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Oprydningsentreprenør : [Oplysninger om entreprenør følger senere] 

Byggeherre : Avannaata Kommunia, Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, Telefon 70 18 00 
Kontaktperson: Miljø Ingeniør Sam Shaker Abedini, E-mail sasa@avanaata.gl  

Byggeledelse : [Oplysninger om byggeledelse følger senere] 

Identifikation : Dumpen i Aappilattoq, beliggende nordvest for bygden på vejen mod bygdens helistop i delområde 1603-E02.  

Kort beskrivelse : Opgaven omfatter en totaloprydning af den eksisterende dump i Aappilattoq, herunder en fuld oprensning af dumpen, affaldsfronten 
mod havet og afbrændingspladsen samt udsortering og udskibning af forbrændingsegnet affald, deponeringsegnet affald, jern- og 
metalskrot, dæk, elektronikskrot og farligt affald til behandling, genanvendelse og/eller bortskaffelse i eller udenfor Grønland. 

Tidsplan : Oprydningsarbejdet forventes påbegyndt i ultimo august 2018 og forventes afsluttet i november 2018. 

På efterfølgende sider er der oplyst hvilke affaldsfraktioner, der må forventes med angivelse af de i SA angivne behandlingsformer og bortskaffelsesløsninger. 

Oversigten ajourføres under oprydningsarbejdets planlægning med angivelse af skønnede affaldstyper og -mængder samt forudsatte bortskaffelsesmåder. Senere 
under udførelsen af oprydningsarbejderne ajourføres skemaerne på grundlag af opgørelse over de faktiske mængder og bortskaffelsesmåder. 
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Affaldsfraktioner, behandling, bortskaffelsessted og affaldsmængder 

Affaldstype Behandling Modtageanlæg1 Mængde2 

Miljøfarligt affald 

Olieaffald Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Kemikalieaffald Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Emballager, der indeholder eller har indeholdt olie og kemikalier Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Akkumulatorer og batterier Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Trykflasker Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Trykimprægneret træ Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

     

Elektronikskrot 

Hvidevarer, ekskl. køle-/fryseskabe Evt. miljøbehandling/Evt. 
neddeling/Udskibning 

Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Køle-/fryseskabe o.l. til miljø-/specialbehandling Evt. miljøbehandling/Evt. 
neddeling/Udskibning 

Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Andet elektronikskrot Evt. miljøbehandling/Ud-
skibning 

Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

     

Jern- og metalskrot 

Rent svært Evt. neddeling/Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Rent let jern Evt. neddeling/Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Jern til shredder Evt. neddeling/Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Rene blandede metaller Evt. neddeling/Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Wirer Evt. neddeling/Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Blandede kabler Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Dæk Udskibning Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

                                                           
1 Hvis entreprenøren vælger et modtageanlæg uden for Grønland angives firmanavn og adresse – jf. endvidere SA. 
2 For affaldsfraktioner, der udskibes til behandling/bortskaffelse på affaldsanlæg i Grønland eller uden for Grønland opgøres affaldsmængderne iht. de registreringer/vejesedler, der 
modtages fra modtageanlæggene. Mængden angives i samme enheder som anvendt af modtageanlæggene. 
For øvrige affaldsfraktioner, som flyttes til det nye deponi i Aappilattoq, foretages der et skøn af de håndterede mængder. Mængden angives i m3. 
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Miljøklargjorte køretøjer og entreprenørmaskiner m.m. Evt. miljøbehandling/Evt. 
neddeling/Udskibning 

Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

     

     

Forbrændingsegnet affald  

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Udskibning/Forbrænding Forbrændingsanlæg i Grønland   

Træaffald, eksklusiv trykimprægneret træ Evt. neddeling/Udskib-
ning/Forbrænding 

Forbrændingsanlæg i Grønland   

Andet brændbart affald (Møbler, plast, flamingo o.l.) Evt. neddeling/Udskib-
ning/Forbrænding 

Forbrændingsanlæg i Grønland   

     

     

Deponeringsegnet affald  

Genanvendeligt deponeringsegnet affald 
(Beton, tegl, sten, jord, glas o.l.) 

Neddeling/Genanvendelse 
til afdækning/Evt. udskib-
ning/Evt. deponering 

Dump i Grønland.   

Ikke-genanvendeligt ikke-brændbart affald 
(Glasfiber, isoleringsmaterialer, blød PVC, reb, trawl o.l.) 

Evt. neddeling/Udskib-
ning/Deponering 

Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Asbest Udskibning/Deponering Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

Slagger Genanvendelse til afdæk-
ning/Evt. udskibning/Evt. 
deponering 

Miljøgodkendt modtageanlæg udenfor Grønland   

     

     

 
 


