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FORORD 
Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af 
natrenovation i byer og bygder i Avannaata Kommunia. 
 
Gyldighedsområde 
Regulativet gælder for alle byer og bygder. 
 
Formål 
Formålet med regulativet er at sikre en høj hygiejnestandard ved bortskaffelse af 
natrenovation. Udledning af natrenovation skal så vidt muligt ske til det offentlige 
kloaknet. Hvis dette ikke er muligt, skal natrenovation bortskaffes på en hygiejnisk 
forsvarlig måde. 
 
Definition 
Natrenovation er latrin og sanitært spildevand fra alle former for toiletter  
 
Natrenovation 
Alle husejere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak eller har egen udledning af husspildevand 
til fjord eller hav, skal have et tørkloset eller en samletank. 
Samtidig skal alle huse med tørklosetter, være tilsluttet den kommunale 
indsamlingsordning af natrenovation. Husejere skal i så fald sørge for, at der er fri adgang 
til tørklosettet eller stille den bundne sæk eller spand frem inden kl. 07.00 på 
afhentningsdagen. 
 
Gebyrer 
Husejere og lejere, der er tilknyttet den kommunale ordning betaler et gebyr jf.  
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og 
spildevand § 20. Gebyret vil fremgå af gældende takstblad. 
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1 FORMÅL 
 
Regulativets formål er at sikre, at bortskaffelse af natrenovation fra husstande og erhverv 
i Avannaata Kommunia sker på et bæredygtigt grundlag, efter en høj hygiejnisk standard 
og med forståelse for beskyttelse af miljøet. 
Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for borgere, husejere, virksomheder og 
kommunen. 
 
2 LOVGRUNDLAG 
 
Nærværende regulativ er udarbejdet i henhold til 
 

• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og 
spildevand, § 2, § 49 
 

• Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, § 66, § 60 

 
3 GYLDIGHEDSOMRÅDE 
 
Nærværende regulativ gælder for byer og bygder i Avannaata Kommunia. 
Nærværende regulativ omfatter samtlige ejendomme, virksomheder, foreninger og 
arrangører af arrangementer, hvor der midlertidigt samles mennesker samt ubebyggede 
arealer, hvorpå der forekommer større aktivitet. 
Regulativet omfatter natrenovation. 
Ved natrenovation forstås latrin og sanitært spildevand fra enhver form for toiletter  
 
4 HUSEJERENS PLIGTER 

 
Benyttelsespligt 
Husejere, der ikke er tilsluttet en offentlig kloak eller har egen udledning af husspildevand 
til fjord/hav, skal for egen regning anskaffe og vedligeholde et af kommunen godkendt 
tørkloset med spand eller en af kommunen godkendt samletank. 
Husejere, der ikke har mulighed for at tilslutte sig en offentlig kloak eller har egen 
udledning af husspildevand til fjord/hav, skal være tilsluttet den kommunale 
natrenovationsordning som beskrevet i afsnit 6 eller en tømningsordning for samletanke 
efter bestemmelserne i denne skrivelse afsnit 7. 
 
Sorteringspligt 
I natrenovationsposer og tørkloset uden pose må der ikke henlægges andet affald end 
natrenovation. 
 
Udledning af natrenovation 
Udledning af natrenovation skal så vidt muligt ske til det offentlige kloaknet. Enhver form 
for udledning af natrenovation skal først godkendes af kommunen. 
 
5 TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK 
 
Når en ejendom er tilsluttet offentligt kloaknet så ophører natrenovationsindsamlingen. 
Ejeren af ejendommen skal sikre afmelding af natrenovationsordningen. 
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6 NATRENOVATIONSORDNING 
 
Der anvendes i kommunen tørklosetter både med natrenovationsposer og uden 
natrenovationsposer. Til opsamling af natrenovation i tørklosetter med pose må kun 
benyttes de af kommunen leverede eller godkendte poser. Der må kun anvendes 
tørklosetter, som er godkendte af Avannaata Kommunia. 
Husejere er pligtige at holde standpladsen i god og renlig stand samt sørge for nødvendige 
og forsvarlige adgangsforhold. I tilfælde hvor der forekommer uhygiejniske forhold i 
forbindelse med tørklosetter, kan kommunen pålægge husejeren eller lejeren at sætte 
sækken uden for døren. 
Husejeren skal sørge for, at tørklosetter er tilgængelige for renovatøren. Eventuelt skal 
husejeren træffe aftale med renovatøren om placering af sække med natrenovatøren uden 
for huset på et synligt og let tilgængeligt sted. Sækken skal være omhyggeligt lukket og 
bundet og anbragt på aftalt sted kl. 07.00 på afhentningsdagen. 
Husejeren er forpligtet til at friholde afhentningsstedet for affaldsspild samt at holde 
adgangsforholdene ryddelige og pæne. 
Det påhviler husejeren, jf. pkt. 4 "Husejerens pligter", at tilmelde sig 
natrenovationsordningen med det nødvendige antal afhentninger og at sikre, at 
spande/poser ikke overfyldes mellem to afhentninger. 
Hvis der ved afhentning af natrenovation ikke er noget i spanden/posen vil renovatøren 
ikke foretage nogen tømning. Når posen ikke tømmes vil husejeren ikke få en ny 
natrenovationspose. Ovennævnte vil ikke give anledning til refusionsgodtgørelse til 
husejeren. 
 
7 SAMLETANKE 
 
Samletanke for sanitært spildevand skal være tætte frostfrie tanke med alarm eller 
anden registrering af fyldningsgraden og ligeledes være i overensstemmelse med 
gældende byggeregler og miljølovgivning. 
Afløbsstuds med slangetilkobling for slamsuger ved ny tilslutning skal placeres således, at 
slamsugerens slange på max. 8 meter uden vanskeligheder kan tilkobles. Husejeren er 
pligtig at holde standpladsen i god og renlig stand og sørge for nødvendige og forsvarlige 
adgangsforhold. Ligeledes skal husejeren sikre, at samletanken i øvrigt kan tømmes 
uhindret. 
Der må ved slamsugning ikke forekomme spild på terræn. Det skal sikres, at rør og 
slanger tømmes fuldkommen. Husejeren er forpligtet til at friholde areal så det er muligt 
for transportøren at komme til afløbsstuds for natrenovation fra samletanke. 
 
8 GEBYRER 
 
Det påhviler husejere og lejere at betale gebyrer til dækning af udgifter i forbindelse 
med de fastsatte ordninger. Gebyrerne opkræves hos husejer eller lejeren, som er 
tilmeldt renovationsordningen. 
Kommunalbestyrelsen fastsætter 1 gang årligt gebyrstørrelsen for indsamling af 
natrenovation samt tømning af samletanke. Avannaata Kommunia bekendtgør 
gebyrstørrelsen både lokalt og på kommunens hjemmeside. Gebyrstørrelserne vil fremgå 
af et takstblad, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. 
Husejeren eller lejeren skal afmelde natrenovationen ved fraflytning og tilmelde 
natrenovationen ved tilflytning til den nye ejendom m.v. 
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Modtager kommunen ikke afmelding i forbindelse med en fraflytning, er den hidtidige 
forbruger forpligtet til at betale renovationsafgifter, som vedrører tiden, indtil anden 
forbruger tilmeldes, eller forvaltningen afbryder renovationsordningen. 
 
9 TILSYN 
 
Avannaata kommunia fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes. 
Enhver husejer eller lejer af en ejendom har pligt til at give Avannaata kommunias 
tilsynsfolk adgang til ejendommen, herunder adgang til at inspicere tørklosetter, 
samletanke og håndtering af natrenovation fra samletanke indtil den endelige 
bortskaffelse. 
Konstateres forhold, som er i modstrid med nærværende regulativs bestemmelser, kan 
Avannaata kommuniapåbyde, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne 
inden en nærmere angivet frist. 
Såfremt forholdene ikke bringes i orden inden for den angivne tidsfrist, kan Avannaata 
kommunia lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning. 
 
10 OVERTRÆDELSE OG SANKTIONER 
 
Overtrædelse af nærværende regulativ kan medføre foranstaltninger i form af bøde, jf. § 
49 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og 
spildevand og sanitært spildevand og § 66 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om 
beskyttelse af miljøet. 
 
11 KLAGE 
 
I overensstemmelse med reglerne i § 60 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om 
beskyttelse af miljøet kan der klages over afgørelser vedrørende regulativets 
bestemmelser samt afgørelser truffet i henhold hertil. 
Eventuelle klager over Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ske til Klageudvalget 
vedrørende Miljøbeskyttelse, c/o Styrelsen for Råd og Nævn, Postboks 689, 3900 Nuuk. 
Klagefristen er 6 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage har opsættende 
virkning, indtil klageudvalgets afgørelse foreligger, eller klageudvalget bestemmer andet. 
Henvendelser og klager vedrørende regulativets bestemmelser og udmøntningen af disse 
skal stiles til kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen. 
 
12 BEMYNDIGELSE 
 
Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har ved vedtagelsen af nærværende 
regulativ bemyndiget Anlægs- og Miljøforvaltningen til at træffe afgørelser efter 
nærværende regulativ. 
 
13 IKRAFTTRÆDELSE 
 
Samtidig med ikrafttrædelse af nærværende regulativ ophæves regulativerne for 
natrenovation for Qaanaaq området, Upernavik området, Uummannaq området, Ilulissat 
området. 
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2018  
 
Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia 
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Den  Den 
   

Palle Jerimiassen  Sivso Dorph 
Borgmester  Kommunaldirektør 
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