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Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S) har den 08. oktober 2020 indsendt
et beslutningsforslag til Udvalg for Anlæg og Miljø. Laura Taunâjik Uitsatikitseq ønsker, at Udvalg
for Anlæg og Miljø drøfter muligheden for flytning af lænkede hunde ved elven i Kuummiit og der
skal tages stilling en beslutning til en anden hundeholdeplads
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Anlæg og Miljø:
- at forslaget forkastes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S) har den 08. oktober 2020 indsendt
et beslutningsforslag til Udvalg for Anlæg og Miljø. Laura Taunâjik Uitsatikitseq ønsker, at Udvalg
for Anlæg og Miljø drøfter muligheden for flytning af lænkede hunde ved elven i Kuummiit og der
skal tages stilling en beslutning til en anden hundeholdeplads.
Begrundelse for forslaget:
”Jeg har flere gange i løbet af sommeren sendt en skriftlig henvendelse til relevante personer i
kommunen om placering af hunde ved elven kan være farligt for børnene. Derfor kan det ikke
undgås, at stille et forslag til udvalget i forbindelse med tidligt indsats. Herunder ønsker jeg, at der
skal tages hensyn til den pågældende elv og det skal respekteres, at den skal betragtes som
bevaringsværdig, idet Kuummiit er navngivet efter den”
Formål:
”Formålet er, at flytte lænkede hunde ved elven til et andet sted. At elven skal betragtes som
bevaringsværdigt, skal opnås. Medborgerne har ellers respekteret elven gennem flere år, men i
løbet af nogle år, er enkelte borgere begyndt at være respektløse.
Begrundelse ved formålet er, at børn leger med legetøjsbåd ved elven. Ved det sted, hvor lænkede
hunde er placeret. Dette kan være farligt, idet børnene ikke kan forsvare sig selv, hvis de angribes.
Som tillæg til forslag, skal der for det mindst opnås, at den pågældende elv betragtes som
bevaringsværdigt. Elven bruges nogle gange til at hente vand, men det er begrænset i betragtning
af, at hundene er lænket ved elven.
Som sidstnævnte skal hundene placeres ved et andet område i bygden. Ejerne må tage ansvaret.
Ligeledes er antallet af hunde ikke så store som tidligere, derfor bliver søgen efter en ny
hundeholdeplads ikke så stort et arbejde.
Det behøver ikke at have økonomiske konsekvenser, og der er heller ikke grundlag for at det skal
være omkostninger.”
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (Styrelseslov)

§ 13 Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert
spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene
og borgmesteren skal meddele Kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med
de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen, i enhver henseende undergivet
Kommunalbestyrelsens beslutninger.
Baggrunden for indstillingen fra Forvaltning for Anlæg og Miljø
Områder til fredning og naturbevaring, inkl. elve, udpeges af Selvstyret.
Kommunen udlægger arealer iht. anvendelse, herunder områder til hundehold. Det pågældende
områdets anvendelse er i gældende kommuneplan udlagt til friholdt område og hundehold.
I Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq samt overordnet lovgivning er der klare
retningslinjer for hundehold, hvad angår afstandskrav til boligområder samt vandindvindingsområder.
Det er Forvaltningens opgave at føre løbende tilsyn af hundeområderne for at sikre at hundeejerne
plejer og passer deres hunde på forsvarligvis og lever op til gældende lovgivning.
Det er Forvaltningens opfattelse at ovenstående lovgivning overholdes af hundeejerne og på det
grundlag ikke kan kræve hundene fjernet fra det pågældende areal.
Vi henviser til at sagen tages op med Bygdebestyrelsen for derigennem at vurdere om borgerne
har samme holdning til en evt. ændring af forholdet og i bekræftende fald kan Bygdebestyrelsen
formidle den officielle holdning til Forvaltningen/Kommunalbestyrelsen.
Det videre forløb
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning vil blive videreadministreret af Forvaltning for Anlæg og
Miljø.
Bilag
1. Skema til kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativret

