
 

08. August 2022                    EM2022/29 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i 

Forretningsordenen for Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at 

undersøge mulighederne for beskyttelse mod radon i bygninger og 

boliger i Grønland. Undersøgelsen skal omfatte flere muligheder for 

både offentligt og privatejede bygninger og boliger. Undersøgelsen skal 

tilvejebringe anbefalinger som fremlægges senest under 

efterårssamlingen 2023. 

(Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Man ved at det er et stort problem med Radon i Narsaq, Qaqortoq og Nuuk. Man 

ved at problemet er størst i Narsaq. Radon er sundhedsskadeligt, og med 

grundlag at den viden man har i dag, ved man at man bør beskytte sig 

ophobning af Radon i rum hvor folk opholder sig. 

Selvstyret har tidligere anbefalet at privatejede huse sikres mod radon, og 

anbefalingen bliver fulgt af mange borgere i Narsaq. Desværre er der stadigvæk 

mange huse der ikke er beskyttet mod Radon. 

Det er derfor klart, at rundendelse af en informationspjece om gode råd og 

anbefalinger, ikke er tilstrækkeligt. Det er derfor nødvendigt, at Naalakkersuisut 

ser på andre løsningsmuligheder, herunder informationskampagner og 

medfinansiering.  

Efterhånden mange husejere i Narsaq er blevet pensionerede, som derfor ikke 

sådan lige har råd til at beskytte deres hjem mod Radon, der er også nogle 

borgere der ikke har mulighed for at tage et lån fra banken. 



 

Derfor er der nogen behov for rentefrit lån til og økonomisk tilskud. Jeg foreslår 

at Naalakkersuisut skal give muligheder og fremlægge hvordan det kan 

finansieres i efterårssamlingen 2023. 

I den sammenhæng foreslår jeg, at Naalakkersuisut skal muliggøre at Selvstyret 

skal kunne give økonomisk tilskud til private husejere til opsættelse af 

beskyttelse af radon. Jeg foreslår at muligheden skal være oprettet senest 

januar 2024. 

Derudover skal Selvstyret opsætte beskyttelse mod Radon i Selvstyrets 

bygninger og huse i Narsaq, Qaqortoq og Nuuk så hurtigt som muligt. Det er en 

menneskerettighed at have et hjem der er godt for sundheden, lejerne betaler 

husleje, og det er Selvstyrets ansvar at lejligheder er godt for sundheden. Derfor 

foreslår jeg at Selvstyret udarbejder en plan for at opsætte beskyttelse mod 

Radon så hurtigt som muligt. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Implementeringen af forslaget vil kræve, at der udarbejdes en undersøgelse som 

skal omdeles Inatsisartut. De administrative ressourcer, som vil skulle afsættes 

hertil forventes ikke at overstige 2 AC-årsværk, svarende til 1. mio. kroner. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Intet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Intet. 


