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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til §33 i Forretningsordenen for Inatsisartut:  

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse af 

håndteringen af affald i Uummannaq og Upernavik og de tilhørende bygder i området, som skal omdeles 

til Inatsisartut senest EM2023. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger over andre måder at håndtere 

affald som er langtidssikrede, og som kan bruges til el og varme. Herudover skal undersøgelsen redegøre 

for de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne.  

(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)  

Begrundelse 

Vi må erkende, at håndtering af affald i Nordgrønland nu er fuldstændig uacceptabelt og flovt. 

Derudover er det på sin plads, at sige at ESANI A/S primært er beregnet og tilpasset til Sydgrønland, hvor 

der ikke er risiko for storis. 

Der er i foråret 2022 ved Uummannaq ufatteligt mange fluer, hvor man desværre har mødt modstand for 

handling fra Departementet. Store bunker af affald der ikke må brændes, stinker og tiltrækker en masse vis 

af ravne, fluer og insekter. Der er ingen tvivl om, at det slet ikke er tiltrækkende for turister at se, og folk 

kan ikke længere sidde udenfor deres huse, hvor caféen ikke engang kan stille borde og lign. Udenfor. 

Det triste er, at det kun er ét enkelt eksempel jeg bruger her. Kullorsuaq ser vi hvert år være så beskidt og vi 

hører mere om de andre bosteder nordpå have flere vanskeligheder og problemer med affald. 

Det er i sig selv forståeligt, at man med henblik på grøn omstilling etablerer ESANI A/S, gældende for de 

større bosteder i Nordgrønland. Men det man ikke har taget med i overvejelserne er, at det er et sted med 

storis, hvorfor den ordning ikke kan anses for at være realistisk. Man sætter spørgsmålstegn ved, at der kun 

etableres forbrænding i to byer, til trods for at det er forståeligt, hvis man fra Diskobugten skal bruge det på 

bosteder i den sydlige del. 

Det er ikke til at gå udenom overvejelser for, at der yderligere må etableres andre forbrændingsanlæg i de 

andre bosteder i Nordgrønland, hvis de store mængder affald ikke skal føre til sundhedsskade hos 

befolkningen.  

Det må kunne vurderes ved et tilsyns rapport, om man virkelig kun har tilpasset ordningen til to forskellige 

bosteder, samt gøre rede for hvilke konsekvenser det vil have for de andre bosteder. 

Når vi lever i et så udstrakt land, viser det også blot hvor vanskeligt og besværligt det kan være, at tilpasse 

en lov til ét bestemt sted. Det håber vi fra Atassut Naalakkersuisut vil forstå. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 



 
Der skal forventes at bruge et år på udarbejdelse af rapporten. Derudover vil lønnen til en AC-fuldmægtige 

være skønnet til 500.000kr. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 


