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Besvarelse af § 37-spørgsmål om gennemførslen af de miljøafbødende foranstaltninger ved Dundas fra medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Kære Anthon Frederiksen,
Du har den 9. februar 2015 stillet Naalakkersuisut spørgsmål omhandlende gennemførslen af miljøafbødende foranstaltninger ved Uummannaq (Dundas) ved Thule. Jeg
takker for din forsatte interesse i området og spørgsmålene, som er besvaret herunder.

17. februar 2015
Sagsnr.: 2015-111168
Dok.nr.1866389
Postboks 1614
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: paian@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

1) Hvor langt er man nået i oprydningen af natur og miljø ved Uummannaq
(Dundas) ved Thule?
I 2011 indgik du som medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggende, Natur og Miljø en politisk aftale mellem Grønland og Danmark angående gennemførelsen af miljøafbødende foranstaltninger på to gamle lossepladser ved Dundas. Oprydningsarbejdet
blev igangsat i september 2012.
Selve arbejdet med de miljøafbødende foranstaltninger blev afsluttet september 2013,
hvilket var et år tidligere end planlagt. Der er i forbindelse med afslutningen af de miljøafbødende foranstaltninger (oprydningssagen) gennemført 1-årseftersyn den 28. august 2014, hvorefter en række mindre mangler er blevet udbedret. I forbindelse med
opgaven blev der nedsat en dansk/grønlandsk følgegruppe. Denne afholdte den 16.
februar 2015 et afsluttende møde, hvor følgegruppen nedlagde sig selv. De miljøafbødende foranstaltninger ved Dundas og sagen som sådan anses således for afsluttet.
Oprydningen er gennemført i overensstemmelse med den politiske aftale, på nær at
jord kategoriseret som ”Farligt affald” ikke er blevet sendt til Danmark, men i stedet er
blevet deponeret lokalt på Dundas i et egnet område væk fra havmiljøet. Årsagen hertil
var et EU-direktiv, som ikke tillader indførslen af jord til EU. Mængderne af denne type
jord var betydeligt højere end forventet. Således blev der opgravet 3500 ton jord kategoriseret som farligt affald fremfor de i udbudsmaterialet estimerede 50 ton. Den forurenede jord er deponeret under permafrostspejlet, og der er taget højde for eventuelle
klimaforandringer. Denne løsning blev anbefalet af departementets konsulent som værende miljømæssigt forsvarlig, og løsningen er i overensstemmelse med intensionerne i
den politiske aftale fra 2011. I august 2013 godkendte det tidligere Naalakkersuisut
denne løsning ved en formandsbeslutning.
2) Hvorledes gennemføres tilsyn ved oprydningen?
Der har løbende været bygherretilsyn med de miljøafbødende foranstaltninger. Selvty-
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ret har haft et rådgivningsfirma til at udføre bygherretilsynet.
Miljøtilsynsopgaven har konkret bestået i følgende delopgaver:
 Prøveudtagning fra de afgravede dæklagsmaterialer, fra fyldmaterialer i affaldslaget og fra hot spot områder samt udtagning af renbundsprøver i afgravningen, herunder forsendelse af prøver til akkrediteret analyse for forureningsindhold.
 Vurdering af analyseresultater.
 Anvisning af håndteringsmåde for dæklags- og fyldmaterialer fra affaldslaget,
for materialer fra hot spot områder og for udsorteret affald.
 Løbende kontrol af korrekt håndtering af affald og jord.
 Løbende visuel besigtigelse af udgravningen for forekomst af affald og/eller
forurenende stoffer.
 Løbende registrering og kontrol af mængder bistået af entreprenøren og dennes landmåler.
 Udarbejdelse af slutdokumentation vedrørende afdæknings- og affaldslagets
tykkelse, affaldstyper og – mængder, kote for lossepladsens bund, resultater
af renbundsanalyserne samt mængden af tilførte afdækningsmaterialer og
disses kvalitet under reetablering af terræn.

Ved det afsluttende 1-års eftersynet deltog bygherrerådgiver og Departement for Boliger.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Mala Høy Kúko
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