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Kære Jens Kristian Therkelsen 

Du har i henhold til § 37, stk 1 i Forretningsorden for Inatsisartut stillet spørgs
mål til Naalakkersuisut om afbrænding af affald i Uummannaq. Spørgsmålene er 
henvist til min besvarelse. 

1. De store mængder af affald der ligger hen i Uummannaq uden at blive 
behandlet, samler en masse fluer der generer befolkningen. Har 
naalakkersuisut planer om at give godkendelse til afbrænding af affald, så 
man kan komme af med de mange fluer? 

Svar: Affaldsområdet er et kommunalt ansvarsområde. Kommunerne skal sikre, 
at der er en forsvarlig affaldshåndtering i alle kommunens bosteder. 

Naalakkersuisut behandler Avannaata Kommunias ansøgning om midlertidig di
spensation til åben afbrænding og er i løbende dialog med kommunen herom. 
Departementet følger også løbende op på de vilkår der knytter sig til de tidligere 
meddelte dispensationer. Dispensationerne stiller blandt andet krav om, at kom
munen i dispensationsperioden arbejder aktivt for at skabe dækkende løsninger 
til håndtering af affaldet. N aalakkersuisut anser ikke åben afbrænding som en 
dækkende langsigtet løsning. 

2. Hvad er årsagen til at der ikke gives godkendelse, når man er vidende om, 
at den aktuelle affaldssituation er ganske utilfredsstillende? 

Svar: Naalakkersuisut er i gang med at behandle Avannaata Kommunias ansøg
ning og er i dialog med kommunen. Se også svar på spørgsmål 1. 

3. Vil man i fremtiden blive ved med at fastholde, at der skal ansøges 
naalakkersuisut om tilladelse til afbrænding af affald, der hvor det virkelig 
er nødvendigt, og kan det forestilles, at der i et afgrænset tidsrum kunne 
gennemføres afbrænding uden tilladelse? 

a. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, hvad er da begrundelsen 
herfor? 
b. Hvor lang tid skønner naalakkersuisut, at man kan køre med en 
midlertidig ordning uden godkendelser? 
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Svar: I henhold til lovgivningen kræver åben afbrænding en dispensation, idet 
forbrænding af forbrændingsegnet affald som udgangspunkt kun er tilladt på 
godkendte anlæg. Det anses derfor ikke for en mulighed at der i perioder kan 
gennemføres afbrænding uden tilladelse. 

Jeg gør opmærksom på, at ESANI A/S gennem Miljøfonden i år har fået midler 
til at foretage en "affaldsturne", hvor alle kommuner henover sommeren har fået 
tilbudt at :fa afhentet pakket affald, herunder A vannaata Kommunia. Det er min 
forventning at også A vannaata Kommuina vil benytte sig af denne mulighed. 

Med venlig hilsen 
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