set den 
samme hydrolyserate for de 4 lokaliteter. Iltforbrug og sulfatreduktion er for den kol-
deste lokalitet imidlertid en faktor 3 gange mindre end den næstkoldeste station. Da 
temperaturforskellen mellem de 2 lokaliteter kun er ca. 4°C vurderer forfatterne, at 
forskellen i iltforbrug og sulfatreduktion ikke skyldes temperaturen, men snarere at 
omsætningen begrænses af tilgængeligt substrat. Hydrolysen er derimod uafhængig 
af substratkoncentrationen og her ses ingen temperatureffekt.  
 
Forfatterne konkluderer på baggrund af ovennævnte, at dette tyder på at omsætning 
af organisk stof ikke umiddelbart er langsommere under arktiske forhold end under 
tempererede forhold. Resultatet af undersøgelsen bekræftes i følge forfatterne af flere 
tidligere undersøgelser (Wheeler et al. (1996) m.fl.).  
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Tilsvarende resultater er opnået ud fra en undersøgelse udført af Murray et al. 
(1972).Der blev her udført forsøg med spildevandsslam og omsætningen blev tilsyne-
ladende ikke påvirket af temperaturen, men i stedet af forholdet mellem organisk stof 
og biomassen (F/M-forhold).  

 
 
2. SPILDEVANDSUDLEDNINGER 
 

Udbredelse og transport af spildevand under arktiske forhold er undersøgt af bl.a. 
McFeters (1993), idet han benytter coliforme bakterier (indikatorbakterier for fækal 
forurening) til undersøgelse af spildevandsfanen. Han har bla. i et konkret tilfælde på-
vist, at spildevand transporteres mod den generelle strømningsretning som følge af 
periodiske modstrømninger. I det nævnte tilfælde transporteres spildevandet dermed 
hen til et drikkevandsindtag. Det er i følge McFeters (1993) generel viden, at colifor-
me og fækale bakterier under arktiske forhold/lave temperaturer har en længere leve-
tid. Der er således grund til skærpet opmærksomhed omkring spildevandsudløb lige-
som det kan blive nødvendigt med en videregående spildevandsrensning ud fra et 
hygiejnisk synspunkt. 
 
En mekanisk rensning af spildevand kan fjerne op til 90% af parasitterne, men har in-
gen indflydelse på virus (Den Kommunale Højskole (1992)). Med en biologisk rens-
ning af spildevand fjernes virus også ligesom reduktionen af parasitter øges. Der sker 
således en øget reduktion af patogener jo mere vidtgående rensning af spildevandet, 
der er tale om. 
 
 

3. SAMMENFATNING 
 

På baggrund af ovennævnte litteraturstudie ses det, at der under arktiske forhold sker 
en omsætning af organisk stof. Omsætningen er ikke nødvendigvis langsommere end 
i tempererede egne, men flere undersøgelser viser dog en væsentlig lavere omsæt-
ning som følge af lavere temperaturer. Akkumulering af organisk stof i havet vil lige-
som i tempererede egene påvirke miljøet lokalt alt afhængig af hvor meget stof, der 
akkumuleres. 
 
Det er påvist, at fækalbakterier lever længere ved lave temperaturer, hvilket der skal 
tages højde for i forbindelse med placering af spildevandsudløb. Såfremt spildevan-
det renses vil indholdet af fækalbakterier blive reduceret, idet reduktionen afhænger 
af rensegraden. En fuldstændig fjernelse kræver en hygiejnisering af spildevandet. 
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BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 
 
 
Spildevandsplanens belastningsopgørelse for henholdsvis status og plan er udarbej-
det ved brug af belastningsskemaer (indsat som skemabilag 2 og 3).  
 
Skemaerne er generelt udfyldt udfra tilgængelige oplysninger i arkiver, kommuneplan, 
lokalplaner mv. med anvendelse af nedenstående forudsætninger. 
 
 

1. OPLANDSGRÆNSER / NUMMERSYSTEM 
 
Udfra de eksisterende digitale oplysninger om kloakdata /8/ er der fastlagt oplands-
grænser for oplandet til hvert spildevandsudløb jf. afsnit 4. 
 
Til hvert udløb (1 –18) er der defineret et hovedopland (svarende til udløbsnumme-
ret), hvorfra spildevandet tilledes det enkelte udløb. Hvert hovedopland er inddelt i et 
eller flere oplande, (som er benævnt med hovedoplandsnr. samt et løbenr. eksempel-
vis oplande 1.1, 1.2 osv. i hovedopland 1). Alle oplande er vist på oplandsplanerne, 
tegningsbilag 1.01 - 4.02, og er nærmere beskrevet i skemabilag 2 og 3 (oplandsbe-
skrivelser, skematiske oversigter). 
 
Der er i forbindelse med denne spildevandsplan foretaget en opmåling af samtlige op-
landsarealer. 
 
 

2. BOLIG-, BEFOLKNINGS- OG ERHVERVSPROGNOSE 
 
Personækvivalentopgørelse for statusdelen er udarbejdet med baggrund i: 
 

• oplysninger i rapporten Miljømålsætninger /3/ (belastninger heri stammer fra 
folkeregisteroplysninger pr. 2000),  

• oplysninger over antal elever og lærere på respektive skoler og institutioner 
samt  

• oplysninger om antal ansatte, vandforbrug mv. for erhverv. 
 
Plandelens prognose stammer fra Kommuneplan Nuuk 1993-2005, suppleret med 
oplysninger fra lokalplaner samt oplysninger fra Forvaltningen for Teknik og Miljø. 
 
Det er i plandelen forudsat, at der sker en diffentieret %-udbygning af nye områder / 
nyudlagte områder i løbet af planperioden, (dette er angivet i bemærkningsfeltet for 
planskemaer for hvert opland). 
 
Udviklingen i belastningen fra virksomheder / erhverv indebærer en vis usikkerhed, 
idet denne er skønnet udfra det nuværende kendskab til den fremtidige produktion 
mv. 
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3. VAND OG STOFMÆNGDER 
 
3.1 Spildevand 

 
I Nuuk ligger vandforbruget på 190 l/d pr. pers. jf. oplysninger fra Nukissiorfiit. Spilde-
vandsmængden fra husholdninger er således i både status- som plandel generelt 
fastsat til 190 l/PE/døgn fordelt over henholdsvis 24 timer for Qmid. (0,0022 l/s) og 10 
timer for Qmaks (0,0053 l/s). 
 
For erhverv og andet er anvendt tal for målt vandforbrug eller anvendt skønnede 
mængder. Spildevandsmængden fra skoler, børnehaver m.v. er fastsat til 70 
l/pers./døgn fordelt over 8 timer samt for hoteller 100 l/pers./døgn. 
 

Spildevandskilde Antal 
 

Q mid. Q maks. 

 I/PE/døgn timer I/s timer I/s 
Husholdninger, døgninstituti-
oner 

190 24 0,0022 10 0,0053

Hoteller, hospitaler, mv. 
 

100 24 0,0012 8 0,0035

Skoler, børnehaver, øvrige 
institutioner, kontorer m.v. 

70 24 0,0008 8 0,0024

 
 
For nye områder er belastningsopgørelsen udarbejdet med baggrund i lokalplanop-
lysninger eller, såfremt en lokalplan ikke forefindes ud fra følgende: 
 

 
Bebyggelse 

 

 
Antal boliger 

 
Belastning 

Åben og lav boligbebyggelse  
(en-og tofamilieboliger) 

20 boliger pr. ha 50 PE / ha 

Tæt og lav boligbebyggelse  
(række- og kædehuse) 

40 boliger pr. ha 100 PE / ha 

Etagebebyggelse  
(karré-, blok- og punkthusbebyggelse) 

60 boliger pr. ha 150 PE / ha 

Håndværk og lignende - 50 PE / ha 

Industri - 100 PE / ha 

 
Ovenstående er fastasat på baggrund af de i kommuneplanen /11/ fastsatte maksi-
male boligenheder. For områder hvor der ikke er angivet en bestemt boligtype tages 
udgangspunkt i en forudsætning om en gennemsnitslig bebyggelse på 30 boliger pr. 
ha. (svarende til en gennemsnitlig belastning på 75 PE / ha) 
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Personækvivalentantallet er fastsat ud fra følgende: 
 
 
Kategori af virksomhed mv. 

 
Beregningsgrundlag 

Ækvivalent an-
tal fastboende 
personer (PE) 

Helårsbolig (enfamilie)  2,5 
Restauranter Plads ½ 
Fabrikker Beskæftiget person / skift ½ 
Værksteder Beskæftiget person 1/3 
Forretninger Beskæftiget person 1/3 
Kontorer Beskæftiget person 1/3 
Skoler Elevplads 1/3 
Sygehus Sengepladser 3 ¼ 
Plejehjem Sengepladser 2 ¼ 
Hoteller Sengepladser 1 ½ 
Forenings- og klubhuse uden restaurant Plads 1/10 
Forsamlingshuse uden restaurant Plads 1/30 

 
/Den danske Miljøstyrelses vejledninger nr. 1, 2, 3, 4 1999/ 
 
Som generelle enhedsmængder for spildevand er følgende forureningsmængder an-
vendt. 
 
• Organisk stof (COD) 120 g/PE/døgn 
• Organisk stof (BI5 /BOD5) 60 g/PE/døgn 
• Total kvælstof (N) 12 g/PE/døgn 
• Total fosfor (P) 2,7 g/PE/døgn 
 
Disse mængder anvendes for husholdningsspildevand og industrispildevand, hvor der 
ikke foreligger supplerende målinger. 
 
 

3.2 Infiltration 
 
Infiltrationsvandmængden er generelt for ældre ledningssystemer fastsat til 0,06 
l/s/ha og for nye systemer til 0,03 l/s/ha, såfremt andet ikke er bekendt. 
 
Infiltrationsvand er forudsat uforurenet. 
 
 

3.3 Overfladevand 
 
Overfladevand er forudsat afledt til grøfter og kanaler mv. jf. afsnit 5.  
 
Fremover kan det evt. blive aktuelt at etablere lukkede ledninger til afledning af over-
fladevand. I forbindelse med dimensionering heraf skal de nærmere forudsætninger 
endeligt fastlægges udfra nedbørsintensiteter, afstrømning mv.  
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Som generelle enhedsmængder for overfladevand kan der tages udgangspunkt i føl-
gende forureningsmængder (som er gældende for danske forhold): 
 

Stof: Forureningsmængde: 
Organisk stof, COD 25,0 mg/l 
Organisk stof, BOD 6,0 mg/l 
Total kvælstof, N 2,0 mg/l 
Total fosfor, P 0,5 mg/l 

 
 

3.4 Bestemmelse af befæstede arealer 
 
Da der ikke er tale om fælleskloakerede områder er det ikke relevant at fastlægge be-
fæstelsesgrader for oplandene. Dette kan dog komme på tale, hvis det mod forvent-
ning viser sig, at nogle oplande fungerer som fælleskloakerede (dvs. hvor overflade-
vand også tilledes spildevandskloak). 
 
Disse oplandsarealers procentvise befæstelsesgrad angives udfra opmålinger eller 
skøn. Der forudsættes en hydrologisk reduktionsfaktor, hvor den anførte befæstel-
sesgrad gange den hydrologiske reduktionsfaktor er lig med afløbskoefficienten. 
 
 

4 BESKRIVELSE AF SKEMAER (Skemabilag 2 og 3) 
 
Der er foretaget en oplandsbeskrivelse for de enkelte oplande. Oplandsbeskrivelsen 
for status (2001) er angivet i skemabilag 2 og for plan (2006) i skemabilag 3.  
 
Skemaerne er opbygget med summation jf. afsnit 4 for Nuuk, Nuussuaq, Maleneland, 
Malenebugt og bygder samt en total for alle områder. 
 
De er foretaget en summation for alle hovedoplande (1 – 18 samt Kapisillit og Qeqer-
tarsuatsiaat), hvorunder alle tilhørende deloplande er beskrevet skematisk. 
 
Af skemaerne fremgår for hvert delopland: 
 
• Oplandsnavn og nr. 
• Spildevands- og evt. ”gråvands”afledning 
• Antal PE fordelt på boliger og erhverv 
• Antal ejendomme (hvor oplysninger foreligger) 
• Oplandsareal (areal inden for den på kortbilag viste områdeafgrænsning) 
• Bebyggelsesart 
• Spildevandsmængder (kloakoplandets afledte maksimale spildevandsmængde 

excl. indsivningsmængder) i kloaksystemet udregnes som max. timeflow omregnet 
til l/sek.) 

• Forurening (teoretiske udledte stofmængder pr. døgn) 
• Angivelse af pumpestationer og bygværker 
• Ledningslængder 
• Angivelse af hvilket udløb og recipient det enkelte opland afleder til 
• Eventuelle bemærkninger (herunder om der er tale om nyt område mv.) 
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AFLØBSTEKNISKE MÅLSÆTNINGER FOR KLOAKEREDE OMRÅDER 
 
I dette bilag beskrives kort om målsætninger for de kommunale kloaksystemer: 
 

• Dimensioneringskrav (for nye systemer og ved fornyelse: Renovering / sane-
ring), herunder hvor tit kan der tillades oversvømmelser i kloakerede områder 

• Dansk Standard DS/EN 752 (CEN-normen). 
 
 

1. DIMENSIONERINGSKRAV 
 
Her beskrives hvilke funktionskrav der skal tages hensyn til ved planlægning, dimen-
sionering, udførelse og drift af kloakanlæg (primært gravtiationsystemer). 
 
Der skal opstilles funktionskrav som sikrer at, kloaksystemer bortleder og udleder 
dræn-/spildevand uden at forårsage uacceptable miljømæssige påvirkninger eller fare 
for borgernes eller driftspersonalets helbred. Dette skal ske under hensyntagen til bå-
de direkte og afledte udgifter. /CEN-normen/ 
 
Følgende basale funktionskrav opstilles: 
 

1. Afløbssystemet skal fungere uden driftsstop. 
2. Skadesvoldende oversvømmelseshyppigheder skal begrænses til de fore-

skrevne værdier (jf. tabel 1.) 
3. Afløbsystemet må ikke være til fare for borgernes sikkerhed og sundhed. 
4. Hyppigheder for overskridelse af afløbssystemernes kapacitet skal begræn-

ses til de foreskrevne værdier (jf. tabel 1.) 
5. Der skal tages hensyn til arbejdsmiljøet. 
6. Vandkvaliteten i recipienterne skal være tilfredsstillende. 
7. Afløbssystemet må ikke være til fare for eksisterende anlæg. 
8. Det skal sikres, at den krævede levetid og funktionalitet af afløbssystemet 

opnås. 
9. Afløbssystemet skal være tæt i henhold til de opstillede testkrav (f.eks. sva-

rende til angivelser i den danske standard DS/EN 752. 
10. Der må ikke opstå problemer med lugt eller farlige gasser. 
11. Der skal være adgang til kloaksystemet for vedligeholdelse. 

 
Når der fastlægges hydrauliske dimesioneringskriterier for kloaksystemerne skal der 
tages hensyn til, hvor alvorlige konsekvenserne ved overbelastning er. 
 
Ved dimensionering skal de værdier anvendes, som er anført i den efterfølgende ta-
bel 1. 
 
I mindre systemer kan der udføres en forsimplet dimensionering ved anvendelse af 
værdierne for overskridelse af kapacitet. For større regnvandspåvirkede systemer 
anbefales at foretage undersøgelse af afledningskapacitet ved anvendelse af en 
computermodel (som f.eks. MOUSE). 
 
Gentagelsesperioderne i tabel 1 finder også anvendelse, når et eksisterende system 
skal fornyes. 
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 Overskridelse af 

kapacitet 
Skadesvoldende 
oversvømmelse 
(stuvning over kritisk 
kote – kælder, teræn 
el.lign) 
 

Separate regnvandssy-
stemer 

1 gang hvert år 1 gang hvert år 

Boligområder (eksiste-
rende kloaksystemer) 

1 gang hvert 2. år 1 gang hvert 2. år 

City, industri- og han-
delsområder (eksiste-
rende og nye kloaksy-
stemer) 
 
• hvor der er foretaget 

fornyelse 
• hvor der ikke er fore-

taget fornyelse 

 
 
 
 
 
1 gang hvert 5. år 
 
1 gang hvert 2. år 
 

 
 
 
 
 
1 gang hvert 5. år 
 
1 gang hvert 2. år 
 

 
Tabel 1.  Dimensioneringskriterier 
 
Metoder angivet i den danske standard DS/EN 752 til at teste og vurdere afløbssy-
stemer skal anvendes. Det drejer sig om tæthedsprøver, TV-inspektion, flowmålinger, 
monitering af indløb, udløb, overløb mv. Endvidere skal bestemmelser i GTO’s anvis-
ning for udførelse af kloakanlæg i Grønland anvendes. 
 
Alle relevante data som f.eks. registreringer af oversvømmelser, stop i ledninger, ar-
bejdsulykker, TV-inspektioner, analyse af hydrauliske forhold m.fl. skal registreres en-
tydigt og gemmes. 
 
I forbindelse med planlægning af kloakssystemer skal bl.a. følgende faktorer overve-
jes i forbindelse med planlægningsfasen: 
• Topografi 
• Jordbundsforhold 
• Recipientforhold 
• Eksisterende bygninger mv. 
• Eksisterende afløbssystemer 
• Dybder 
• Fald 
• Selvrensning 
• Adgangsforhold 
• Rensning af overløbsvand og separat regnvand 
• Specielle beskyttelsesforanstaltninger i vandindvindingsområder  
• ”Døde” ledninger 
 
Endvidere skal der ved hydraulisk dimensionering tages forholdsregler for at undgå 
skadesvoldende oversvømmelse (jf. tabel 1), forurening og svovlbrintedannelse samt 
sikres bedst mulige afløbsforhold, herunder bl.a. selvrensning. 
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Funktionskravene for et fornyet (saneret eller renoveret) system svarer til kravene for 
et nyt afløbssystem, hvor opmærksomheden specielt skal rettes mod: 
• Hydraulisk kapacitet 
• Drift og vedligeholdelse 
• Bindinger på adgangsforhold og udførelsesforhold 
• Tilløb fra sideledninger 
• Opretholdelse af kloaksystemets værdi. 
 
I forbindelse med etablering af nye detailkloaksystemer (f.eks. ved tilslutning af nye 
byggemodningsområder til det kommunale kloaksystem) kan der som udgangspunkt 
ikke tillades afledning af regn- og overfladevand til hovedsystemet.  
 
 

2. DANSK STANDARD DS/EN 752 (CEN-normen) 
 
I CEN (European Complet for Standardization) har der i nogle år været arbejdet med 
en europæisk standard for afløbssystemer uden for bygninger. Danmark er medlem 
af CEN og har dermed forpligtet sigt til at give europæiske standarder vedtaget af 
CEN status som danske standarder samt til at ophæve en evt. eksisterende dansk 
standard på området.  
 
Som udgangspunkt påregnes tilsvarende intentioner opfyldt for Grønland som supple-
rer de gældene GTO-cirkulærer og regulativer for kloakanlæg i grønlandske byer 
samt GTO’s anvisning for udførelse af kloakanlæg i Grønland. 
 
Den europæiske Standard EN 752 – Drain and Sewer Systems outsides buildings – 
er gældende for dræn og afløbssystemer (primært gravitaionssystemer). Standarden 
finder anvendelse fra soklen, tagnedsløbsbrønden eller vejbrønden til indløbet på 
renseanlægget eller udløbet i recipienten. Standarden er også gældende for lednin-
ger udenfor bygninger, hvis ledningerne ikke er en del af bygningens kloaksystem. 
 
Generelt gælder det, at det er frivilligt at følge standarderne. 
 
Nuup Kommunea vil i forbindelse med denne spildevandsplan følge dele af DS/EN 
752. 
 
Store dele af standarden falder meget godt i tråd med den praksis som i dag anven-
des i Grønland (og i Nuup Kommunea). Der er dog ét punkt hvor der er væsentlige 
afvigelser (stramninger) i forhold til, hvad der er normal praksis i Grønland (og i Dan-
mark.) Det er fastsættelsen af tilladelige hyppigheder for henholdsvis overskridelse af 
kapacitet og for oversvømmelse jf. tabel 1. 
 
I DS/EN 752 er angivet, at dimensioneringskriterierne er gældende medmindre en re-
levant myndighed har fastsat andre dimensioneringskriterier. Dette har Nuup Kom-
munea hermed med dette bilag til spildevandsplanen. 
 
/Notat om Dansk standard DS/EN 752. Afløbssystemer uden for bygninger, Danas 
2001 / (se endvidere WWW.danasdk.dk) 
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FORORD 
 
Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation og 
gråt spildevand i Nuuk by, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. 
 
Formål 
Formålet med regulativet er at sikre en høj hygiejnestandard ved bortskaffelse af natrenovati-
on og gråt spildevand.  
 
Udledning af natrenovation og gråt spildevand skal så vidt muligt ske til det offentlige kloaknet. 
Hvis dette ikke er muligt, skal natrenovationen bortskaffes på en hygiejnisk forsvarlig måde. 
 
Definition 
Natrenovation er latrin og sanitært spildevand fra alle former for toiletter, mens gråt spildevand 
er øvrigt spildevand fra husstande fra f.eks. køkken, bad og tøjvask. 
 
Gråt spildevand 
Nye udledninger af gråt spildevand og ændringer i eksisterende må kun ske efter konkret tilla-
delse fra kommunen. 
 
Natrenovation 
Alle husejere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have et tørkloset eller en samletank. Der 
må ikke etableres samletanke i Kapisillit. 
 
Samtidig skal alle huse med tørkloset, der ikke har mulighed for at være tilsluttet det offentlige 
kloaknet, være tilsluttet den kommunale indsamling af natrenovation. Husejeren skal i så fald 
sørge for, at der er fri adgang til tørklosettet eller stille den bundne sæk frem inden kl. 7.00 på 
afhentningsdagen.  
 
Når der er etableret offentligt kloaknet ved en ejendom, kan kommunen med en frist på mindst 
1 år stoppe natrenovationsindsamlingen. Hvis huset til den tid ikke er tilsluttet kloaknettet, skal 
husejeren i så fald selv bortskaffe natrenovationen efter kommunens anvisning. 
 
Huse med samletank kan frit vælge en privat tømningsordning, mens samletanke i Qeqertar-
suatsiaat skal tømmes af den kommunale tømningsordning.  
 
Gebyrer 
Husejere og lejere, der er tilknyttet den kommunale ordning, skal betale et gebyr, som opkræ-
ves hvert kvartal. 
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1 FORMÅL 

Regulativets formål er at sikre, at bortskaffelse af natrenovation og gråt spildevand fra 
husstande og erhverv i Nuup Kommunea sker på et bæredygtigt grundlag, efter en 
høj hygiejnisk standard og med stor forståelse for beskyttelse af miljøet. 
 
Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for borgere, husejere, virksomheder 
og kommunen. 
 
 

2 LOVHJEMMEL 

Nærværende regulativ er udarbejdet i henhold til: 
 
• Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet 
• Landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af Landstingsforordning nr. 

12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og 

bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand 
 
 
3 GYLDIGHEDSOMRÅDE 

3.1 Nærværende regulativ gælder for kommuneplanlagte områder i Nuuk, Qeqertarsuat-
siaat og Kapisillit. 

 
3.2 Nærværende regulativ omfatter samtlige ejendomme, virksomheder, foreninger  

og arrangører af arrangementer, hvor der midlertidigt samles mennesker samt ube-
byggede arealer, hvorpå der forekommer større aktivitet. 

 
3.3 Regulativet omfatter natrenovation og gråt spildevand. 

Ved natrenovation forstås latrin og sanitært spildevand fra enhver form for toiletter. 
 
Ved gråt spildevand forstås øvrigt spildevand fra husstande, som karakteriseres ved 
at være ikke sanitært og stamme fra køkken, bad, tøjvask mv.  
 
 

4 HUSEJERENS PLIGTER 

Benyttelsespligt 
4.1 Husejere, der ikke er tilsluttet en offentlig kloak, skal for egen regning anskaffe og  

vedligeholde et af kommunen godkendt tørkloset med løs spand, f.eks. GTO-
modellen eller en af kommunen godkendt samletank.  I Kapisillit skal anskaffelsen 
ske efter aftale Forvaltningen for Teknik og Miljø. 
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4.2 Husejere, der ikke har mulighed for at tilslutte sig en offentlig kloak, skal være tillslut-

tet den kommunale natrenovationsordning som beskrevet i afsnit 6 eller en tømnings-
ordning for samletanke efter bestemmelserne i afsnit 7. 

 
4.3 Husejere i Qeqertarsuatsiaat med samletank skal være tilsluttet den kommunale 

tømningsordning for samletanke som beskrevet i afsnit 7. 
 
Sorteringspligt 

4.4 I natrenovationssække må ikke henlægges andet affald end natrenovation. 

 
Udledning af natrenovation og gråt spildevand 

4.3 Udledning af natrenovation samt gråt splidevand skal så vidt muligt ske til det offentlige  
kloaknet. 

 
4.4 Etablering af nye udledninger eller ændringer i eksisterende udledninger af gråt spilde- 

vand til terræn og åbne grøfter med udløb til fjord og hav må kun ske efter konkret til-
ladelse fra Kommunalbestyrelsen. Ansøgningen om en sådan tilladelse skal fremsen-
des til forvaltningen, der vurderer ansøgningen i samråd med embedslægeinstitutio-
nen. Standardkravene i forbindelse med en sådan tilladelse er beskrevet i bilag 1. 

 
5 TILSLUTNING TIL OFFENTLIGT KLOAKNET 

5.1 Ved tilslutning til offentligt kloaknet skal ledningsarbejder ske i henhold til 
gældende regler og regulativer og for ejendommens ejers regning. 

 
5.2 Når tilslutning til offentligt kloaknet er etableret, skal ejeren af den pågældende ejendom  

sikre, at tilslutningen er i forsvarlig stand. Udførelse af nødvendige vedligeholdelses-
arbejder skal ske for egen regning.  

5.3 Såfremt ejeren ikke sikrer vedligeholdelsen af stikledningen, således at der er risiko 
for forurening af området, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående påbud lade 
renovering ske for ejerens regning. 

5.4 Når offentligt kloaknet er etableret ved en ejendom, ophører natrenovations- 
indsamlingen efter en periode på 1-2 år. Forvaltningen orienterer de pågældende 
husejere minimum et år før natrenovationsindsamlingens afskaffelse. 

 
6 NATRENOVATIONSORDNING 

6.1 Til opsamling af natrenovation i tørklosetter må kun benyttes de af kommunen leverede  
sække. Der må kun anvendes tørklosetter, som er godkendt af Nuup Kommunea. 

 

bilagsdel_ver.3  



  Nuup Kommunea 
Spildevandsplan 2002 - 2006

Bilag 7
  
Side 4 
 
 
6.2 Afhentning af sække med natrenovation foregår på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 til kl.  

16.30. Når flere helligdage følger i træk, kan afhentningen også foretages på hellig-
dage. 

6.3 Husejeren er pligtig at holde standpladsen i god og renlig stand og sørge for nødvendig  
snerydning / grusning. I tilfælde hvor der forekommer uhygiejniske forhold i forbindel-
se med tørklosetter, kan kommunen pålægge husejeren eller lejeren at sætte sækken 
uden for døren. 

 
6.4 Husejeren er pligtig at sørge for, at tørklosetter er tilgængelige for renovatøren. Subsidiært  

skal husejeren træffe aftale med renovatøren om placering af sække med natrenova-
tion uden for huset på et synligt og let tilgængeligt sted. Sækken skal være omhygge-
ligt lukket og bundet og anbragt på aftalt sted kl. 07.00 på afhentningsdagen. 

 
6.5 Hvis natrenovationssække anbringes på fortov eller andet offentligt areal, er huseje-

ren ansvarlig over for trediemand (forbipasserende). Husejeren er forpligtet til at fri-
holde afhentningsstedet for affaldsspild. 

 
6.6 Det påhviler husejeren, jf. pkt. 4.2, at tilmelde sig natrenovationsordningen med  

antal afhentninger og at sikre, at sækkene ikke overfyldes mellem to afhentninger. 
Minimum antal tømninger pr. uge er 2 gange. 

Såfremt der ved en afhentning ikke er affald i sækken, afleverer renovatøren ikke en ny 
sæk.  
Ovennævnte giver ingen anledning til refusionsgodtgørelse. 
 
 

7 SAMLETANKE 

7.1 Samletanke for sanitært spildevand skal være tætte frostfrie tanke med alarm eller 
anden registrering af fyldningsgraden og ligeledes være i overensstemmelse med 
gældende byggeregler og miljølovgivning. 

7.2 Afløbsstuds med slangetilkobling for slamsuger ved nytilslutning skal placeres således, at  
slamsugerens slange på max. 8 m uden vanskeligheder kan tilkobles. Husejeren er 
pligtig at holde standpladsen i god og renlig stand og sørge for nødvendig snerydning 
/ grusning. Ligeledes skal husejeren sikre, at samletanken i øvrigt kan tømmes uhin-
dret. 
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7.3 Udpumpningsarrangementet skal udføres således, at spild på terræn ikke må finde sted  

og således, at rør og slanger tømmes fuldkommen. Husejeren er forpligtet til at frihol-
de standplads for afløbsstuds for natrenovationsspild. 

Samletanke i Qeqertarsuatsiaat 
7.4 Ved nytilslutninger af samletanke i Qeqertarsuatsiaat skal der ved afløbsstudsen / 

slangetilkoblingen for slamsugeren være anlagt elkraftstik 3x380V (16A), idet kom-
munens slamsuger er udstyret med elmotor. Anlægget skal forsynes med hørlig, aku-
stisk alarm og lysalarm, der meddeler beboeren, at samletanken er 70% fyldt.  

Udgifter til anlæg af samletanke inkl. el-installation med elkraftstik, vedligeholdelse og 
driftsudgifter til elforbrug påhviler husejeren. 
 

7.5 Ved anlæg af samletanke og vandskyllende toiletter i Qeqertarsuatsiaat anbefales  
følgende: 

• at der installeres lavtskyllende toiletter med lavt vandforbrug 
• at tilførslen af vand til toilet sker ved en separat rørføring, således at der kan af-

spærres uden at lukke for vandet til husets andre tapsteder 
• at der anvendes magnetventiler 
 
Tømning af samletanke 

7.6 Tømning af samletanke må foretages med en sådan frekvens, at overløb til terræn 
ikke må finde sted. 

7.7 Samletanke i Nuuk foranlediges tømt af husejeren / lejeren, som selv skal indgå en 
 aftale vedrørende tømninger af samletanken med en entreprenør, som ejer en slam-
suger. Gebyret for tømning afregnes direkte mellem den enkelte husejer / lejer og en-
treprenøren. 

 
7.8  Samletanke i Qeqertarsuatsiaat skal tømmes ved den kommunale tømningsordning. 

 
8 GEBYR 

8.1 Det påhviler husejere og affaldsproducenter at betale gebyrer til dækning af udgifter i 
forbindelse med de fastsatte ordninger. Gebyrerne opkræves hos forbrugeren, som er 
tilmeldt renovationsordningen. 

 
8.2 Kommunalbestyrelsen fastsætter én gang årligt gebyrstørrelserne, herunder et gebyr 

for indsamling af natrenovation og tømning af samletanke. Nuup Kommune, Forvalt-
ningen for Teknik og Miljø bekendtgør gebyrstørrelsen i de lokale aviser. Gebyrstør-
relserne vil fremgå af et takstblad, der kan rekvireres ved henvendelse til Nuup Kom-
munea, Forvaltningen for Teknik og Miljø. 
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8.3 Forbrugeren skal afmelde natrenovationen ved fraflytning og tilmelde natrenovatio-

nen ved tilflytning til den nye ejendom mv. 

Modtager Forvaltningen for Teknik og Miljø ikke afmelding i forbindelse med en fra-
flytning, er den hidtidige forbruger forpligtet til at betale renovationsafgifter, som ved-
rører tiden, indtil anden forbruger tilmeldes, eller forvaltningen afbryder renovations-
ordningen. 
 

8.4 Betalingsperioden er et kvartal. 

Ved satsændringer, herunder nye tilmeldinger samt afmeldinger, der er foretaget i en 
betalingsperiode, betales der for det aktuelle antal enheder for hele perioden. 
 
 

9 TILSYN 

9.1 Nuup Kommunea fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes.  

9.2 Enhver husejer eller ejer af en ejendom har pligt til at give Nuup Kommuneas tilsyns-
folk adgang til ejendommen, herunder adgang til at inspicere tørklosetter, samletanke 
og håndtering af natrenovation fra samletanke indtil den endelige bortskaffelse. 

9.3 Konstateres forhold, som er i modstrid med nærværende regulativs bestemmelser, 
kan Nuup Kommunea påbyde, at forholdene bringes i overensstemmelse med reg-
lerne inden en nærmere angivet frist. 

9.4  Såfremt forholdene ikke bringes i orden inden for den angivne tidsfrist, kan Nuup 
Kommunea lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning. 

 
10 OVERTRÆDELSE 

Overtrædelse af nærværende regulativ kan straffes med bøde, jf. §20 i Hjemmesty-
rets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af la-
trin og sanitært spildevand og §46 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 
1988 med senere ændringer. 
 
 

11 KLAGE 

11.1 I overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. de-
cember 1988 med senere ændringer kan der klages over afgørelser vedrørende re-
gulativets bestemmelser samt afgørelser truffet i henhold til disse. 

11.2 Eventuelle klager over Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ske til Grønlands Hjemme- 
styre, Direktoratet for Miljø og Natur, Postboks 1614, 3900 Nuuk. Direktoratet sender 
herefter klagen til Landstingets klageudvalg for miljøbeskyttelse. 
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11.3 Klagefristen er 6 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage har opsættende  

virkning, indtil klageudvalgets afgørelse foreligger, eller klageudvalget bestemmer 
andet. 

 
12  BEMYNDIGELSE 

12.1 Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af nærværende regulativ bemyndiget  
Udvalget for Teknik og Miljø til at foretage mindre væsentlige ændringer i nærværen-
de regulativ samt ændringer i regulativets bilag 1. 

12.2 Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Forvaltningen for Teknik og Miljø 
til at træffe afgørelser efter nærværende regulativ. 

 
13  IKRAFTTRÆDELSE 

13.1 Samtidig med ikrafttrædelsen af nærværende regulativ ophæves AFFALDSREGU-
LATIV 5, Regulativ for natrenovation i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit af 12. 
april 1994 med senere ændring af 7. juni 1999. 

Regulativet træder i kraft 30 kalenderdage efter offentliggørelsen af det vedtagne re-
gulativ. 
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BILAG 1 
Udledning af gråt husspildevand på terræn 
 
Godkendelsen til udledning af gråt husspildevand vil normalt indeholde følgende standardkrav: 
 
Ejendomme, der har opnået tilladelse til udledning af gråt spildevand i henhold til pkt. 4.6 skal sikre, at 
denne udledning sker i henhold til følgende: 
 
• Gråt spildevand må kun indeholde almindeligt husspildevand fra køkken, baderum og 

vaskerum. Gråt spildevand må ikke indeholde smitstoffer eller stoffer, som indebærer 
sundhedsfare eller gener for omboende, f.eks. lugtgener mv. 

 
• Afløb for gråt spildevand skal ligge således, at der ikke opstår gener i form af vand og 

isdannelser for omboende. Ligeledes må der ikke opstå gener på offentlige anlæg, heraf 
gener for færdslen på offentlig vej. 

 
• Overfladisk afstrømning af gråt spildevand til omliggende ejendomme, på offentlig vej og 

ansamlinger af spildevand på offentlige arealer må aldrig forekomme. 
 
• Ejere af ejendomme, hvorfra der udledes gråt spildevand, er ansvarlige for drift og 

vedligeholdelse af afløb og for eventuelt opstående gener. Ejerne skal ligeledes afholde 
udgifterne til afhjælpning af eventuelle gener / skader. 
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 IDÉFORSLAG RENSEMETODER 

 
Dette bilag beskriver forskellige forslag til rensemetoder. I afsnit 1 er forskellige meto-
der til mekanisk rensning belyst og i afsnit 2 er et par videregående rensemetoder 
beskrevet. 
 
 

1 MEKANISK RENSNING 

Der er undersøgt forskellige muligheder for en mekanisk behandling af spildevandet 
inden det udledes til recipienten.  
 
En overordnet beskrivelse af de udvalgte anlægstyper ses af nedenstående.  
 
 

1.1 Afskrabet rist 

Der er udviklet en mekanisk afskrabet ristetype til brug i overløbsbygværker i kloak-
systemer og ristetypen er som følge heraf meget driftssikker. Risten monteres på en 
overløbskant, hvorved ristegods tilbageholdes inden udløb til recipient. Ristegodset 
forbliver i den spildevandsstrøm, der under normale omstændigheder ledes videre til 
renseanlægget. Benyttes risten som slutrensning inden udløb til recipienten kræver 
dette derfor et system til udtagelse af ristegodset på tilløbssiden af risten. Dette kan 
f.eks. etableres ved at lede en lille delstrøm videre til en ristegodspresse. 
 
Da risten som før nævnt er udviklet til brug i overløbsbygværker er den dimensioneret 
til relativt store vandmængder. Den kan også benyttes til små vandmængder men er 
så relativt set dyrere. 
 
 

1.2 Tromlesi 

Tromlesier er meget effektive til at tilbageholde ristegods, idet alt spildevandet sies 
igennem små huller. Der kan fås sier med en huldiameter helt ned til 0,6 mm. Riste-
gods transporteres ud via en skrue i midten af sien, hvorved der sker en løbende af-
vanding af ristegodset. 
 
Sien rengøres vha. roterende børster og spulevand. Det anbefales at benytte en 
varmt-vandsspuling af hensyn til fedtindholdet i spildevandet.  
 
Såfremt spildevandet efter risteanlægget skal underkastes en biologisk rensning kan 
det i visse tilfælde være en ulempe for de biologiske processer, hvis der fjernes for 
meget organisk materiale. 
 
Som følge af den store effektivitet benyttes tromlesier bl.a. i Norge som eneste be-
handlingstrin. For anlæg mindre end 5.000 PE er det f.eks. tilladt, at spildevandet kun 
behandles i et si-anlæg sålænge der maksimalt anvendes en huldiameter på 1 mm. 
For anlæg mellem 5.000 og 10.000 PE er dette kun tilladt såfremt der udledes til en 
robust recipient. 
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1.3 Båndfilter 

Båndfilter tilsvarer meget tromlesien i funktionsopbygning og effektivitet. Der kan fås 
maskevidder på ned til 30 µm. Båndfilteret rengøres med en roterende børste samt 
spulevand.  
 
 

1.4 Step-screen 

Denne ristetype filtrerer til en vis grad også spildevandet, men effektiviteten er dog ik-
ke så stor som ved en si. Effektiviteten er dog fuldt tilstrækkeligt, når spildevandet ef-
terfølgende skal underkastes en biologisk rensning, og ristetypen er også mere effek-
tiv end en almindelig afskrabet rist.  
 
En step-screen rist kan være sårbar over for store mængder af sand og grus i spilde-
vandet, (som på Grønland i høj grad forekommer i smelteperioden). 
 
 

1.5 Restprodukter 

For alle de nævnte løsninger fås et restprodukt som skal viderebehandles. Viderebe-
handlingen foregår oftest ved en deponering.  
 
 

1.6 Mulige løsningsforslag 

Der udledes i dag spildevand 17 forskellige steder i Nuuk. Under forudsætning af at 
udløbene prioriteres, således at der kun etableres rensning af de udløb, hvorfra den 
største og mest betydende forurening kommer fra, er der set på konkrete anlægsstør-
relser til en mekanisk rensning af spildevandet. Forudsætninger vedr. spildevands-
mængder ses af appendix 8.1. 
 
I appendix 8.2, er prisniveau for anlægs- og driftsudgifter samt fordele og ulemper for 
de forskellige forslag opsummeret. De anførte priser er gældende for levering i Dan-
mark, og omfatter udelukkende omkostninger til renseudstyr. Omkostninger til nød-
vendige anlægs- og bygnings- og installationsarbejder er ikke medtaget. 
 
Samlet set vurderes en løsning med et båndfilter eller en tromlesi at være de mest 
optimale metoder ud fra en teknisk-økonomisk synsvinkel. En rist af typen Step-
screen er umiddelbart en billigere løsning, men vurderes ikke at være egnet, da spil-
devandet i Nuuk forventeligt vil kunne indeholde større mængder sand og grus. 
 
Fælles for alle typer mekanisk rensning er, at maskinudstyret skal placeres i opvar-
mede bygninger, så frostproblemer undgås. 
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2 VIDEREGÅENDE RENSNING 

I det følgende er kort beskrevet forskellige metoder til en videregående rensning af 
spildevandet. For de biologiske metoder kræves temperaturer på ikke mindre end ca. 
5° C. For ammoniakfjernede anlæg vil denne temperatur være den absolut minimale 
temperatur for at processerne kan fungere. Det kolde klima vil dermed kunne sætte 
en grænse for rensningen, med mindre der findes måder at beskytte processerne på. 
 
 

2.1 Laguner 

Laguneanlæg består som regel af et eller flere bassiner i serie. Rensningen foregår 
primært ved hjælp af bakterier, som omsætter det organiske stof. Alger, der omsætter 
næringssalte, kan i sommerperioder betyde en reduktion af opløste næringssalte i 
vandet, men kan ofte være problem, idet de medvirker til et forøget indhold af su-
spenderet stof, som indeholder både kvælstof og fosfor, i afløbsvandet.  
 
Anlæggene kræver et minimum af maskin-udstyr og er billige og simple i både drift og 
anlæg. Anlæggene kræver dog, at der er relativt store arealer til rådighed. Lagunerne 
skal med mellemrum tømmes for slam. Slammet skal i så fald viderebehandles af-
hængig af slutdeponeringen. 
 
I Canada og Alaska er lagune-systemer meget anvendt til fjernelse af organisk stof. 
 
I vintersituationer under arktiske forhold fryser lagunerne til og der sker dermed ingen 
rensning i store dele af året. Af denne årsag anbefales der kun udledt fra lagunerne i 
de korte perioder af året, hvor der sker en vis omsætning af organisk stof i lagunerne. 
Der skal således være kapacitet nok i lagunerne til denne opbevaring og der anbefa-
les en opbevaringskapacitet på op til et års spildevandsproduktion. (Prince et al. 
1995, Heinke et al. 1991, Oleszkiewicz et al. 1987, Sonaiassy et al. 1986).  
 
Andre anbefaler en overdækning af lagunerne for at undgå tilfrysning og for at opnå 
et mere konstant temperaturniveau året rundt. Herved reduceres også risikoen for 
bundvendingerne samt problemer med alger om sommeren. Overdækningen betyder, 
at der undgås store opbevaringslaguner, idet det rensede spildevand kan udledes 
året rundt (McAnaney, 1998). I kombination med overdækningen anbefales også en 
aktiv beluftning i dele af lagunerne for at øge renseeffektiviteten. 
 
Lagunerne fjerner primært organisk stof, men med et efterpoleringsfilter kan der også 
etableres en kontrolleret nitrifikation (omsætning af ammonium til nitrat) samt en for-
bedret organisk stoffjernelse. (McAnaney, 1998). 
 
 

2.2 Biofiltre 

Biofiltre består af filtre, hvorpå der ved kontakt med mekanisk renset spildevand op-
bygges en biofilm af bakterier, som nedbryder det organiske stof i spildevandet. Bio-
filtre kan udover fjernelse af organisk stof benyttes til at fjerne ammonium og fosfor. 
Til kvælstoffjernelse benyttes det i højere grad i kombination med andre anlægstyper 
f.eks. aktiv-slamanlæg. Da der med jævne mellemrum sker afrivning af bakterier/slam 
efterfølges et biofilter altid af en efterklaringstank.  
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Biofiltre er bl.a. velegnede til rensning af spildevand med høje koncentrationer, idet 
det på forholdsvis lille plads er muligt at skabe en stor vedhæftningsflade. 
 
I de arktiske egne af USA og Canada benyttes bl.a. skivefiltre til rensning af spilde-
vand fra mobile eller delvist mobile lejrstationer. (Froese et al. 1984).  
 
Lejrstationer er kendetegnede ved stærkt varierende hydraulisk belastning med ofte 
meget høje spildevandskoncentrationer til følge. Biofilteranlæg er robuste overfor va-
rierende spildevandskoncentrationer, mens der skal tages højde for hydrauliske varia-
tioner via en udligningstank. 
 
Det producerede slam udtages fra efterklaringstanken til viderebehandling alt afhæn-
gig af slutdeponeringen. I de omtalte lejrstationer benyttes en beluftet slamtank, hvor 
der sker en stabilisering af det biologisk aktive slam (se afsnit 3.7).  
 
Biofilmanlæg er som regel meget kompakte og kan indbygges i en container eller lig-
nende, hvor anlægget holdes frostfrit, da der kan være risiko for frostproblemer. De 
skivefilteranlæg, der benyttes til lejrstationer, er rimelige robuste således, at ikke-
spildevandskyndige personer kan drive anlægget. Indkøringsperioden er endvidere 
meget lille, dvs. der opnås hurtig en renseeffekt ved opstart af anlægget, hvilket er 
vigtigt i forbindelse med, at anlæggene flyttes fra sted til sted. 
 
Biofilteranlæg er relativt dyre at anlægge, men til gengæld kan der opnås en kompakt 
løsning. 
 
I Norge benyttes også mange steder filteranlæg, og anlæggene er også her oftest 
indbygget i et hus eller lignende f.eks. ind i fjeldet. 
 
 

2.3 Aktiv-slamanlæg 

Et aktiv-slam anlæg består af en beluftet tank indeholdende mikroorganismer hhv. ak-
tiv-slam, som nedbryder spildevandets indhold af organisk stof. Anlægstypen kan ud-
lægges til både kvælstof- og fosforfjernelse.  
 
Aktiv-slam samt produceret slam skilles fra det rensede spildevand i en efterfølgende 
efterklaringstank og størstedelen af slammet recirkuleres herefter til aktiv-slam tanken 
for at opretholde den nødvendige biomasse. En del af slammet udtages som over-
skudsslam, som afhængig af slutdeponeringen skal viderebehandles.  
 
Anlæggene er generelt mere pladskrævende end biofilteranlæg, mens anlægsom-
kostningerne generelt er lavere. Driften af anlægget kræver et vist kendskab til spil-
devandsprocesser. 
 
Aktiv-slam anlæg benyttes også i Canada og Norge, og i f.eks. Norge er tankene som 
regel altid overdækkede eller indbygget i en hal eller lignende, for at sikre rimelige 
temperaturforhold til de biologiske processer.  
 
 

 bilagsdel_ver.3 



Nuup Kommunea  
Spildevandsplan 
Bilag 10 

 Foreløbig udgave  

  
 
 Side 5 
 
  
2.4 Primære kemiske fældningsanlæg 

En simpel og effektiv rensemetode til fjernelse af organisk stof samt fosfor er det pri-
mære kemiske fældningsanlæg. Anlægstypen kan ikke benyttes til at fjerne ammoni-
um eller kvælstof.  
 
Det mekanisk rensede spildevand tilsættes kemikalier, hvorefter der sker en udfæld-
ning af organisk stof og fosfor. De dannede stoffer samles i et flokkuleringskammer, 
hvorefter de efterfølgende adskilles fra det rensede spildevand i en bundfældnings-
tank. Det bundfældede slam udtages til viderebehandling og det rensede spildevand 
udledes til recipienten. 
 
Metoden er hyppigt anvendt i Norge, hvor den specielt anvendes på spildevand, der 
udledes til kystnære områder. (Ødegaard, 1992). Anlæggene overdækkes eller ind-
bygges i hus, fjeld eller lignende. 
 
 

2.5 Trykanlæg (deep-shaft) 

I et trykanlæg sker der en kemisk omsætning af organisk stof i spildevandet som føl-
ge af det højere tryk.  
 
Trykanlægget kan etableres i en tryktank, hvor trykket f.eks. hæves med damp eller 
der kan bygges dybe brønde, hvor trykket stiger naturligt med dybden. Med dybe 
brønde menes 40 – 60 m dybe. 
 
Der fås væsentlig mindre slammængder ved denne metode end de to foregående, 
idet omsætningen er mere fuldstændig. Der vil således være mindre slam til videre-
behandling ved denne metode. 
 
Metoden har været anvendt i USA til omsætning af specielt slam, men også i Schweiz 
og i Japan er anlægstypen benyttet i forbindelse med rensning af industrispildevand. 
 
Anlægstypen er relativ kompliceret, idet der arbejdes med et tryksat anlæg og der 
kræves derfor uddannet personale til den daglige drift. 
 
 

2.6 Alternative spildevandssystemer 

I traditionelle spildevandssystemer sker der en sammenblanding og fortynding af 
stærkt koncentreret toiletvand med brugsvand fra køkken og vand.  
 
I Norge opererer man nogle steder med kildeseparering af spildevandet, idet det sorte 
spildevand adskilles fra det øvrige såkaldte ”grå spildevand” fra husholdningerne. Det 
sorte spildevand opsamles i en beholder, der tømmes ca. hvert andet år af en slam-
suger og stabiliseres og hygiejniseres i et fælles biogasanlæg. Herefter udnyttes 
slammet til jordbrugsformål. Det ”grå spildevand” behandles separat for husstanden i 
et kompaktanlæg. De samlede udgifter til systemet konkurrerer med traditionelle løs-
ninger. (Norges Landbrukshøgskole)  
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Systemet bruges primært i områder, hvor der ikke er kloakering og i kombination med 
vandbesparende toiletter for at reducere behandlingsomkostningerne. Systemet kan 
dog også anvendes i kloakerede områder, idet kloaksystemet i så fald benyttes til 
indsamling af det ”grå spildevand” med efterfølgende central rensebehandling. 
 
I forbindelse med behandling af det sorte spildevand kan dette i områder med spredt 
bebyggelse kombineres med indsamling og behandling af madaffald. I Norge viser 
forsøg med langtidslagring af madaffald i en beholder, at affaldet er selvkonserveren-
de og derfor ikke udgør en smitterisiko. Beholderen tømmes med almindelig slamsu-
ger. (Norges Landbrukshøgskole)  
 
Til transport af spildevand benyttes der til tider vakuumsystemer, hvilket giver et mere 
fleksibelt transportsystem. Vakuumet benyttes i denne forbindelse også til tømning af 
toiletter, hvorved der spares meget vand og der skal således benyttes et mindre 
transportsystem. 
 
Som alternativ system i områder med spredt bebyggelse kan der ud over vandbespa-
rende foranstaltninger også anvendes en moderne form for tørklosetter, hvor urin og 
fækalier adskilles. Dermed kan der opnås et mindre stofindhold i spildevandet, idet 
fækalier komposteres separat og kun urinen føres med den øvrige spildevandsstrøm 
eller behandles lokalt. De komposterede fækalier vil som følge af komposteringspro-
cessen være hygiejniserede, hvorefter det kan slutdeponeres.  
 
 

2.7 Restprodukt 

For alle de nævnte rensemetoder dannes større eller mindre slammængder som skal 
bortskaffes og alt afhængig af slutdeponeringen skal der foretages en behandling af 
slammet forinden dette kan ske.  
 
I Danmark udnyttes slammet i høj grad til jordbrugsformål, hvilket ikke vil være aktuelt 
på Grønland med mindre slammet sejles et andet sted hen. 
 
Såfremt slammet skal deponeres kræves en stabilisering og afvanding af slammet for 
at dette kan langtidslagres. Slammet kan stabiliseres ved f.eks. en langtidsluftning, 
udrådning, kalktilsætning eller tørring/brænding. Stabiliseringen betyder, at der opnås 
et ”stabilt og lugtfrit” slam samt at slammængderne reduceres (dette gælder ikke for 
kalkstabilisering). Slam fra aktiv-slam anlæg med nitrifikation betegnes som værende 
stabilt. Ved udrådning af slammet produceres gas, som kan udnyttes til produktion af 
el og varme. Den største reduktion i slammængderne fås naturligt nok ved at brænde 
slammet.  
 
En mulig slutdeponering af slammet kunne også være at pumpe slammet ud i havet. 
Slammet er ikke så letomsætteligt som det ubehandlede spildevand og har derfor hel-
ler ikke samme indvirkning på recipienten. Såfremt slammet forinden udledning stabi-
liseres ved en langtidsluftning eller udrådning vil slammets indhold af organisk stof 
være yderligere reduceret og påvirkning af recipienten minimal i forhold til ubehandlet 
spildevand.  
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3 SAMMENFATNING 

Forskellige muligheder for en mekanisk rensning er belyst i dette bilags afsnit 1 og 
der er også kigget på de økonomiske forhold. For Nuuk vil en løsning med en tromlesi 
eller et båndfilter kunne være en mulighed. Rensningen afstedkommer et restprodukt 
som enten skal viderebehandles ved f.eks. forbrænding eller deponeres.  
 
Ved udledning af spildevandet skal der endvidere tages højde for at spildevandet in-
deholder smitsomme bakterier. I koldt vand overlever bakterierne jf. bilag 4 længere 
end i varmere vand og kan med tidevand og andre strømninger blive ført langt væk 
fra udledningspunktet og evt. udgøre en risiko for steder med vandindtag til drikke-
vandsanlæg. Udledt industrispildevand kan også udgøre en risiko i forbindelse med 
konsumering af fisk og muslinger fanget i kystnære områder, idet der kan ske en ak-
kumulering af f.eks. tungmetaller stammende fra spildevandet i disse dyr. 
 
Det er således vigtigt, at det mekanisk rensede spildevand udledes et sted med god 
opblanding, og hvor strømmen kun er udadgående.  
 
Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes en videregående rensning af spildevandet 
er forskellige muligheder belyst i dette bilags afsnit 2.  
 
Af de forskellige muligheder vurderes en biofilter-løsning eller en kemisk fældning at 
være de bedst egnede metoder under grønlandske forhold. Laguner er afprøvet med 
vis succes under arktiske forhold, men som følge af pladskravene vurderes denne ik-
ke umiddelbar at være egnet i det konkrete tilfælde. Kan der imidlertid findes plads, vil 
metoden være en mulighed, da det er den mest lavteknologiske løsning.  
 
Den videregående rensning afstedkommer ligeledes et restprodukt, som skal videre-
behandles. 
 
Af ovennævnte løsningsforslag er den mest simple løsning dermed i første omgang at 
lede den urensede spildevandsstrøm ud, hvor strømforholdene sikrer, at der ikke sker 
en tilbageførsel til kystnære områder. Dette vil reducere problemerne med æstetiske 
problemer langs kysten ligesom en miljøpåvirkning af bugten samt smitterisiko af 
vandindtag undgås. Ved at lede spildevandet længere ud, hvor der er en langt bedre 
opblanding, opnås en væsentlig bedre fortynding af spildevandet, hvilket sikrer en 
hurtigere nedbrydning af det organiske indhold. For at øge omsætningen af det udled-
te spildevand kan dette forinden udledning findeles.  
 
Ved udledning af urenset spildevand vil der ved de nye udledningspunkter ske en lo-
kal miljøpåvirkning, men denne vurderes umiddelbart at være mindre af omfang end 
den nuværende situation, hvor urenset spildevand udledes til kystnært farvand. Om-
rådet omkring udledningspunktet bør overvåges med mellemrum for løbende at kun-
ne vurderes konsekvenserne af udledningen. I anden omgang bør der etableres me-
kanisk rensning af de mest betydende udløb, hvilket vil reducere miljøpåvirkningerne 
yderligere.  
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Appendix 8.1 
 
FORUDSÆTNINGER 
 
Der udledes i dag kommunalt spildevand svarende til en belastning på 13.908 PE 
fordelt over 17 forskellige udløb langs Nuuk halvøen. Derudover findes der en række 
industrier og institutioner med egne punktudledninger. 
 
I Nuuk ligger vandforbruget på 190 l/PE/d. Til beregning af de maksimale timevand-
mængder er der taget udgangspunkt i de normalt benyttede timefaktorer som er 10 
timer for husholdninger og 8 timer for industrierne.  
 
For de større vandforbrugende industrier som Polar Seafood og Royal Greenland er 
der taget udgangspunkt i deres opgørelser over årsvandmængder samt en forudsæt-
ning om 220 produktionsdage pr. år. Der er tillagt en reserve som følge af eventuelle 
produktionsudvidelser. 
 
De resulterende fremtidige vandmængder jf. spildevandsplanen (skemabilag 3) for de 
hovedudløb, hvor der nu eller på sigt bør indføres en mekanisk rensning af vandet 
ses af nedenstående tabel. Der er også angivet vandmængder for de udløb som evt. 
slås sammen. Alle vandmængder gælder for tørvejrssituationer.  

 
Udløb Boliger Industri 

 

Indsivning Sum 

 PE l/s PE m3/år l/s l/s l/s 

1 4.139 21,9 1.392 ? 7,1 6,0 35 
2 0 0 12.000 530.000 84 0,1 84 
3 440 2,3 30.010 220.000 34,8 0,7 38 
9 1.940 10,2 0 0 0 0,6 11 
10 20 0,1 39 ? 0 0,1 0,3 
11 2.747 14,6 2.005 ? 5,0 5,0 25 
18 4.250 22,5 0 0 0 2,4 25 
1 + 11   1 + 11    60 
2 + 3   2 + 3    122 
9 + 10   9 + 10    11 

 
 
 

/1/ Akvaplan-niva: ”Nuup Kommunea. Miljømålsætninger for marine områder om-
kring Nuuk halvøen – Handlingsplaner for miljøorienteringer baseret på naturli-
ge forudsætninger, brugerinteresser og miljømålsætninger”. 2000. 
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Bilag 9

Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recipienter:

1. Vandsparekampagne 50.000

2. Etablering af overvågningsprogram for hav-/kystområder 100.000 / år
i alle 3 delområder (for at følge recipienttilstanden)

3. Videre kortlægning af problemer med forurening af den 600.000
indre del af Malenebugten (tungmetaller og miljøgifte)

4. Recipientundersøgelse af nordlig del af delområde 3 50.000

Bygder:

5. Forbedring af afløbsforhold i Kapisillit (samletanke):
Planlægning og projektering 300.000
Udførelse (I alt 63 ejendomme, udgift betales af husejere) 1.900.000

(30.000 / stk.)

6. Forbedring af afløbsforhold i Qeqertarsuatsiaat (samletanke):
Planlægning og projektering 300.000
Udførelse (I alt 139 ejendomme , udgift betales af husejere) 4.150.000

(30.000 / stk.)

7. Etablering af tømningsordning for samletanke i Kapisillit 500.000

20062002 2003 2004 2005

Carl Bro as
Bilag 9_tids_aktvplan
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Spildevandsplan Tids- og aktivitetsplan
Bilag 9

Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320062002 2003 2004 2005

Udløb mv.:

8. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 9 1.000.000
(evt. sammen med udløb 10)

9. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 11 1.000.000

10. Mekanisk rensning ved udløb 1:
Projektering 200.000
Etablering / udførelse 1.500.000

11. Mekanisk rensning ved nyt udløb 18:
Projektering 300.000
Etablering / udførelse 2.000.000

12. Installering af SRO-anlæg ved alle pumpestationer 1.000.000

13. Udarbejdelse af standardiserede drifts og vedligeholdelses- 200.000
procedurer for pumpestationer og bygværker

Carl Bro as
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Spildevandsplan Tids- og aktivitetsplan
Bilag 9

Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320062002 2003 2004 2005

Kloaksystem:

14. Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning 100.000

15. Færdiggørelse af digitale kloakledningsplaner 150.000

16. Verificering af afløbsdata ved kloakregistrering 50.000

17. Løbende registrering af driftsforstyrrelser 25.000
(udgift til systemopbygning)

18. Udførelse af TV-inspektion iht. prioriteringsplan 200.000 / år

19. Fysisk tilstandsvurdering af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50.000 / år

20. Hydraulisk analyse af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50.000 / år

21. Detailregistrering af afløbsforhold omkring SANA 50.000

22. Detailregistrering af afløbsforhold omkring opland 9.1 og 11.1 50.000

23. Kloakfornyelse (sanering og renovering) iht. kloakfornyelses- 500.000/år planp.
planlægning, fysisk tilstandsvurdering og hydraulisk analyse  ? / år perspektivp.

24. Udbedring af evt. fejltilslutninger til kloaksystemet 200.000 / år
(for at mindske belastning med overfladevand/drænvand)
samt regnstyring og styring af overfladevand/drænvand i 
opland 9.1 og 11.1

Carl Bro as
Bilag 9_tids_aktvplan

17-11-2005



 Side 4

Nuup Kommunea

Spildevandsplan Tids- og aktivitetsplan
Bilag 9

Nr. Aktivitet Anslået udgift     Planperiode Perspektivperiode
Kr. (prisniv. 2001) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320062002 2003 2004 2005

25. Undersøgelse af afløbsforhold for oplande til diffuse udløb 100.000
(private systemer)

26. Nedlæggelse af natrenovationsanstalten 500.000

27. Tilslutning af ejendomme med natrenovation i og omkring Nuuk 600.000 / år
(I alt 123 ejendomme) (30.000 / stk.)

28. Løbende tilslutning/kloakering af nye planlagte områder i og
omkring Nuuk i takt med byudvikling og byggemodning 50.000 / ejendom
(jf. tekstafsnit 4.3.1)

29. Kloakering ved Qinngorpuit, etape 1 (opland 18.1) samt 7.000.000
etablering af et midlertidigt udløb 80.000 / ejendom

Bemærkninger:

ad 1: I henhold til Miljøhandlingsplanen.
ad 14: Overordnet strategiplan for hvorledes kloakfornyelsen konkret gribes an (incl. prioriteringsplan).
ad 15: Tilretning og udtegning af ledningsplaner i 1:1000 udfra Asiaq's oplysninger (digitale data).
ad 16: På baggrund af de konstaterede fejl og mangler i Asiaqs data, bør der udføres en verificering af udvalgte data, hvorefter ledningsplanerne endeligt tilrettes til brug for 

TV-inspektion.
ad 19: Udfra TV-inspektion laves en fysisk tilstandsvurdering (udfra fysisk index mv.) med anbefaling af videre tiltag.
ad 20: Udfra TV-inspektion og en fysisk tilstandsvurdering laves en hydraulisk analyse af afløbssystemet med anbefaling af videre tiltag.
ad 24: Udfra resultaterne af det udførte under punkt 18, 19, 20, 21 og 23 foretages en udbedring af fejltilslutninger samt regnstyring.

Carl Bro as
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Nuup Kommunea Investeringsplan
Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recipienter:

1. Vandsparekampagne 50 50 I henhold til Miljøhandlingsplanen

2. Etablering af overvågningsprogram for hav-/kystområder 100 100 100 100 400
i alle 3 delområder (for at følge recipienttilstanden)

3. Videre kortlægning af problemer med forurening af den 200 200 200 600
indre del af Malenebugten (tungmetaller og miljøgifte)

4. Recipientundersøgelse af nordlig del af delområde 3 25 25 50

I alt recipienter 0 25 125 50 100 200 300 200 100 0 0 0 1.100

Bygder:

5. Forbedring af afløbsforhold i Kapisillit (samletanke):
Planlægning og projektering 150 150 300
Udførelse (I alt 63 ejendomme, udgift betales af husejere) 1.900 Udgift er ikke medregnet i sum

(30.000 / stk.)

6. Forbedring af afløbsforhold i Qeqertarsuatsiaat (samletanke):
Planlægning og projektering 150 150 300
Udførelse (I alt 139 ejendomme , udgift betales af husejere) 4.150 Udgift er ikke medregnet i sum

(30.000 / stk.)

7. Etablering af tømningsordning for samletanke i Kapisillit 200 150 150 500

I alt bygder 500 450 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100

Carl Bro as
Kopi af Bilag 10_investplan
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Nuup Kommunea Investeringsplan
Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udløb mv.:

8. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 9 1.000 1.000
(evt. sammen med udløb 10)

9. Forlængelse af udløbsledning ved udløb 11 1.000 1.000

10. Mekanisk rensning ved udløb 1:
Projektering 200 200
Etablering / udførelse 700 800 1.500

11. Mekanisk rensning ved nyt udløb 18:
Projektering 150 150 300
Etablering / udførelse 600 700 700 2.000

12. Installering af SRO-anlæg ved alle pumpestationer 1.000 1.000

13. Udarbejdelse af standardiserede drifts og vedligeholdelses- 200 200
procedurer for pumpestationer og bygværker

I alt udløb 0 400 2.700 950 1.150 600 700 700 0 0 0 0 7.200

Carl Bro as
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Nuup Kommunea Investeringsplan
Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kloaksystem:

14. Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning 100 100 Overordnet strategiplan for kloak-
fornyelsen (incl. prioriteringsplan).

15. Færdiggørelse af digitale kloakledningsplaner 75 75 150 Tilretn./udtegn. af ledningsplaner 
udfra Asiaq's oplysninger 

16. Verificering af afløbsdata ved kloakregistrering 50 50 Pga. konstaterede fejl og mangler  
i Asiaqs data udføres verificering

17. Løbende registrering af driftsforstyrrelser 25 25
(udgift til systemopbygning)

18. Udførelse af TV-inspektion iht. prioriteringsplan 200 200 200 200 800

19. Fysisk tilstandsvurdering af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50 50 50 50 50 250 Udfra TV-inspektion 

20. Hydraulisk analyse af afløbssystem iht. prioriteringsplan 50 50 50 50 50 250 Udfra TV-inspektion og en fysisk
tilstandsvurdering

21. Detailregistrering af afløbsforhold omkring SANA 50 50

22. Detailregistrering af afløbsforhold omkring opland 9.1 og 11.1 50 50

23. Kloakfornyelse (sanering og renovering) iht. kloakfornyelses- 500 500 500 500 500 500 200 200 200 200 3.800
planlægning, fysisk tilstandsvurdering og hydraulisk analyse

24. Udbedring af evt. fejltilslutninger til kloaksystemet 200 200 200 200 200 200 1.200 Udfra resultaterne af det udførte 
(for at mindske belastning med overfladevand/drænvand) under punkt 18, 19, 20, 21 og 23  
samt regnstyring og styring af overfladevand/drænvand i foretages en udbedring af fejltilslut-
opland 9.1 og 11.1 ninger samt regnstyring.

Carl Bro as
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Nuup Kommunea Investeringsplan
Spildevandsplan År 2002 - 2006 (2013) Beløbene er opgjort i prisniveau 2001 i 1.000 kr.

Bilag 10

Nr. Aktivitet Planperiode Perspektivperiode Total Bemærkning
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25. Undersøgelse af afløbsforhold for oplande til diffuse udløb 50 50 100
(private systemer)

26. Nedlæggelse af natrenovationsanstalten 500 500

27. Tilslutning af ejendomme med natrenovation i og omkring 3.600 Udgift er ikke medregnet i sum
Nuuk (I alt 123 ejendomme) (30.000 / stk.)

28. Løbende tilslutning/kloakering af nye planlagte områder i og Udgift er ikke medregnet i sum
omkring Nuuk i takt med byudvikling og byggemodning (50.000 / ejendom)
(jf. tekstafsnit 4.3.1)

29. Kloakering ved Qinngorpuit, etape 1 (opland 18.1) samt 7.000 Udgift er ikke medregnet i sum
etablering af et midlertidigt udløb (80.000 / ejendom)

I alt kloaksystem 125 800 850 1.000 800 800 1.050 700 200 400 200 400 7.325

Anlægsudgifter i alt (sum) 625 1.675 3.825 2.000 2.050 1.600 2.050 1.600 300 400 200 400 16.725 Excl. udgift til samletanke

Al nykloakering samt løbende tilslutning er ikke medtaget i sum, da det udføres i takt med byudvikling og byggemodning udfra behovet herfor.  
Udgiften afholdes som en del af byggemodningsudgiften.

Carl Bro as
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Skemabilag
2.1

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total 14.005 41.416 55.421 375,6 6.060 70,19 191,45 3.325,3 665,1 149,6 46.193

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total excl. bygder 13.635 41.311 54.946 340,4 5.982 69,29 189,24 3.296,8 659,4 148,4 46.112 Opgørelse for alle kloakerede områder i og omkring Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 3.578 1.105 4.683 71,0 863 9,99 25,33 281,0 56,2 12,6 9.281
Nuussuaq

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 1 3.578 1.062 4.640 0 63,8 860 9,96 25,23 278,4 55,7 12,5 8.765 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 1 ved
Iggia)

Nuuk Imerq (sodavandsfab.) udleder vand fra vaskean- 
Nuussuaq 1.1 Kloak Kloak 3.443 1.052 4.495 *** 54,2 Etageboliger / 834 9,65 24,49 0,06 269,7 53,9 12,1 7.422 U1 Malene Bugt læg fælles med kommunal udledning (ca. 60.000 m3/år).

lokalcenter Lystbådehavn, børneinstit.,skole, medborgerhus, mønt-
vaskerier, sportshal, kontorer/butikker ligger i oplandet.

Admiralitetsøerne 1.2 - - 0 0 0 0 2,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Naluttarfik Nuussuaq 1.3 - - 0 0 0 0 2,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område
(Svømmehal)
Nuniaffik (skole) 1.4 - - 0 0 0 0 0,4 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

3.443 1.052 4.495 0 54,2 834 9,65 24,49 269,7 53,9 12,1 7.422

Siaqqinneq 1.5 Kloak Kloak 135 10 145 *** 9,5 Etageboliger / 26 0,31 0,74 0,06 8,7 1,7 0,4 1.343 U1 Malene Bugt Naturinstitut
lokalcenter

Sarfaarsuit Timaat 1.6 - - 0 0 0 0 5,4 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Nyt boligområde ved Siaq 1.7 - - 0 0 0 0 10,0 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Universitet / kollegie 1.8 - - 0 0 0 0 4,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

Sarfaarsuit / forbrændingsanlæg 1.9 Samletanke Grøfter mv. 0 0 0 0 5,2 Forbrændings- 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område samt forbrændingsanlæg
anlæg

Erhvervsområde ved Sarfaarsuit 1.10 - - 0 0 0 0 5,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U1 Malene Bugt Nyt område

135 10 145 0 9,5 26 0,31 0,74 8,7 1,7 0,4 1.343

I alt hovedopland 17 0 43 43 0 7,2 3 0,03 0,10 2,6 0,5 0,1 516
(afleder til udløb 17 ved
gl. elværk) Udløbet er ikke med i Asiaq/Akvaplan-niva rapport
Industrivej 17.1 Kloak/ Kloak/ 0 43 43 *** 7,2 Erhverv/industri 3 0,03 0,10 0,06 2,6 0,5 0,1 516 U17 Malene Bugt Kun industrispildevand. Saniært spildevand indsamles

natrenovat. grøfter mv. af natrenovation. Værksteder, lagerbygn, oplagsplads.

I alt hovedopland 90 0 21 21 0 4,5 1 0,02 0,05 1,3 0,3 0,1 82
(oplande med små diffuse
private udløb)
Nordhavnen 90.1 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,6 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 49 Malene Bugt Kajanlæg, Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,8 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 33 Malene Bugt Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.3 Kloak Kloak 0 1 1 *** 1,2 Erhverv 0 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 Malene Bugt Elværk, O.S. Elektronik

(havn)
*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.2

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 8.171 39.877 48.048 194,1 4.737 54,88 153,12 2.882,9 576,6 129,7 26.155
Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 2 0 10.065 10.065 *** 2,3 2.005 23,25 69,76 603,9 120,8 27,2 196
(afleder til udløb 2 ved
containerhavnen)
Containerhavnen 2.1 Kloak Kloak 0 10.065 10.065 *** 2,3 Industri 2.005 23,25 69,76 0,06 603,9 120,8 27,2 196 U2 Malene Bugt Royal Greenland udleder sort og gråt spildevand fra

rejeforarbejdning, Sømandshjemmet

I alt hovedopland 3 440 27.347 27.787 0 10,7 993 11,49 33,90 1.667,2 333,4 75,0 1.656 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 3 Udløb etableret i 1999.
nord for Valternæs)
Kulplads 3.1 Kloak/ Kloak/ 440 27.347 27.787 *** 10,7 Erhverv/industri 993 11,49 33,90 0,06 1.667,2 333,4 75,0 1.656 U3 Ameralik Polar Seefood udleder spildevand fra rejeforarbejdning

natrenovat. grøfter mv. boliger enkelte virksomheder i opl.
Vestre Vig 3.2 ? /natrenov. grøfter mv. 0 0 0 0 1,2 Erhverv 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 *** U3 Ameralik Område tilsluttes 

Gr. Bådcenter, butik mv.

I alt hovedopland 4 144 1 145 *** 2,6 27 0,32 0,77 8,7 1,7 0,4 343 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 4 
nord for Valternæs)
Nedenfor Kulplads 4.1 Kloak Kloak 144 1 145 *** 2,6 Boliger 27 0,32 0,77 0,06 8,7 1,7 0,4 343 U4 Ameralik Skibs- og bådebyggeri

I alt hovedopland 5 85 11 96 *** 16,2 17 0,20 0,48 5,8 1,2 0,3 1.573 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 5 
nedenfor skydebane)
Entreprenørdal 5.1 Kloak/ Kloak/ 75 10 85 *** 16,2 Erhverv / 15 0,17 0,42 0,06 5,1 1,0 0,2 1.540 U5 Ameralik Brøndum + div., Godthåb Transport

natrenovat. grøfter mv. boliger Håndvækerområde
Forretningscenter ved Jagtvej 5.2 - - 0 0 0 0 0,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,06 0,0 0,0 0,0 33 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

(Forretningscenter)
"Tvillingetårne" ved Jagtvej 5.3 Kloak/ Kloak/ 10 1 11 *** 1,2 Erhverv / 2 0,02 0,06 0,06 0,7 0,1 0,0 0 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

natrenovat. grøfter mv. boliger (nyt højhus)

I alt hovedopland 6 0 507 507 *** 1,9 127 1,47 3,52 30,4 6,1 1,4 1.450 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 6
nedenfor hospital Sana)
Del af Sana 6.1 Kloak Kloak 0 507 507 *** 1,9 Hospital 127 1,47 3,52 0,06 30,4 6,1 1,4 1.450 U6 Ameralik SANA

I alt hovedopland 7 1.123 60 1.183 *** 40,0 218 2,52 6,10 71,0 14,2 3,2 4.940 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 7
nedenfor hospital SANA)
Nuuk syd ved SANA 7.1 Kloak/ Kloak/ 1.050 58 1.108 *** 34,7 Etageboliger 204 2,36 5,70 0,06 66,5 13,3 3,0 4.940 U7 Ameralik Det undersøges om en del af SANA er tilslutttet dette 

natrenovat. grøfter mv. udløb
Niels Hammerkensvej syd 7.2 Kloak Kloak 30 2 32 12 1,6 Lav-åben og tæt 6 0,07 0,16 0,03 1,9 0,4 0,1 *** U7 Ameralik Nyt område under udførelse, kloak tilsluttes ved Niels 

boligbebyggelse Hammekensvej
Nyt boligområde samt institution 7.3 Kloak/ Kloak/ 20 0 20 *** 2,2 Boliger 4 0,04 0,11 0,06 1,2 0,2 0,1 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere
ved SANA natrenovat. grøfter mv.
Nyt butikscenter 7.4 Kloak Kloak 8 0 8 *** 0,3 Boliger 2 0,02 0,04 0,06 0,5 0,1 0,0 *** U7 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

Centerområde 7.5 Kloak Kloak 15 0 15 *** 1,3 Boliger 3 0,03 0,08 0,06 0,9 0,2 0,0 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere

Nyt boligområde ved 400-Rtalik 7.6 - - 0 0 0 0 2,7 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U7 Ameralik Nyt område 

Boligområde nordvest for 7.7 - - 0 0 0 0 0,6 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U7 Ameralik Eksisterende bebyggelse som tilsluttes
SANA

I alt hovedopland 8 1.450 48 1.498 *** 18,1 279 3,23 7,80 89,9 18,0 4,0 3.085 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 8 ved
Saqqarliit / 
Sejgtrækkernæs)
Saqqarliit  / boligområde på 8.1 Kloak/ Kloak/ 1.440 48 1.488 *** 17,6 Etageboliger 277 3,21 7,75 0,06 89,3 17,9 4,0 3.085 U8 Nuup Kangerlua Mindre virksomheder og institutioner
Radiofjeldet natrenovat. grøfter mv.
Sydlig del af centerområde 8.2 Kloak Kloak 10 0 10 *** 0,6 Boliger 2 0,02 0,05 0,06 0,6 0,1 0,0 0 U8 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere
ved Qullilerfik
Saqqarlit vest 8.3 - - 0 0 0 0 1,2 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U8 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.3

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt hovedopland 9 1.940 6 1.946 *** 9,2 369 4,27 10,30 116,8 23,4 5,3 1.007 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 9 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Tuapannguit 1 9.1 Kloak/ Kloak/ 1.940 6 1.946 *** 9,2 Etageboliger 369 4,27 10,30 0,06 116,8 23,4 5,3 1.007 U9 Nuup Kangerlua Få mindre virksomheder

natrenovat. grøfter mv.

I alt hovedopland 10 20 39 59 *** 1,2 7 0,08 0,20 3,5 0,7 0,2 174 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 10 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Nord for Tuanpannguit 10.1 Kloak Kloak 20 39 59 *** 1,2 Boliger/erhverv 7 0,08 0,20 0,06 3,5 0,7 0,2 174 U10 Nuup Kangerlua Museum, Restaurant, Turist

Nord for Tuanpannguit 10.2 - - 0 0 0 0 0,8 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U10 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 11 2.561 1.790 4.351 *** 76,5 619 7,17 18,14 261,1 52,2 11,7 9.578 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 11 ved
Vildmandsnæs)
Nuuk by centrum 11.1 Kloak/ Kloak/ 2.532 1.720 4.252 *** 69,6 Bymidte, center, 609 7,05 17,82 0,06 255,1 51,0 11,5 9.578 U11 Nuup Kangerlua Central bydel, Godthåbshallen, Grønlands Hjemmestyre mv.

natrenovat. grøfter mv. boliger Restauranter, hoteller, butikker, kontorer, inst., skoler mv.
Nyt kongrescenter 11.2 Kloak/ Kloak/ 9 0 9 *** 5,0 Bymidte, center, 2 0,02 0,05 0,06 0,5 0,1 0,0 0 U11 Nuup Kangerlua Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

natrenovat. grøfter mv. boliger
Nordlig del af centerområde 11.3 Kloak/ Kloak/ 12 0 12 *** 0,9 Bymidte, center, 2 0,03 0,06 0,06 0,7 0,1 0,0 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere
ved Qullilerfik natrenovat. grøfter mv. boliger
Nye boliger ved Radiofjeldet 11.4 Kloak/ Kloak/ 8 0 8 *** 0,4 Bymidte, center, 2 0,02 0,04 0,06 0,5 0,1 0,0 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere

natrenovat. grøfter mv. boliger
Eksisterende hal 11.5 Kloak Kloak 0 70 70 *** 0,5 Hal 5 0,06 0,17 0,06 4,2 0,8 0,2 *** U11 Nuup Kangerlua Udvidelse af eksisterende hal

Ny sportshal 11.6 - - 0 0 0 0 5,0 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U11 Nuup Kangerlua Nyt område 

Syd for Myggedal 1 11.7 - - 0 0 0 0 3,5 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U11 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 12 213 0 213 *** 6,6 40 0,47 1,13 12,8 2,6 0,6 1.180 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 12
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 1, nordlig del 12.1 Kloak/ Kloak/ 213 0 213 *** 6,6 Boliger 40 0,47 1,13 0,06 12,8 2,6 0,6 1.180 U12 Nuup Kangerlua

natrenovat. grøfter mv.
Myggedal 1, sydlig del 12.2 - - 0 0 0 0 1,8 Boliger 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U12 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 13 175 0 175 0 3,4 33 0,39 0,93 10,5 2,1 0,5 840 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 13
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 2 13.1 Kloak/ Kloak/ 175 0 175 *** 3,4 Boliger 33 0,39 0,93 0,06 10,5 2,1 0,5 840 U13 Nuup Kangerlua

natrenovat. grøfter mv.
Teleområdet 13.2 - - 0 0 0 0 0,9 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U13 Nuup Kangerlua Nyt område

I alt hovedopland 90 20 3 23 0 5,5 4 0,05 0,11 1,4 0,3 0,1 133
(oplande med små diffuse
private udløb)
Pakhusnæsset nord 90.4 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,7 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 7 Malene Bugt Kontorbygninger, RAL (privat udledning)

Pakhusnæsset syd 90.5 Kloak Kloak 0 3 3 *** 2,7 Erhverv 0 0,00 0,01 0,06 0,2 0,0 0,0 23 Malene Bugt Pakhus, RAL

Marinenæsset 90.6 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,9 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** *** Malene Bugt Royal Greenland kontor (måske tilsluttet opland 2.1)

Radiofjeldet 90.7 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,2 Bolig *** *** *** 0,06 *** *** *** 11 Nuup Kangerlua Alm. hus

Tuapannguit 2 90.8 Kloak Kloak 20 0 20 *** 0,5 Boliger 4 0,04 0,11 0,06 1,2 0,2 0,1 76 Nuup Kangerlua Flere huse, privat ledning

Vildmandsnæs 90.9 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,5 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 16 Nuup Kangerlua Tidligere fabrik

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.4

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 1.886 329 2.215 *** 75,3 381 4,41 10,79 132,9 26,6 6,0 10.676
Maleneland

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 14 375 0 375 150 12,3 71 0,83 1,99 22,5 4,5 1,0 1.363 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 14 ved Udløb etableret i 2000.
Ravnekløft)
Antenneområdet 14.1 Kloak Kloak 375 0 375 150 12,3 Etageboliger 71 0,83 1,99 0,03 22,5 4,5 1,0 1.363 U14 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

I alt hovedopland 15 1.511 290 1.801 *** 49,0 307 3,56 8,70 108,1 21,6 4,9 8.172 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 15
øst for Nødhavn)
Kangillinnguit 15.1 Kloak Kloak 1.001 240 1.241 *** 20,1 Lav-åben og tæt 207 2,39 5,88 0,06 74,5 14,9 3,4 2.815 U15 Nuup Kangerlua Incl. Ilminaq. Boliger, lokalcenter (skole, bøtnrinstitut.),

/etageboliger alderdomshjem
Eqalugalinnguit 15.2 Kloak Kloak 375 0 375 150 14,0 Lav-åben og tæt 71 0,83 1,99 0,06 22,5 4,5 1,0 2.428 U15 Nuup Kangerlua Attartu Timaa

boligbebyggelse Nødoverløb fra pumpestation
Nødhavn 15.3 Kloak Kloak 115 0 115 46 3,5 Lav-åben og tæt 22 0,25 0,61 0,06 6,9 1,4 0,3 867 U15 Nuup Kangerlua

boligbebyggelse
Liminaq, nord 15.4 Kloak Kloak 20 0 20 *** 5,4 Lav-åben 4 0,04 0,11 0,03 1,2 0,2 0,1 646 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

boligbebyggelse
Issortarfik 15.5 Kloak Kloak 0 50 50 *** 6,0 Fælles formål 4 0,04 0,12 0,03 3,0 0,6 0,1 1.416 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

Liminaq, syd 15.6 - - 0 0 0 0 2,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område

Eqalugalinnguit vest 15.7 - - 0 0 0 0 4,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område

I alt hovedopland 16 0 39 39 *** 14,0 3 0,03 0,09 2,3 0,5 0,1 1.141
(afleder til udløb 16
nedenfor lufthavn)
Lufthavns terminal 16.1 Kloak Kloak 0 35 35 *** 9,5 Erhverv / 2 0,03 0,08 0,06 2,1 0,4 0,1 695 U16 Nuup Kangerlua Belastning opgivet af lufthavnen excl. afisningsvæske

Lufthavn Terminalbygning ligger i oplandet.
Nukappiakuluk 16.2 Kloak Kloak 0 4 4 *** 4,4 Erhverv 0 0,00 0,01 0,06 0,2 0,0 0,0 446 U16 Nuup Kangerlua Betonværk, Flyttefirma

Skisportsområde / skilift 16.3 - - 0 0 0 0 2,4 Fritidsområde 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Anvendes til vintersportsområde med tilknyttede service-
faciliteter.

Nukappiakuluk syd 16.4 - - 0 0 0 0 6,2 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område

Nukappiakuluk nord 16.5 - - 0 0 0 0 1,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
2.5

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0
Qinngorput

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt hovedopland 18 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Fremtidig udledning.
(skal aflede til nyt udløb 18
ved Qinngorput)
Paarnarissoq 18.1 - - 0 0 0 0 11,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område

(nyt)
Taqissorfik 18.2 - - 0 0 0 0 10,7 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område

(nyt)
0 0 0 0 22,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Etape 1

Kuussuannguaq 18.3 - - 0 0 0 0 18,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
(nyt)

Innalinnguaq 18.4 - - 0 0 0 0 8,9 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
(nyt)

Alanngoq 18.5 - - 0 0 0 0 13,1 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
(nyt)

Qivikkaluarfik / 18.6 - - 0 0 0 0 8,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område
Mitsimmavik (nyt)
Naternaq 18.7 - - 0 0 0 0 8,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område

(nyt)
0 0 0 0 57,7 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Etape 2
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Skemabilag
2.6

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, status Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) STATUS 

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha)** art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 370 105 475 35,2 78 0,90 2,21 28,5 5,7 1,3 81
Bygder

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand) ** tilsluttet i status

I alt Kapisillit 102 30 132 63 13,5 21 0,25 0,61 7,9 1,6 0,4 81

Kapisillit 100.1 Natrenovat. Udledn. til 102 30 132 63 13,5 Åben/lav 21 0,25 0,61 0,00 7,9 1,6 0,4 81 Dump Kapisillit Kangerlua
terræn/grøft (enfam.boliger)

I alt Qeqertarsuatsiaat 268 75 343 147 21,7 56 0,65 1,60 20,6 4,1 0,9 0

Qeqertarsuatsiaat 200.1 Natrenovat./ Udledn. til 268 75 343 147 21,7 Åben/lav 56 0,65 1,60 0,00 20,6 4,1 0,9 0 Dump Nuup Kangerlua Der findes 8 samletanke og 139 ejendomme har natrenov.
samletanke terræn/grøft (enk./dob.huse)

Carl Bro as
Nuup kom_STATUS_4

17-11-2005
6



Skemabilag
3.1

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total incl. bygder 16.914 46.979 63.628 527,8 7.182 83,17 226,62 3.817,5 763,5 171,8 46.193 Samlet opgørelse for hele Nuup Kommunea
(Nuuk og bygder)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Total excl. bygder 16.544 46.874 63.418 492,5 7.104 82,27 224,41 3.804,9 761,0 171,2 46.112 Opgørelse for alle kloakerede områder i og omkring Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 4.131 1.465 5.596 107,4 995 11,52 29,19 335,7 67,1 15,1 9.281
Nuussuaq

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 1 4.131 1.392 5.523 95 100,2 990 11,46 29,01 331,4 66,3 14,9 8.765 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 1 ved
Iggia)

Nuuk Imerq (sodavandsfab.) udleder vand fra vaskean- 
Nuussuaq 1.1 Kloak Kloak 3.578 1.052 4.630 *** 54,2 Etageboliger / 860 9,95 25,20 0,06 277,8 55,6 12,5 7.422 U1 Malene Bugt læg fælles med kommunal udledning (ca. 60.000 m3/år).

+ 54 nye lokalcenter Lystbådehavn, børneinstit.,skole, medborgerhus, mønt-
vaskerier, sportshal, kontorer/butikker ligger i oplandet.
Byudvikling på 54 boligenheder i vestlig del af oplandet.

Admiralitetsøerne 1.2 Kloak Kloak 0 30 30 *** 2,8 Erhverv/industri 2 0,02 0,07 0,03 1,8 0,4 0,1 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til erhvevsformål, havneformål og 
havnebetinget erhverv. Bebyggelse max. 50%.

Naluttarfik Nuussuaq 1.3 Kloak Kloak 0 60 60 0 2,2 Fælles formål 6 0,07 0,21 0,03 3,6 0,7 0,2 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til fælles formål (svømmehal mv.)
(Svømmehal)
Nuniaffik (skole) 1.4 Kloak Kloak 0 150 150 0 0,4 Fælles formål 11 0,12 0,36 0,03 9,0 1,8 0,4 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til fælles formål (skole)

3.578 1.292 4.870 0 59,6 878 10,17 25,84 292,2 58,4 13,1 7.422

Siaqqinneq 1.5 Kloak Kloak 265 10 275 *** 9,5 Etageboliger / 51 0,59 1,43 0,06 16,5 3,3 0,7 1.343 U1 Malene Bugt Naturinstitut. Der er planlagt 52 nye  boligender i oplandet
+ 52 nye lokalcenter

Sarfaarsuit Timaat 1.6 Kloak Kloak 75 0 75 30 5,4 Boliger 14 0,17 0,40 0,06 4,5 0,9 0,2 0 U1 Malene Bugt Nyt område, hvor der er planlagt 60 boligenheder
50 % forventes bebygget i planperioden

Nyt boligområde ved Siaq 1.7 Kloak Klloak 163 0 163 65 10,0 Boliger 31 0,36 0,86 0,06 9,8 2,0 0,4 0 U1 Malene Bugt Nyt område, hvor der er planlagt 130 boligenheder
50 % forventes bebygget i planperioden

Universitet / kollegie 1.8 Kloak Kloak 50 50 100 *** 4,6 Fælles formål/ 13 0,15 0,39 0,06 6,0 1,2 0,3 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til Universitet og kollegie.
boliger

Sarfaarsuit / forbrændingsanlæg 1.9 Kloak Kloak 0 20 20 *** 5,2 Forbrændings- 1 0,02 0,05 0,06 1,2 0,2 0,1 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til affaldshåndtering samt 
anlæg forbrændingsanlæg.

Erhvervsområde ved Sarfaarsuit 1.10 Kloak Kloak 0 20 20 *** 5,8 Erhverv 1 0,02 0,05 0,06 1,2 0,2 0,1 0 U1 Malene Bugt Nyt område udlagt til erhverv

553 100 653 95 40,6 112 1,30 3,17 39,2 7,8 1,8 1.343

I alt hovedopland 17 0 73 73 0 7,2 5 0,06 0,18 4,4 0,9 0,2 516
(afleder til udløb 17 ved
gl. elværk) Udløbet er ikke med i Asiaq/Akvaplan-niva rapport
Industrivej 17.1 Kloak Kloak 0 73 73 *** 7,2 Erhverv/industri 5 0,06 0,18 0,06 4,4 0,9 0,2 516 U17 Malene Bugt Kun industrispildevand. Saniært spildevand indsamles

af natrenovation. Værksteder, lagerbygn, oplagsplads.

I alt hovedopland 90 0 21 21 0 4,5 1 0,02 0,05 1,3 0,3 0,1 82
(oplande med små diffuse
private udløb)
Nordhavnen 90.1 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,6 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 49 Malene Bugt Kajanlæg, Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,8 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 33 Malene Bugt Nuuk Skibsværft

(havn)
Nordhavnen 90.3 Kloak Kloak 0 1 1 *** 1,2 Erhverv 0 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 Malene Bugt Elværk, O.S. Elektronik

(havn)
*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
3.2

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 9.050 44.839 53.889 213,3 5.430 62,90 176,02 3.233,1 646,6 145,5 26.155
Nuuk

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 2 0 12.000 12.000 *** 2,3 2.414 27,99 83,96 720,0 144,0 32,4 196
(afleder til udløb 2 ved
containerhavnen)
Containerhavnen 2.1 Kloak Kloak 0 12.000 12.000 *** 2,3 Industri 2.414 27,99 83,96 0,06 720,0 144,0 32,4 196 U2 Malene Bugt Royal Greenland udleder sort og gråt spildevand fra

rejeforarbejdning, forudsat en stigning på 20% i 
produktionen. Sømandshjemmet beliggende i oplandet

I alt hovedopland 3 440 30.010 30.450 *** 11,9 1.084 12,55 37,08 1.827,0 365,4 82,2 1.656 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 3 Udløb etableret i 1999.
nord for Valternæs)
Kulplads 3.1 Kloak Kloak 440 30.000 30.440 *** 10,7 Erhverv/industri 1.084 12,54 37,05 0,06 1.826,4 365,3 82,2 1.656 U3 Ameralik Polar Seefood udleder spildevand fra rejeforarbejdning

forudsat en stigning på 10% i produktionen. 
boliger Enkelte virksomheder beliggende i opalndet.

Vestre Vig 3.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,2 Erhverv 1 0,01 0,02 0,03 0,6 0,1 0,0 *** U3 Ameralik Område tilsluttes 
Gr. Bådcenter, butik mv.

I alt hovedopland 4 144 1 145 *** 2,6 27 0,32 0,77 8,7 1,7 0,4 343 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 4 
nord for Valternæs)
Nedenfor Kulplads 4.1 Kloak Kloak 144 1 145 *** 2,6 Boliger /erhverv 27 0,32 0,77 0,06 8,7 1,7 0,4 343 U4 Ameralik Skibs- og bådebyggeri ligger i oplandet.

I alt hovedopland 5 225 90 315 *** 17,6 49 0,57 1,41 18,9 3,8 0,9 1.573 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 5 
nedenfor skydebane)
Entreprenørdal 5.1 Kloak Kloak 75 10 85 *** 16,2 Erhverv / 15 0,17 0,42 0,06 5,1 1,0 0,2 1.540 U5 Ameralik Brøndum + div., Godthåb Transport

boliger Håndvækerområde
Forretningscenter ved Jagtvej 5.2 Kloak Kloak 0 50 50 *** 0,2 Center 4 0,04 0,12 0,06 3,0 0,6 0,1 33 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

(Forretningscenter)
"Tvillingetårne" ved Jagtvej 5.3 Kloak Kloak 150 30 180 *** 1,2 Erhverv / 31 0,35 0,87 0,06 10,8 2,2 0,5 0 U5 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

boliger (nyt højhus)

I alt hovedopland 6 0 507 507 *** 1,9 127 1,47 3,52 30,4 6,1 1,4 1.450 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 6
nedenfor hospital Sana)
Del af Sana 6.1 Kloak Kloak 0 507 507 *** 1,9 Hospital 127 1,47 3,52 0,06 30,4 6,1 1,4 1.450 U6 Ameralik SANA

I alt hovedopland 7 1.575 120 1.695 *** 43,4 308 3,56 8,64 101,7 20,3 4,6 4.940 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 7
nedenfor hospital SANA)
Nuuk syd ved SANA 7.1 Kloak Kloak 1.313 58 1.371 *** 34,7 Etageboliger 254 2,94 7,10 0,06 82,3 16,5 3,7 4.940 U7 Ameralik Det undersøges om en del af SANA er tilslutttet dette 

+105 nye udløb. Nye boliger ved SANA, 50% forventes bebygget
i planperioden

Niels Hammerkensvej syd 7.2 Kloak Kloak 30 2 32 12 1,6 Lav-åben og tæt 6 0,07 0,16 0,03 1,9 0,4 0,1 *** U7 Ameralik Nyt område under udførelse, kloak tilsluttes ved Niels 
boligbebyggelse Hammekensvej

Nyt boligområde samt institution 7.3 Kloak Kloak 80 30 110 *** 2,2 Etageboliger 17 0,20 0,50 0,06 6,6 1,3 0,3 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere
ved SANA
Nyt butikscenter 7.4 Kloak Kloak 0 20 20 *** 0,3 Boliger 1 0,02 0,05 0,06 1,2 0,2 0,1 *** U7 Ameralik Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

Centerområde 7.5 Kloak Kloak 27 10 37 *** 1,3 Boliger 6 0,07 0,17 0,06 2,2 0,4 0,1 *** U7 Ameralik Område bebygges yderligere

Nyt boligområde ved 400-Rtalik 7.6 Kloak Kloak 88 0 88 35 2,7 Tæt-lav boliger 17 0,19 0,46 0,03 5,3 1,1 0,2 *** U7 Ameralik Nyt område, hvor der er planlagt 70 boligenheder
50 % forventes bebygget i planperioden

Boligområde nordvest for 7.7 Kloak Kloak 38 0 38 15 0,6 Boliger 7 0,08 0,20 0,00 2,3 0,5 0,1 0 U7 Ameralik Eksisterende bebyggelse som tilsluttes
SANA

I alt hovedopland 8 1.510 58 1.568 *** 19,4 291 3,37 8,14 94,1 18,8 4,2 3.085 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 8 ved
Saqqarliit / 
Sejgtrækkernæs)
Saqqarliit  / boligområde på 8.1 Kloak Kloak 1.440 48 1.488 *** 17,6 Etageboliger 277 3,21 7,75 0,06 89,3 17,9 4,0 3.085 U8 Nuup Kangerlua Mindre virksomheder og institutioner er beliggende i 
Radiofjeldet oplandet
Sydlig del af centerområde 8.2 Kloak Kloak 20 10 30 *** 0,6 Boliger/erhverv 5 0,05 0,13 0,06 1,8 0,4 0,1 0 U8 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere
ved Qullilerfik
Saqqarlit vest 8.3 Kloak Kloak 50 0 50 20 1,2 Boliger 10 0,11 0,27 0,00 3,0 0,6 0,1 0 U8 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

*** nøjagtigt tal kendes ikke
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Skemabilag
3.3

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt hovedopland 9 1.940 6 1.946 *** 9,2 369 4,27 10,30 116,8 23,4 5,3 1.007 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 9 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Tuapannguit 1 9.1 Kloak Kloak 1.940 6 1.946 *** 9,2 Etageboliger 369 4,27 10,30 0,06 116,8 23,4 5,3 1.007 U9 Nuup Kangerlua Få mindre virksomheder er beliggende i oplandet

I alt hovedopland 10 33 39 72 *** 2,0 9 0,10 0,27 4,3 0,9 0,2 174 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 10 ved
spækhusnæs vest for 
kolonihavnen)
Nord for Tuanpannguit 10.1 Kloak Kloak 20 39 59 *** 1,2 Boliger/erhverv 7 0,08 0,20 0,06 3,5 0,7 0,2 174 U10 Nuup Kangerlua Museum, Restaurant, Turist er beliggende i oplandet

Nord for Tuanpannguit 10.2 Kloak Kloak 13 0 13 5 0,8 Boliger 2 0,03 0,07 0,00 0,8 0,2 0,0 0 U10 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 11 2.682 2.005 4.687 *** 85,0 657 7,60 19,30 281,2 56,2 12,7 9.578 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 11 ved
Vildmandsnæs)
Nuuk by centrum 11.1 Kloak Kloak 2.582 1.750 4.332 *** 69,6 Bymidte, center, 621 7,18 18,16 0,06 259,9 52,0 11,7 9.578 U11 Nuup Kangerlua Central bydel, Godthåbshallen, Grønlands Hjemmestyre mv.

+ 20 nye boliger Restauranter, hoteller, butikker, kontorer, inst., skoler mv.
Nyt kongrescenter 11.2 Kloak Kloak 0 70 70 *** 5,0 Bymidte, center, 5 0,06 0,17 0,06 4,2 0,8 0,2 *** U11 Nuup Kangerlua Område ændrer anvendelse og bebygges yderligere

boliger
Nordlig del af centerområde 11.3 Kloak Kloak 25 15 40 *** 0,9 Bymidte, center, 6 0,07 0,17 0,06 2,4 0,5 0,1 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere med 10 planlagte boliger
ved Qullilerfik +10 nye boliger (Quillilerfik-bygningen) samt erhverv
Nye boliger ved Radiofjeldet 11.4 Kloak Kloak 25 0 25 10 0,4 Bymidte, center, 5 0,06 0,13 0,06 1,5 0,3 0,1 *** U11 Nuup Kangerlua Område bebygges yderligere med 10 planlagte boliger

boliger
Eksisterende hal 11.5 Kloak Kloak 0 70 70 *** 0,5 Fælles formål 5 0,06 0,17 0,06 4,2 0,8 0,2 *** U11 Nuup Kangerlua Udvidelse af eksisterende hal

(hal)
Ny sportshal 11.6 Kloak Kloak 0 100 100 1 5,0 Fælles formål 7 0,08 0,24 0,03 6,0 1,2 0,3 *** U11 Nuup Kangerlua Nyt område udlagt til ny multihal

(hal)
Syd for Myggedal 1 11.7 Kloak Kloak 50 0 50 20 3,5 Boliger 10 0,11 0,27 0,00 3,0 0,6 0,1 0 U11 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 12 238 0 238 *** 8,3 45 0,52 1,26 14,3 2,9 0,6 1.180 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 12
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 1 12.1 Kloak Kloak 213 0 213 *** 6,6 Boliger 40 0,47 1,13 0,06 12,8 2,6 0,6 1.180 U12 Nuup Kangerlua

Myggedal 1, sydlig del 12.2 Kloak Kloak 25 0 25 10 1,8 Boliger 5 0,06 0,13 0,00 1,5 0,3 0,1 0 U12 Nuup Kangerlua Eksisterende bebyggelse som tilsluttes

I alt hovedopland 13 240 0 240 *** 4,3 46 0,53 1,27 14,4 2,9 0,6 840 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 13
øst for Vildmandsnæs)
Myggedal 2 13.1 Kloak Kloak 175 0 175 *** 3,4 Boliger 33 0,39 0,93 0,06 10,5 2,1 0,5 840 U13 Nuup Kangerlua

Teleområdet 13.2 Kloak Kloak 65 0 65 26 0,9 Boliger 12 0,14 0,34 0,03 3,9 0,8 0,2 0 U13 Nuup Kangerlua Nyt område, hvor der er planlagt 26 boligenheder

I alt hovedopland 90 23 3 26 *** 5,5 4 0,05 0,11 1,4 0,3 0,1 133
(oplande med små diffuse
private udløb)
Pakhusnæsset nord 90.4 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,7 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 7 Malene Bugt Kontorbygninger, RAL (privat udledning)

Pakhusnæsset syd 90.5 Kloak Kloak 0 3 3 *** 2,7 Erhverv 0 0,00 0,01 0,06 0,2 0,0 0,0 23 Malene Bugt Pakhus, RAL

Marinenæsset 90.6 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,9 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** *** Malene Bugt Royal Greenland kontor (måske tilsluttet opland 2.1 ?)

Radiofjeldet 90.7 Kloak Kloak 3 0 3 1 0,2 Bolig *** *** *** 0,06 *** *** *** 11 Nuup Kangerlua Alm. hus

Tuapannguit 2 90.8 Kloak Kloak 20 0 20 *** 0,5 Boliger 4 0,04 0,11 0,06 1,2 0,2 0,1 76 Nuup Kangerlua Flere huse, privat ledning

Vildmandsnæs 90.9 Kloak Kloak *** *** *** *** 0,5 Erhverv *** *** *** 0,06 *** *** *** 16 Nuup Kangerlua Tidligere fabrik
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Skemabilag
3.4

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 2.539 570 3.109 *** 92,0 522 6,04 14,82 186,5 37,3 8,4 10.676
Maleneland

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 14 750 0 750 300 12,3 143 1,65 3,98 45,0 9,0 2,0 1.363 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 14 ved Udløb etableret i 2000.
Ravnekløft)
Antenneområdet 14.1 Kloak Kloak 750 0 750 300 12,3 Etageboliger 143 1,65 3,98 0,03 45,0 9,0 2,0 1.363 U14 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

I alt hovedopland 15 1.789 290 2.079 *** 55,7 360 4,17 10,18 124,7 24,9 5,6 8.172 Udledning urenset og finder sted i tidevandszonen.
(afleder til udløb 15
øst for Nødhavn)
Kangillinnguit 15.1 Kloak Kloak 1.001 240 1.241 *** 20,1 Lav-åben og tæt 207 2,39 5,88 0,06 74,5 14,9 3,4 2.815 U15 Nuup Kangerlua Incl. Ilminaq. Boliger, lokalcenter (skole, bøtnrinstitut.),

/etageboliger alderdomshjem
Eqalugalinnguit 15.2 Kloak Kloak 375 0 375 150 14,0 Lav-åben og tæt 71 0,83 1,99 0,06 22,5 4,5 1,0 2.428 U15 Nuup Kangerlua Attartu Timaa

boligbebyggelse Nødoverløb fra pumpestation
Nødhavn 15.3 Kloak Kloak 115 0 115 46 3,5 Lav-åben og tæt 22 0,25 0,61 0,06 6,9 1,4 0,3 867 U15 Nuup Kangerlua

boligbebyggelse
Liminaq, nord 15.4 Kloak Kloak 100 0 100 40 5,4 Lav-åben 19 0,22 0,53 0,03 6,0 1,2 0,3 646 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning

boligbebyggelse
Issortarfik 15.5 Kloak Kloak 10 50 60 *** 6,0 Fælles formål 5 0,06 0,17 0,03 3,6 0,7 0,2 1.416 U15 Nuup Kangerlua Området er under udbygning (udlagt til fælles formål)

Liminaq, syd 15.6 Kloak Kloak 125 0 125 50 2,2 Lav-åben 24 0,28 0,66 0,03 7,5 1,5 0,3 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område hvor der er planlagt 50 boligenheder
boligbebyggelse

Eqalugalinnguit vest 15.7 Kloak Kloak 63 0 63 25 4,6 Lav-åben 12 0,14 0,33 0,03 3,8 0,8 0,2 0 U15 Nuup Kangerlua Nyt område hvor der er planlagt 25 boligenheder
boligbebyggelse

I alt hovedopland 16 0 280 280 *** 24,0 20 0,22 0,67 16,8 3,4 0,8 1.141
(afleder til udløb 16
nedenfor lufthavn)
Lufthavns terminal 16.1 Kloak Kloak 0 200 200 *** 9,5 Erhverv / 14 0,16 0,48 0,06 12,0 2,4 0,5 695 U16 Nuup Kangerlua Belastning opgivet af lufthavnen excl. afisningsvæske

Lufthavn Terminalbygning ligger i oplandet.
Nukappiakuluk 16.2 Kloak Kloak 0 10 10 *** 4,4 Erhverv 1 0,01 0,02 0,06 0,6 0,1 0,0 446 U16 Nuup Kangerlua Betonværk, Flyttefirma er beliggende i oplandet

Skisportsområde / skilift 16.3 Kloak Kloak 0 50 50 *** 2,4 Fritidsområde 4 0,04 0,12 0,03 3,0 0,6 0,1 0 U16 Nuup Kangerlua Anvendes til vintersportsområde med tilknyttede service-
faciliteter.

Nukappiakuluk syd 16.4 Kloak Kloak 0 10 10 *** 6,2 Erhverv 1 0,01 0,02 0,03 0,6 0,1 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område udlagt til erhverv

Nukappiakuluk nord 16.5 Kloak Kloak 0 10 10 *** 1,3 Erhverv 1 0,01 0,02 0,03 0,6 0,1 0,0 0 U16 Nuup Kangerlua Nyt område udlagt til erhverv
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Skemabilag
3.5

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 825 0 825 330 79,8 157 1,82 4,37 49,5 9,9 2,2 0
Qinngorput

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt hovedopland 18 825 0 825 330 79,8 157 1,82 4,37 49,5 9,9 2,2 0 Fremtidig udledning (nyt udløb etableres)
(skal aflede til nyt udløb 18 Oplandet er udlagt til i alt ca. 1700 boliger.
ved Quingorpuit)
Paarnarissoq 18.1 Kloak Kloak 575 0 575 230 11,3 Boliger 109 1,27 3,05 0,03 34,5 6,9 1,6 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område hvor der er planlagt 230 boligenheder

(nyt) (Etape 1)
Taqissorfik 18.2 Kloak Kloak 250 0 250 100 10,7 Boliger 48 0,55 1,33 0,03 15,0 3,0 0,7 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, (bebygges evt. som en del af etape 1 inden-

(nyt) for planperioden)
825 0 825 330 22,0 157 1,82 4,37 49,5 9,9 2,2 0 Etape 1

Kuussuannguaq 18.3 Kloak Kloak 0 0 0 0 18,3 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
(nyt)

Innalinnguaq 18.4 Kloak Kloak 0 0 0 0 8,9 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
(nyt)

Alanngoq 18.5 Kloak Kloak 0 0 0 0 13,1 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
(nyt)

Qivikkaluarfik / 18.6 Kloak Kloak 0 0 0 0 8,6 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)
Mitsimmavik (nyt)
Naternaq 18.7 Kloak Kloak 0 0 0 0 8,8 Ubebygget 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, forventes først bebygget efter planperioden)

(nyt)
0 0 0 0 57,7 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 Etape 2

Udløb 18 18.1-7 Kloak Kloak 4.250 0 4.250 1.700 79,8 Boliger 808 9,35 22,53 0,03 255,0 51,0 11,5 0 U18 Nuup Kangerlua Nyt område, belastning ved fuld udbygning med 1700 bol.
(ved fremtidig fuld udbygning) (nyt) (etape 1 og 2 jf ovenstående)
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Skemabilag
3.6

NUUP KOMMUNEA Oplandsbeskrivelse, plan Skematisk oversigt - oplande
Spildevandsplan (belastningsopgørelse) PLAN

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

Sted Nyt Spildevands- "Grå-vand"s- Antal PE Antal Oplandsareal Bebyggelses-    Vandmængder Inf.faktor Stofmængder (kg/d) Ledningslængde Udløb Recipient Bemærkninger
oplandsnr. afledning afledning* Boliger Erhverv m.v. I alt ejendomme (ha) art m3/d Qmid. l/s Qmax. l/s l/s/ha BOD5 N-tot P-tot (m)

I alt 370 105 210 35,2 78 0,90 2,21 12,6 2,5 0,6 81
Bygder

* vaskevand mv. (ikke toiletspildevand)

I alt Kapisillit 102 30 63 *** 13,5 21 0,25 0,61 3,8 0,8 0,2 81

Kapisillit 100.1 Samletanke Samletanke 102 30 63 *** 13,5 Åben/lav 21 0,25 0,61 0,06 3,8 0,8 0,2 81 Dump Kapisillit Kangerlua
(enfam.boliger)

I alt Qeqertarsuatsiaat 268 75 147 *** 21,7 56 0,65 1,60 8,8 1,8 0,4 0

Qeqertarsuatsiaat 200.1 Samletanke Samletanke 268 75 147 **** 21,7 Åben/lav 56 0,65 1,60 0,03 8,8 1,8 0,4 0 Dump Nuup Kangerlua
(enk./dob.huse)
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