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Til Hanne Holm Andersen 
Qaasuitsup Kommunia   
 

Myndighedområder i Ilulissat vedr. oprydningsansvar i havneområdet 
 
Hermed besvarelse vedrørende Qaasuitsup Kommunias henvendelse om 
oprydningsansvar i havneområdet i Ilulissat.  Besvarelsen tager udgangspunkt i de 
spørgsmål, der er skrevet på det vedhæftede kort fra NunaGIS. For overskuelighedens 
skyld har undertegnede navngivet områderne på kortet med bogstaver. Områderne er 
delt op i: 
 

A. Området udenfor havneområdet, i princippet til åbent hav/territorialgrænsen 
B. Havneområdet, der dækkerer atlantkaj, fiskerikajer, reparationskaj og området 

under kutterkranen. Området er på kortet betegnet som ”Selvstyrets 
myndighedsområde”. 

C. Området inden for havneområdet, der anvendes af lystfartøjer og jollefiskere for 
anker og fortøjet til flydebroer. 

 
VANDOMRÅDET 
 
Område A: Hvem har myndighedsområdet i vandet? 

 Forurening er reguleret af Inatsisartutlov om Havmiljøet. Myndigheden er 
Departementet for Natur og Miljø. 

 Fjernelse af skibsvrag og andre flydende genstande reguleres af 
Søfartsstyrelsen i henhold til lov om sikkerhed til søs. Myndigheden er 
Søfartsstyrelsen. 

 
Område B: Hvem har myndighedsområdet i vandet?  

 Forurening er reguleret af Inatsisartutlov om havmiljøet. Myndigheden er 
Departementet for Natur og Miljø. 

 Renligholdelse reguleres gennem gældende havnereglement (hjemmestyrets 
bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement) udstedt i medfør af 
Inatsisartutlov om havne. Den lokale havnemyndighed er uddelegeret til RAL. 
Den centrale havnemyndighed er Departementet for Kommuner, Bygder, 
Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. 

 Fjernelse af skibsvrag og andre flydende genstande reguleres gennem 
gældende havnereglement udstedt i medfør af Inatsisartutlov om havne. §17 i 
havnereglementet ophører pr. 1. januar 2018, da Lov om skibe og vrag i havne 
træder i kraft. Den lokale havnemyndighed er uddelegeret til RAL. Den centrale 
havnemyndighed er Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, 
Infrastruktur og Boliger. 

 
Område C: Hvem har myndighedsområdet i vandet? 

 Forurening er reguleret af Inatsisartutlov om havmiljøet. Myndigheden er 
Departementet for Natur og Miljø. 
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 Renligholdelse reguleres gennem gældende havnereglement udstedt i medfør 
af Inatsisartutlov om havne i de områder af C, der anvendes til erhvervsformål. 
Den lokale havnemyndighed er uddelegeret til RAL. Den centrale 
havnemyndighed er Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, 
Infrastruktur og Boliger. 

 Fjernelse af skibsvrag og andre flydende genstande reguleres gennem 
gældende havnereglement udstedt i medfør af Inatsisartutlov om havne, i de 
områder af C, der anvendes til erhvervsformål. §17 i havnereglementet ophører 
pr. 1. januar 2018, da Lov om skibe og vrag i havne træder i kraft. Den lokale 
havnemyndighed er uddelegeret til RAL. Den centrale havnemyndighed er 
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. 

 

LANDORMÅDET 

Område A: Hvem har myndighedsområdet på land? 
 Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, §§ 35 og 

36 beskriver, at det er Inatsisartut der fastlægger rammerne, mens det er 
kommunalbestyrelsen der forestår bortskaffelse af affald på land. 

 
Område B: Hvem har myndighedsområdet på land? 

 Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, §§ 35 og 
36 beskriver, at det er Inatsisartut der fastlægger rammerne, mens det er 
kommunalbestyrelsen der forestår bortskaffelse af affald, herunder skibsvrag.  

 Renligholdelse reguleres gennem gældende havnereglement udstedt i medfør 
af Inatsisartutlov om havne. Den lokale havnemyndighed er uddelegeret til RAL. 
Den centrale havnemyndighed er Departementet for Kommuner, Bygder, 
Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. 

 
Område C: Hvem har myndighedsområdet på land? 

 Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, §§ 35 og 
36 beskriver, at det er Inatsisartut der fastlægger rammerne, mens det er 
kommunalbestyrelsen der forestår bortskaffelse af affald, herunder skibsvrag.  

 Renligholdelse reguleres gennem gældende havnereglement udstedt i medfør 
af Inatsisartutlov om havne, i de områder af område C, der anvendes til 
erhvervsformål.  Myndigheden er derudover uddelegeret til kommunen.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mads Nyhus Kirk  
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger 
 
 




