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INDLEDNING
llu/issat Kommuneplan 1994-2004 bes!Ar af 2 h~fter.
I h~fte 1, Planredeg¢relse, er forudsa:tningerne for komrnuneplanarbejdet og mAI.ene for komrnunens
udvikling beskrevet
Det drejer sig dels om en ~k.ke generelle planforu~tninger, dels om komrnunens sektorplanl~gning.
I h~fte 2, Fysiske planer, er komrnuneplanens delplaner sarnlet.
Det drejer sig om by- og bygdezoneplanen, der af~nser de arealer, hvor kornrnunalbestyrelsen er
arealrnynd.ighed, bygdeplaner for de 4 bygder samt for Ilulissat by hovedstruktur og rammer for indholdet af
lokalplaner.
Retningslinjer for komrnunalbestyrelsens tildeling af arealer i by- og bygdezone er indeholdt heri.

l/ulissat Kommuneplan 1994-2004 er udarbejdet af Ilulissat komrnune, Teknik og MiljS'forvaltningen, med
bistand fra byplankonsulent Niels Bennetzens tegnestue. April 1996.
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FORORD
Henned fremlregger Ilulissat korrununalbestyrelse den endelige udgave af "Ilulissat korrununeplan 19942004". Kommuneplanen fastlregger retningslinjer for korrununens udvikling frem tilh 2004.
Kommunalbestyrelsen eroverbevist om, at udviklingen de korrunende 10 4r vii byde pA en rrekke udfordringer
og denned nye muligheder for Ilulissat Hovederhvervet i kommunen vii staclig vrere fiskeriet baseret pArejer
og heUefisk, men i forbindelse med realiseringen af hjerrunestyrets overordnede turistpolitiske mAl stiller
korrununalbestyrelsen store forventninger til udviklingsmulighederne i Disko-regionen generelt og i Ilulissat
kommune i srerdeleshed.
Ilulissat bysenestAende beliggenhed vedden aktive isbrre betyder, at omrAdet allerede i dag er etstort turistmAl
med oplagte muligheder for en videre udvikling af turistpotentialet. Korrununalbestryrelsen lilnsker derfor at
stliltte udviklingsbetingelseme for turisterhvervet i kommunen, som efter kommunalbestyrelsens opfattelse
f0~t og fremmest er afhrengig af en udbygning af lufthavnen i llulissat til international beflyvning.
Sidelli)bende med clisse bestrrebelser sigter kommunalbestyrelsen mod at etablere sA attraktive rammer som
muligt for borgemes hverdag, hvor boliger, arbejdspladser, uddannelses- og fritidsmuligheder m.m. er dele
af en sammenhrengende helhed for den enkelte borger. Forbedringer af levevilkhene skabes over en Arrrekke
og over mange tiltag pA forskellige omrAder. Kommuneplanen indeholder beskrivelser af forudsretninger og
mAl for udviklingen pA en rrekke af clisse omrAder.
MAlene nAs gennem et stacligt samarbejde mellem borgeme, kommunalbestyrelsen,landsstyret og Iandstinget,
og deter derfor et centralt aspekt i kommuneplanarbejdet at ajourflilre og revidere planlregningsgrundlaget,
sA kommuneplanens oplysninger ikke fremsth forreldede og uaktuelle. Der er derfor fastlagt en Arlig
planrutine for det l!ilbende kommuneplanarbejde for blandtandet at koordinerekorrununens Arlige budgetlregning
med hjemmestyrets investeringsplanlregning.
Kommuneplanen har vreret undervejs lrenge, og der er derfor allerede pA nuvrerende tidspunkt l!lnsker om
ajourfl!lring af dele af planen. Med det planlregningsmressige overblik, der nu foreligger, vii det vrere muligt
allerede ved den f!ilrstkommende revision af planredeglilrelsen at gennemgA de dele af planen, der mest har
behov.
Et forslag til kommuneplan blev offentliggjort i forAret 1994. Det overordnede planlregningsma:ssige
grundlag er fastholdt i den endelige plan, hvorimod der er foretaget en rrekke rendringer i planens opbygning.

Med venlig hilsen,

/),/)/?~/;
; QJ{~o~h ~
·
. Borgmester
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VEDTAGELSESPATEGNING
KOMMUNALBESTYRELSENS VEDTAGELSE
llulissat Kommuneplan 1994-2004 er udarbejdet i henhold til :
- Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planla:gning (som a:ndret ved
landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987), og
- Hjemmestyrets bekendtg~relse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planla:gning (som
a:ndret ved hjemmestyrets bekendtg~relse nr. 43 af 15. november 1994).
Et fors1ag til kommuneplanen blev vedtaget d. 26. oktober 1993 og fremlagt til offentlig de bat i marts, april
og maj 1994.
Kommunalbestyrelsen vedtog "Ilulissat ko'mmuneplan 1994-2004" endeligt den 8. november 1994.
PA baggrund afbema:rkninger fra G~nlands Hjemmestyre er der foretaget en grundig revision afplanforsIagets
opbygning og metode, hvorimod det overordnede planla:gningsma:ssige grundlag er opretholdt i forhold til
det tidligere offentliggjorte forslag.

Borgmester

LANDSSTYRETS GODKENDELSE
Landsstyret har godkendt kommuneplanen som det fremgAr af nedenstAende godkendelsespAtegning.

Planlzgningsgrond!aget
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1. PLANLtEGNINGSGRUNDLAGET
1.1. Lovgrundlag
1.2. Landsplanmressige bindinger
1.3. Bebyggelsesmf)nsteret
1.4. Kommunens 0konomi og sektorplanlregning
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1.1. LOVGRUNOLAG
"llulissat kommuneplan 1994-2004" er udarbejdet
i benbold til "Landstingsforordning nr. 6 af
19.12.1986 om arealanvendelse og planl:egning"
som :endret ved "Landstingsforordning nr. 1 af
18.06.1987" og "Hjemmestyrets Bekendtgilrelse
nr. 23 af 18.11.1992 om arealanvendelse og planl:egning" som :endret ved "Hjemmestyrets
Bekendtgilrelse nr. 43 af 15.11.1994".

1. Planredegorelsa

• ptangrundlag
• aektorplaner
llullssat kommune
t...____.....j

/

1.1.1. KOMMUNEPLANENS OPBYGNING
Bestemmelseme beri indeb:erer, at kornrnunalbestyrelsen bar pligt til at tilvejebringe en kornrnuneplanmedetnrermereangivetindholdforkornrnunens
bovedby og bygdemressige bebyggelser i kom·
munen.
En grafisk fremstilling afkommuneplanens opbygninger vist p! figur 1. Som det fremg!r, bestAr
kommuneplanen af 2 dele:
1. Dels en planredeg~relse, der indebolder en

beskrivelse af de generelle forudsa:tninger og bind·
inger for kommuneplanlregningen samt en be·
skrivelse af kornrnunens sektorplanlregning i form
af en rreldce sektorplaner.
2. Dels en plandel, der indebolderen rrekke fysiske
planer: en by- og bygdezoneplan, der afgrrenser det
areal, bvor det er kommunalbestyrelsen, der er
arealmyndigbed. Bygdeplaner for llimanaq,
Oqaatsut, Qeqertaq og Saqqaq. En bovedstruktur
for llulissat by og rammer for indholdet af den mere
detaillerede lokalplanlregning for llulissat by. Og
endelig, retningslinjer for kornrnunalbestyrelsens
tildeling af arealer i by- og bygdezone.
RAMMESTYRING OG GODKENDELSE
Planlovgivningen fastsreuer et sAkaldt rarnrne·
styringsprincip, hvor enbver plans indhold skal
ligge indenfor de rammer, der er udstukket p! det
overordnede planniveau. En kommuneplan m!
sAledes ikke va:re i strid med landsplanla:gningen,
og ornrAdeplaner, for eksempel lokalplaner, skal
overholde de rammer, der er fastlagt i kommune·
planen.

2. Fyslsko planet
· by·/ bygdazoner
• bygdaplanar
• hoveds1rUiml'

• rammer
• bygdaplanar
• ralnlngslin)ar

Fig. I • Kommuneplanens opbygning
Kornrnuneplanen skal godkendes af landsstyret, og
den er p! sin vis en "aftale" mellem kommunalbe·
styrelsen og hjemmestyret om den fremtidige udvikling i kornrnunen.
Lovgivningen indeholder derfor lcrav om kommunalbestyrelsens pligt til at ajourftlre kornrnuneplanen.
AJOURF0RING AF KOMMUNEPLANEN
Lovgivningens bestemmelser om ajourfllring af
kornrnuneplanen er udtryk for, at kommuneplanlregningen er et ltlbende planlregningsarbejde.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde kommuneplanen, s!ledes at planmaterialet
ikke fremstAr forreldet eller mangelfuldt.
Der foreligger endnu ikke nrermere retningslinjer
for ajourfllringen af kornrnuneplanen, men landsstyret bar udtalt. atder vii blive lagt stor vregt pll, at
planredegjlrelsen (hvori kommuneplanens forudsretninger og m!lsa:tninger for kom munens
udvikling er beslcrevet) bliver ajourftlrt !rligt.
Hensigten hermeder at sikre. atder l!ilbende foretages
en kobling mellem den fysiske og pkonomiske
planlregning, dels med det formAl at sikre .:n
sammenhreng mellem kommunens anla:gspnsker

Planlzgningsgrundlagd

og budgetlregningen, dels med det formAl at danne
grundlag for en koordinering af hjemmestyrets
investeringsplanlregning og kommunalbestyrelsens
budgetlregning.
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tilrettelregges en prioriteringsdebat for den sarnlede
kommunalbestyrelse. PA grundlag heraffastlregges
budgetrammer for det kommende ~s budget
I juli kvartal udarbejdes forslag til budget.

Som grundlag for den l(llbende vedligeholdelse af
kommuneplanen, har kommunalbestyrelsen besluttet at indf(llre en ~lig planhegningsrytme.

1.1.2. ARLIG PLANRYTME
Den ~lige planrytme indebrerer ,at den foreliggende
planredegl!lrelse revideres hvert ~ ijanuar kvartal
medhenblikpA at vurdere, omderforeliggerrendrede
forudsretninger, der n(lldvendiggfllr rendringer af
planredeg(llrelsens indhold. Der henvises til figur 2.
Planredeg(llrelsens beskrivelser af planlregningsgrundlaget og den kommunale sektorplanlregning
gennemgAs og opdateres i forhold til den stedfundne
udvikling, og pA grundlag heraf udarbejdes et
revideret forslag til planredeg(llrelse med forslag til
handlingsplaner og nye tiltag for det kommende
budge~ og de efterfl!llgende tre overslagsk
I april kvartal gennemf(llres en politisk vurdering af
forslaget til planredeg(llrelse; eventuelt kan der

Vedtagelseafbudgettetsamt udarbejdelse af endelig
planredeg(llrelse sker i oktober kvartal. Planrede·
g(llrelsen danner grundlag for kommunens udmelding af (llnsker til hjemmestyrets investeringsplanlregning fordet efterf(lllgende finans~. Samtidig
med fremsendelse af forslag til anlregsl!lnsker kan
kommunalbestyrelsen fremkomme med kommentarer til landsplanredeg(llrelsen og i forbindelse
hermed fremsrette forslag om rendringer af by- og
bygdepolitikken pA lrengere sigt.
Temaemner for ~ets planlregning kan udpeges og
igangsrettes, og resultateme heraf lregges til grund
for den ~lige justering af planredegl!lrelsen.
I forbindelse med den f!ilrstkommende revision af
planredeg(llrelsen vii der isrer blive lagt vregt pA en
!llget koordinering af kommunens fysiske og !ilkonomiske planlregning med udgangspunkt i en gennemgang af sektorplaneme og handlingsplaneme.

revtalon plonredeg•re
raYitton l'landl1ngsp1

nye ttlteg

Fig. 2 - Ar/ig planrytme
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1.2. LANDSPLANMtESSIGE BINDINGER
Som ovenfor mevnt betyder bestemmelseme om
kommuneplanlcegning, at kommuneplanlcegningen
ikke mA vcere i strid med landsplanlcegningen.
Landsplanlcegningen omfaner dels landsplanmcessige hovedretningslinjer, der fastlcegges af landstingetpA grundlagaf den Arlige landsplanredeg¢relse,
dels hjemmestyrets investeringsplanlcegning, sAdan
som den kommer til udtryk i finansloven og i
forbindelse med hjemmestyrets sektorplanlcegning.
1.2.1. LANDSPLANMIESSIGE HOVEDRET·
NINGSLINJER

Debatoplceggets indledende afsnit beskceftiger sig
med de llkonomiske og erhvervsmcessige problemstillinger fra 1960 til idag og perspektiveme i en
llkonomisk vcekststrategi. I den afs1uttende del
fremlcegges der en analyse af det forventede
udgiftspres pA service- og overft:~rse1somrAdeme.
Ud fra en beskrivelse af rammebetingelseme for
erhvervsudviklingen pApeges det, at stilrre ilkonomisk vcekst er forudscetningen for opretholdelse og
forllgelse afbeskceftigelsen og velstanden, og forat
de velfcerdspolitiske mAl kan realiseres.
FISKERIET

Landsstyret har i 1991 fastlagt landsplanmcessige
hovedretningslinjer om varetagelse af bevaringsinteresser i komunepanlcegningen. Bestemmelseme
fremgAr afHjemmestyrets Bekendtgllrelse nr. 31 af
30. ok1ober 1991 om varetagelseafbevaringshensyn
i kommuneplanlcegningen.
Bevaringsinteresseme i llulissat kommune er
ncermere beskrevet i kulrur- og fritidsplanen, jvf.
afsnit 2.9., og deer indarbejdet ide fysiske planer
for Ilulissat by og de enkelte bygder. Der henvises
til hcefte 2.
1.2.2. ARLIG LANDSPLANREDEG0RELSE
Landsstyret fremlagde i efterAret 1994 en
landsplaredegllrelse for landstinget under titelen
"Arbejde og tryghed - til vores efterkommere".
er bygget over to sammenhcengende
grundtemaer: Hvordan s/krer vi en stigende
nationalindkomst? og Hvilke mdlfor udvik/i11gen af
ve/fardssamfundet kan vi nd indenfordetoverskud,
der skabes, og hvorledes skal disse mdl prioriteres?
Redegt:~relsen

Den store udfordring ift:~lge landsplanredegt:~relsen
er nemlig at frernkalde den t:~konomiske vcekst. som
er en forudscetning dels for, at der kan skabes
tilstrcekkelige arbejdspladser bide til de nuvcerende
ledigeog tilden kommende voksende arbejdsslyrke,
som melder sig pAarbejdsmarkedet ide nceste Ar, og
dels for at velfcerdssarnfundet kan fas!holdes og
udbygges.

Mulighedeme for at fastholde og udvikle fiskeri·
erhvervet er afhcengig af de intemationale markedsbetingelser, hvor Royal Greenland A/S de sen ere rtr
har fors"gt at modvirke en uheldig prisudvikling
blandt andet ved en ¢get markedsf¢ring og differentiering af gr¢nlandske fiskeriprodukter som h¢jkvalitetsprodukter.
For sA vidt angAr rejefiskeriet antages det, at en vis
spredning i udbuddetafde gr¢nlandske rejeprodukter
(forholdet mellem skalrejer og kogte/ pillede rejer)
vii give den st¢rste indtjening, selvom der pd kon
sigt er samfunds!ilkonomiske fordele ved at prioritere
trawlerfangst frem for det kystncere fiskeri. For
fiskeindustrien vil der under aile omstcendigheder
vcere behov for at skcere ned pA antallet af
fabriksanlceg i land. Det konkluderes. at der er
behov for en politisk prioritering mellem de forskelligeomrAderafrejesektoren. Delserde naturlige
ressourcer nemlig begra:nsede, og dels er ccr et
vcesentligt indtjeningspotentiale i den kommercielle
del af fiskeindustrien.
For sA vidt angAr hellefiskeriet. konstateres det, at
eksporrvcerdien har vceret stigende ide seneste Ar pA
grund af prisstigninger og Stiilrre eksportma:ngder,
der har placeret hellefiskprodukter som den
nceststlilrste eksportartikel, mAlt pA eksporrvcerdien.
Hvis det nuvcerende indenskcers fiskeritryk skal
fastholdes. vii der imidlenid va:re beho·; for at
udvide indhandlingsmulighedeme ved hjcelp af
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indhandlingsskibe eller nye landanlreg, idet kapaciteten i vi sse indenskrersomd.der, blandt andet i
Diskobugten, ervresentligt stfl)rre end de langsigtede
fangstmuligheder.
Det konluderes, at det indenskrers fiskeri ikke er sA
k:apitalkrrevende som det udensk<trs fiskeri. Det
begrunder antagelser om, at indenskrers fiskeriet
har de bedste fremtidsudsigter, men at der i det
udenskrers fiskeri synes at vrere visse uudnyttede
muligheder for en forsigtig udbygning.

For sA vidt an gAr erhvervsstrukturen, fremgAr det af
statistikken over mrengder og vrerdier af indhandlinger fordelt pA kommuner, at Ilulissats
procentvise andel i 1994 af de samlede indhandlinger
af rejer og hellefisk var henholdsvis 18% og 38%,
svarende til19% af den samlede vrerdi af indhandlinger i landet ogden stfl)rste vrerdima:ngde af
aile komrnuner. Der henvises til nedenstAende figur

3.
Komrrone

TURISMEN
Landsplanredegfl)relsen pApeger, at der er grundlag
for en stfl)rre satsning pA turismen som et nyt grfllnlandsk hovederhverv. Udover positive vurderinger
af markedet anf¢res det, at et velfungerende turisterhverv vi! have en srerlig positiv virkning pA
beskreftigelsen og give mulighed for en rrekke
sidegevinster, blandt andetat turisteme vii medvirke
til at finansiere omkostningerne til landets
infrastruktur.
ANDRE ELEMENTER IVAlKSTSTRATEGIEN
Ved siden af de to nye "erhvervslokomotiver" turisme og rAstofudvinding, der skal supplere fiskeriet
som b<trende erhvervsomrAder n<tvner landsplanredegfl)relsen behovet for at styrke og udvikle
de landbaserede erhverv som bygge- og anlregsvirksomhed, smAproduktion og nrerings- og servicevirksomhed for at opnA en udvikling mod et
flersidigt erhvervsliv, der kan modvirke det hfl)je
importniveau.
lLULISSAT KOMMUNES ROLLE
llulissat kommune har en rrekke indlysende
muligheder for at spille en konstruktiv rolle i forbindelse med de nrevnte udviklingsbestrrebelser.
Erhvervsstrukturen, det turistrnressige potentiale og
Disko-regionens bos<ttningsstruktur med nresten
en fjerdedel af landets befolkning og med 5 bysamfund placeret med en - efter grfl)nlandsk mAlestok overskuelig indbyrdes afstand er vigtige forudsretninger for udvikling af etdynamisk og flersidigt
erhvervsliv.

%

Nanortalik
Oaqortoq
Narsaq
Paamiut
Nuuk
Maniitsoq
Sisimiut
Kangaatsiaq
Aasiaat
Oasiglannguit
llullssat
Oeqertarsuaq
Uummannaq
Upemavik
Avanersuaq
Tasmaq
lttoqqortoormiut

0,9
1,5
8,0
0,2
12,5
11,1
16,4
0,5
6,6
6,4
19,0
2,6
5,3
6,9
0,4
1,3
0,3

latt

99,9

Fig. 3- Vcerdi afindhandlinger 1994

Forelfl)bige opgfllrelser for 1995 viser dog en relativ
tilbagegangi llulissatogen tilsvarendestorfremgang
for Sisimiut De to byer vii formentligt ogsd i 1995
tegne sig for cirka 35% af landets sarnlede indhandlinger.
Disko-regionen tegnede sig for 35% af den samlede
vrerdirnrengde i 1994.
For sA vidt angAr udviklingsmulighedeme for tunsmen i Ilulissat kan der henvises til Greenland
Tourisrns "Oplreg til turismestrategi", hvori det
pdpeges, at m!lsretningen for udviklingen af turisterhvervet er at skabe valutaindtregter til Grfl)nland
pd 500 millioner kr. Arligt, og at det er i Diskoregionen, at halvdelen af disse indtregter skal indtjenes.
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Beregn.in&eme indeba:rer en kraftig for¢gelse af
atlanurafl)dten, hvor en udbygning af lufthavnen i
Ilulissat til atlantbeflyvning vii spille en va:sentlig
roUe.
·

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Gr¢nlands
Statistiske Kontor og omfatter alene befolkningen
pA landsplan. I landsplanredeg¢relsen knyttes der
f¢lgende bema:rkninger til prognosen:

Deter kommunalbestyrelsens opfattelse, at llulissat
kommune pA afg¢rende mAde kan bidrage til
udvildingen af en mere alsidig og dynamisk erhvervssstruktur i landet i overensstenunelse med
mM~tningeme i landsplanredeg¢relsen, og atdisse
mulighedervil blive styrketved en hurtigudbygning
af lufthavnen i llulissat til international beflyvning.

"Udviklingen i det sarnlede befolkningstal vii i de
kommende Ar isa:r va:re pra:get af det markante fald
i f¢dselshyppigheden, der fandt sted i slutningen af
60'eme og begyndelsen af 70'eme. De Argange,
som nu er pA vej ud pA arbejdsmarkedet, og som
kommer i den alder, hvor de fleste kvinder f¢der
b¢m, er altsA betydeligt mindre end ide foregAende
Ar.

1.2.3. BEFOLKNINGSPROGNOSE 1995-2005
Landsplanredeg¢relsen afsluttes med en analyse af
det forventede udgiftspres pA service- og overfSlrselsomrAderne, som f¢1ge af den befolkningsudvikling, der forudses i den befolkningsprognose
frem til Ar 2005, som er udarbejdet af Gr¢nlands
Statistik. Befolkningsprognosens hovedtal fremgAr
affigur 4.

1995

2005

JEndrlng

00-04

10,2%

8,3%

• 13,9%

05 -1 4

17,4%

18,2%

10,3%

15-19

6,3%

8,4%

40,7%

20.24

6,2%

6,8%

14,5%

25-59

52,6%

49,1%

-1,9%

60.

7,2%

9,2%

33,3%

IaIt

55.732

58.668

5,3%

Fig. 4 • Hovedtalfor befolkningsprognose
Det va:seotligste perspektiv i befolkningsudviklingen er. at samfundet fAr en st¢rre fors¢rgerbyrde,
fordi aldeissarnmensa:tningen a:ndres med flere
b¢m og unge og en markant stigning i antallet af
a:ldre. En li<lvilding der alt andet lige betyder st¢rre
udgifter i de offentlige budgeuer og behov for
omfordeling af de samlede indkomster.

Gruppen af20-24 Arige kvinder er i dag kun 2/3 sA
stor som for 10 Ar siden, og aldersgruppen 15-24
Arige var i 1984 dobbelt sA stor som i dag. Det vii
uvilkArligt betyde et fald i f¢dselstallet.
Derimod erder som f¢lge af den hidtidige konstante
befolkningstilva:kst flere indbyggere i den aldersgruppe, som i de kommende Ar vii forlade arbejdsmarkedet og gA pA pension.
Af den grund vil nettotilgangen til arbejdsmarkedet
falde, mens antallet af aldersbetingede pensionsberettigede forventes at stige markant.
Mens der pr. l . januar 1994 var 8 indbyggere i den
erhvervsaktive aldersgruppe for hver indbygger pA
60 Ar eller derover, vii forholdet i 2004 va:re 6 til L
Samtidig forudser prognosen, at der vii va:re 6%
flere b¢rn og unge (0-19 Ar) pr. indbygger i den
erhvervsaktive gruppe."
PRES PA SERVICE OG YELF.tERDSUDGIFTER
Perspektiveme i denne udvikling er if¢lge landsplanredeg¢relsen st¢rre udgifter pA socialomrAdet,
i~r i forbindelse med socialt- og aldersbetingede
pensioner, og behov for at im¢degA risikoen for en
social ska:vvridning af samfundet, idetdet vurderes,
at effekten af et forventet ¢konomisk opsving na:ppe vii komme tidsnok til at afva:rge konsekvenseme
af den hidtidige ¢konomiske udvikling.
PA skole- og uddannelsesomrAdet forventes der pA
landsplan knap 1.300 flere skoles¢gende, samtidig
med atder forventesen relativ stigning i beh<>Vet for
at bruge sundhedsvcesenet som fSllge af den for-
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ventede forskydning af befolkningens alderssammensa:tning.
Udover etablering af nye arbejdspladser bestAr
mulighederae for at im!i)degA udgiftspresset efter
landsplanredeg!i)relsen i :
- regulering af kriterieme og niveauet for sociale
ydelser,
- a:ndring af pensionsalderen til 65 Ar,
- a:ndrede regler og satser for blandt andet
boligsikring, b0metilskud og boligb0metilskud,
- bedre udnyttelse af sygehusene,
- ska:rpet udnynelse af specialiserede behandlingsformer,
- centralisering af vi sse behandlingstilbud,
- anskuelse af sundhedsudgifteme mere bredt.

llullaaat

Grenland
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+ 0,8

25-59
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52,6
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60-

Difference

. 0,7 '
+ 0,2

Fig. 6- Aldersfordeling 1995
Gr!ilnlands Statistiske kontor. Det er forudsat, at
befolkningsudviklingen vii forl!ilbe som pA landsplan, idet befolkningens alderssammensa:tning
ligger meget ta:t op ad tallene pA landsplan. Deter
forudsat, at forholdet mellem by- og bygdebefolkningen fastholdes. Der hen vises til figur 6.

BEFOLKNINGSFORHOLD
Det samlede befolkningstal for Dulissat kommune
var d. l. januar 1995 4.497 personer fordelt med
4.052 i Dulissat by og 445 i kommunens 4 bygder.
Befolkningsudviklingen siden 1985 fremgAraf figur
5. Som det ses, har der va:ret en samlet vrekst i
perioden 1985-90, hvorimod befolkningstallet er
faldetmed 1,6% i perioden 1990-95. Denne befolkningsma:ssige tilbagegang har alene ber!ilrt Ilulissat
by, hvorimod der har va:ret en k:raftig va:kst pA over
60% i perioden i bygden Saqqaq.
Befolkningstallene for llulissat for perioden efter
1995 er baseret pA indekstal for den seneste
landsda:kkedne befolkningsprognose udarbejdet af

I forbindelse med den Arlige gennemgang af planredeg!i)relsen vil den faktiske befolkningsudvikling
blive fulgt n0je med henblik pA korrektioner i
fremskrivningen.

SA::RLIGE SEKTORPOLITISKE PROBLEMSTILLINGER
LandsplanredegSilrelsen indeholder en beskrivelse
af sa:rlige sektorpolitiske problemstillinger i
forbindelse blandt andet med de f!ilma:vme langsigtede va:kstpoli Iiske mAisa:tninger og landss tyrets
omkostningsda:mpende politik.
Det drejer sig om fastholdte priser pA forsyningsomrddet fore!, vand, varme og telekommunikation
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Fig. 5 - Befolkningsudvikling og prognose
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og pA transportomrddet med investeringer i forbindelse med overgangen til containertranspon og
etablering af ilye landingsbaner til fastvingede fly.
I den sammenha:ng rnA det forventes, at de nye
landingsbaner til fastvingede fly i Aasiaat og
Uumrnannaq vii pllvirke de turisterhvervsma:ssige
muligheder i Disko-regionen og nordregionen positivi, en udvikling der yderligere kan styrkes ved
udbygning af landingsbanen i llulissat til international beflyvning og stambane for de to na:vnte
landingsbanerog foren ny landingsbanei Upemavik.

PA erhvervsomrddet udpeger landsplanredegl'!relsen
etableringen af nye arbejdspladser som en
presserende velfa:rdspolitiske opg:lve for atiml'ldegA
ledigheden. I den forbindelse har hjemmestyret
prioriteret og vii fortsat prioritere eksttaordina:re
initiativer, der kan bidrage til at styrke den samlede
beska:ftigelse, sa:rligt hl'!jt. Tilskud er fordelt
- pA egentlige beska:ftigelsesprojekter,
- pA arbejdspladser inden for fiskeindustrien,
- som ll'!ntilskud til opretholdelse af permanente
arbejdspladser,
- som ll'!ntilskud til oprenelse af nye arbejdspladser
med kort varsel,
- pA arbejdsmarkeds- og uddannelsesprojekter til
unge m.v.
En beskrivelse af igangsatte initiativer og en konla:gning af yderligere muligheder fl'!rst og fremmest
i forbindelse med turisterhvervet og mulighedeme
for mstofudnyttelse i komrnunen vii blive taget op
i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde.
Som et centtalt tema for kommuneplanla:gningen
definerer landsplanredegl'!relsen en mAlsa:tning om,
atboligforsyningen, gennemopfS!lrelseafforskellige
boligkategorier, kan da:kke behovet svarende til
den potentielle efterspl'!rgsel, der er udtrykt ved
PB20 (det vii sige, at aile enlige og sarnlevende over
20 Ar skal kunne tilbydesen bolig). Tilskudsbyggeriet
skal endvidere koncentreres om de byer, der har
stl'!rst boligmangel. Beregninger af boligbehovet i
1991 er vist pA figur 7, og det fremgAr heraf, at der
eretrelativt stort boligbehov i llulissat by, hvorimod
boligforsyBingen i bygdeme svarer til gennernsnittet
pA landsplan.
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Fig. 7- Boligforsyning
0konomidirektoratets boligafdeling har beregnet
boligmangelen i byeme, hvoraf det fremgAr, at
boligmangelen dvel pA landsplan som i Ilulissat er
aftagende, men at situationen i llulissat stadig er
mere alvorlig end pA landsplan, jvf. figur 8.
1990

1993

1995

%
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%

llullssat by

34

22

14

Aile byer

21

11

8

Fig. 8- Boligmangel
For sA vidt angAr fornyelse af boligbestanden er
hjemmestyret i gang med en omfattende renovering
af mere end 4.500 af hjemmestyrets ialt 7.800
udlejningsboliger, og derer iva:rksatet bygdeboligprogram, der skal ha:ve standarden af boligeme i
bygdeme og afhja:lpe boligmangelen. Bygdeboligprogrammet ornfatter blandt andet boliger, der er
indrettet til handicappede og a:ldre samt sanering af
a:ldre boliger i meget dArlig stand.

EN MODERNE BYGDEPOLITIK
Under denne overskrift pApeges det i landsplanredegS!lrelsen, at resultateme afbygdeinvesteringeme
pA landsplan indtil i dag ikke har stAet m1H med
forventningeme, og at det rnA erkendes, at der ikke
desto mindre er et akut behov fori vi sse ommder at
forbedre velfa:rdsniveauet i bygdeme, hvor basale
funktioner som affaldshAndtering, vandforsyning
og boligforhold udgS!lr et sundbedsproblem.
PA den baggrund er erhvervsinvesteringerne
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bygderne rettet mod en fonsat udbygning af
indhandlingsfaciliteterne for at sikre det prirruere
erhvervsgrundlag i bygderne og mod anlceg af mere
velfa:rdsorienteret an, isa:r pA boligomrAdet og i
forbindelse med servicehuse. I den forbindelse
na:vnes mulighed for en mere systematiseret udvikling af sekundcere erhvervsmuligheder inden for
husflid, skindbearbejdning m.v.
I forbindelse med det ljijbende kommuneplanarbejde
vii boligstandarden og saneringsbehovet i bygderne

Sektorplan

samt behovet forvelfrerdsorienterede investeringer
blive underslilgt na:rmere.
1.2.4. HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLANLIEGNING .

Hjemmestyrets investeringsplan for Ilulissat kommune for perioden 1996-1999 opgjon pA sektoromrAder fremgAr af finanslovens anla:gsdel, jvf.
figur 9. Det ses, at der ialt er planlagt investeringer
pA 97,3 mio. kr. i perioden.

1996

1997

1998

1999

I all

1. Erhvervsplan
2. Boligplan
3. Trafikplan
4. Milj~aplan
5. Forsyningsplan
6. Komm. virks. plan
7. Socialplan
8. Skoleplan
9. Kultur- og frit. plan

0
18,7
0
0,6
2,0
1,1
2,6
0
0

0
28,2
0
0
2.0
0,6
11,8
0
0

0
19,1
1,0
0
0,4
0
0
0
0

0
3,8
3,0
0
2,4
0
0
0
0

0
69,8
4,0
0,6
6,8
1,7
14,4
0
0

lalt, mio. kr.

25,0

42,6

20,5

9,2

97,3

Fig. 9- Hjemmestyreinvesteringer opgjort pd sektorer
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1.3. BEI,lYGGELSESM0NSTERET
I forbindelse med kommuneplanarbejdet er der
foretaget fillgende inddeling af kommunens areal:
1.3.1. - Dulissat by og byzone
1.3.2. - llimanaq og bygdez:one
1.3.3. - Oqaatsut og bygdez:one
1.3.4. - Qeqertaq og bygdez:one
1.3.5. - Saqqaq og bygdez:one
1.3.6. - Frilandsz:onen
Kommunalbestyrelsen er arealmyndighed i by- og
bygdez:oner. Landsstyret er arealmyndighed i
kommunens s:~vrige areal, frilandsz:onen.
Befolkningstallets fordeling pA by- og bygder bar
va:ret meget k'lnstant siden 1980 med ca. 90% af
befolkningen bosat i byen og ca. 10% i kommunens
bygder. Bybefolkningen udgs:~renrelativ stl')rreandel
af den samlede befolkning end tilsvarende p!
landsplan.
Med udgangspunkt i landsplanredegs:~relsens markering af, at den tidligere vandring fra bygdeme til
byeme skat bremses gennem erbvervs- ogvelfa:rdsinvesteringer, erdet forudsat, at bygdebefolkningens
andel afden samlede befolkning i llulissatkommune
ikke vii falde relativt.
1.3.1. ILULISSAT BY, HOVEDSTRUKTUR
Hovedstrukturen for llulissat by er vist pl figur 10
og bygger i det va:sentlige pA den hidtil ga:ldende
"Byplan llulissat 1984-1995". Detvurderes, at rum·
meligbeden i hovedstrukturen kan da:kke behovet i
planperioden.
Fra en sluttet bebyggelse mellem Kirkebugten og
bavnen bar byen de sidste ca. 30 lr bredt sig mod
vest, syd og s:~st til at da:kke et omr!de p! ca. 2,3 x
1,6km.
Kommuneplanens rammer for lokalplaner giver
mulighed for yderligere byudvidelse mod syd, hvor
de seneste Irs udbygning af byen bar foregdet.
Luftbavnen er beliggende ca. 3,5 km. nordi!St for
byen.

Hovedstrukturen omfatter de arealer i byz:one, der
er udlagt til byma:ssige fol1ll11. Byz:onens s:~vrige
areal rummer arealer til na:rrekreative form!! o.l.
I de efterf9llgende afsnit om kommunens sektorplanla:gninger kommunalbestyrelsens m!Jsa:tninger
for byudviklingen beskrevet i forhold til hovedstrukturen og vii i forbinde1se med det videre
kommuneplanarbejde blive ledsaget af temakort.
Herudover henvises til bovedstrukturen i ha:fte 2,
afsnit 3.
1.3.2. ILIMANAQ, BYGDEPLAN

Befolkningsudviklingen de seneste 10 dr fremg!r af
figur 11. Som det ses, har befolkningstallet va:ret
relativt konstant de seneste !r.
Erhvervsgrundlaget er fiskeri. Der findes gode
fangstmuligheder p! Isfjorden, men produktions·
anlcegget er ikke modemiseret og kan derfor ikke
bebandle rlvarer.
Det kommunale fcellesvcerksted er placeret uhensigtsmcessigt langt fra vandet.
Bygdens gunstige placering ta:t pA Ilulissat og
Qasigiannguit og nabo til Isfjorden Abner mulighed
for at oprette turistorienterede faciliteter (eksempelvis i forbindelse med restaurereing af de gamle
bandelsbygninger i bygden) og dermed skabe et
mindre antal deltidsarbejdspladser.
En del af boligmassen tra:nger til renovering og
fomyelse. Der er behov for en udbygning af boliger
isa:r til a:ldre.
I trajikal henseende bilr veje og slier forbedres.
Sa:rligt vii en nord-syd grtende ks:~respor fra produktionsanla:g til anll')bsbro og butik med ktlrespor
til grusgrav va:re en stor forbedring.
Der er anljjbsbro ved produktionsanla:gget og ved
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Fig. 11 - Befolkningsudvikling.llimanaq
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butikken, men ingen joUeponton. Generelt er anl!ilbsforholdene ikke gode ved vestenvind, og
muligheder for at anlregge beskyttet mole, der kan
give Ire til jolter, blilr undersliJges.
Helistop ligger p! bygdens boldbane, og en flytning
blilr derfor undersliJges. Ligeledes er der behov for
ventefaciliteter.

Forsynings- og milj¢forhold. Der er ¢nsker om en
forbedret affaldsplads med kontrolleret afbrrending
samt fast t¢mningsplads for natrenovation og behov
for forbedringer af afgr!ilftninger.
Der er behov for en udbygning af elforsyningen og
elvrerkets tankkapacitet.
Vandforsyning sker via ledning fra vandsl!l til tankanlreg. Tankanlreggets kapacitet er begrrenset og
ikke hensigtsmressigt placeret. Ledningen fra vands~~~en er vanskelig at holde i funktion, og der er ikke
tilstrrekkelige tapsteder i bygden. Der er behov for
at etablere vandforsyning til produktionsanlregget.
Der etableres afsaltningsanlreg i 1996.

lnstitutionerog offemlig service. Dereren god KNI
butik i bygden.
Der erikke serv iceh us. Der er ikke bl!lmeinstitutioner,
men dagplejeordningen fungerer godt. Skolen har
tilstrrekkelig st¢rrelse til det aktuelle behov.
Forsamlingshuset er forholdsvist nyt og velfungerende, og der er en lille kirke.
Der findes boldbane, som om vinteren anvendes til
helistop.

tidligere trankogeri samt omrndet ornkring de gamle
handelsbygninger.
Ilimanaq og bygdezonen omkring llimanaq ligger
indenfor det ornr!de, som kommunalbestyrelsen
overvejer at udarbejde frilandsplan fori forbindelse
med inddragelse af Kangia ornr!det til eventuel
naturpark.

Klausulerede zoner. Bygdeplanen fastlregger sikkerhedszone for helistoppet og omkring tankanlregget.
Sikkerhedszonen for helistoppet fastla:gges med
hjemmel i Statens Luftfartsva:sens bestemmelser
for civil luftfart. Sikkerhedszonen omkring tankanla:gget er fastlagt som et areal med radius= 20m.
omkring tankanla:gget. Sikkerhedszonen fastlregges
med hjemmel i Bekendtg!ilrelse nr. 9 a£06.03.87 om
brandfarlige vresker. Ornr!det adrninistreres af
Direktoratet for Sundhed og Milj!ll under hjemmestyret. Sprerrezonen omlcring vandressourcer er
fastlagt med hjemmel i landstingsforordning nr. 12
af 22.12.88 om beskyttelse af rniljlllet som rendret
ved 1andstingsforordning nr. 7 af 13.05.93.
Der henvises til bygdeplanen i hrefte 2, afsnit 2.1.

1.3.3. OQAATSUT, BYGDEPLAN
Befolkningsudviklingen de seneste 10 h fremgh af
figur 12. Som det ses, har befolkningstallet vreret
konstant de seneste h.
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Fig. 12 - Befolkningsudvikling, Oqaatslll
Bygnings- og nawrbevaring. I henhold til
hjemmestyrets Bekendtglilrelse nr. 31 af 30.10.91
om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlregningen skal kommunalbestyrelsen ihenhold
til §4 tilvejebringeen kortlregning og dokumentation
af bevaringsinteresseme i bygder. I henhold hertil
udpeges f¢1gende enkeltbygninger:
B-803, lager opffllrt 1741, B-804, fiskehus opflllrt
1928, B-806,lager og tidligere kulhus opflllrt 1950,
B-807, tidligere bestyrerbolig opfl!lrt 1751, B-808,
lageropflllrt 1950, B-810, kirkeopf!ilrt 1908, B-827,

Erhvervsgrundlaget er fiskeri med hovedindhandlingsmulighed i llu1issat. Produktionsanlregget
producerer en begra:nset ma:ngde tl!lrfisk
Det kommunale frellesva:rksted er i dhlig stand.
Den korte afstand til llu1issat Abner mulighed for
erhverv pfl turistornr!det, srerligt i form af vandreog s1redeture.

Boligmassen tra:nger til modemisering!fomyelse.

20

Dulissat kommuneplan 1994 - 2004

I trajikal henseende er der behov for etablering af
k¢respor;··r¢rst og fremrnest til anl¢bsbroen og
butikken. Herudover er der kun tale om beskedne
stianlreg.
Anli!Sbsbroen er nedslidt og trrenger til reparation,
og pladsforholdene dArlige og snrevre. Jolleliggepladserog pontonbroer udsat fori!Sstenvind, og
der er behov for etablering af lreforanstaltninger.
Der er behov for etablering af helistop i Oqaatsup.

Forsynings- og milj¢forhold. Affaldsplads findes
ca. 500 m. nordvest for bygden, kontrolleret afbrrendingsplads og ny deponeringsplads er I!Snskelig.
Elforsyningen sk¢nnes tilstrrekkelig.
Vandtank og afsaltningsanlreg er opf¢rt i 1994.

lnstitutioner og offentlig service. Ny KNI butik og
nyt lager fmdes.
Der er ikke b0meinstitutioner. Der findes skolekapel
med passende sti!Srrelse.

Bygnings- og naturbevaring. I henhold til hjemmestyrets Bekendtg¢relse nr. 31 af 30.10.91 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlregningen skal komrnunalbestyrelsen i henhold til §4
tilvejebringe en kortlregning og dokumentation af
bevaringsinteresseme i bygder. I henhold herti1
udpeges f¢lgende enkeltbygninger:
B-62, pakhus opf0rt 1894, B-66, kontor opfi!Srt
1898, B-111, forsamlingshus opfi!Srt 1923, B-122,
butik opf¢rt 1921-23 samt omrAdet ved tidligere
butik, lager, kontor og forsamlingshus.
Der henvises til bygdeplanen i ha~fte 2, afsnit 2.2.

1.3.4. QEQERTAQ, BYGDEPLAN
Befolkningsudviklingen de seneste 10 Ar fremgAr af
figur 13. Som det ses, bar befollcningstallet va~ret
konstant de seneste Ar.
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Fig.l3- Befolkningsudvikling, Qeqertaq
Erhvervsgrundlaget er fiskeri efter hellefisk fra
Torssukaatak. Der er i 1992 taget et nyt produktionsanla~g i brug, hvor hellefisken renses og fryses
forvidere forarbejdning i Ilulissat. Herudover er der
en mindre produktion af t¢rfisk.
Detkomrnunale fa~llesva~rksted er opftllrt i 1991 ved
jollepladseme og anl¢bsbroen.
En del af boligmassen tra~nger til vedligeholdelse
og fomyelse. Der er de senere Ar opftllrt en del
selvbyggerboliger. Der er isrer behov for en udbygning af a~ldreboliger.
I trafikal henseende erder i 1992 anlag; ny anl¢bsbro.
Ved nedrivning/flytning af B-38 kan havneomrAdet
udvides.
Der er behov for etablering af nye stier, men deter
forbundet med vanskeligheder at etablere egentlige
kfl!respor.
Helistoppeter beliggendeca. 500m. nord for bygden,
og der er behov for etablering af ventefaciliteter.

Forsynings· og mil}¢forhold. Affaldsplads er
beliggende nord for helistoppet, og placeringen bar
givetvisse problemer for beflyvningen. Der er ~nske
om etablering af konu-olleret afbra:nding og en
bedre placering.
Elvrerlcets kapacitet b¢r udbygges. Vandforsyning
foregAr fra en frostsikret vandtank, der fyldes fra
vandbAd i den isfri periode. Der er kun taphus ved
vandtanken.Afsaltningsanlregblevetablereti 1994.
Tankanlregget for bra~ndstof er for lille, og der er
planlagt nyt tankanla:g.
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lnstitutioner og ojfemlig service. Der er en nyere
KNI butik i bygden.

figur 14. Som det ses, er befolkningstallet vokset
kraftigt de seneste Ar.

Der er ·ikke bl?lmeinstitutioner, men pasningsordninger etableres efter behov. Den tidligere
skolekapel har efter nyt kirkebyggeri tilstrrekkelig
kapacitet

Erhvervsgrundlaget er fangst og fiskeri. Der er
produktionsanlreg med opskrering placeret ta:t ved
anll?lbsbroen. Produktionsanlreggetharvandledning
direkte fra vandsj?l.

Forsamlingshuset er opfl?lrt i 1977, og bygningen
trrenger til istandsrettelse. Ny lcirke er taget i brug i
1992.

Det nye kommunale frellesvrerksted er taget i brug
i 1993. Der eret privat vrerksted for motorservice i
bygden.

Bygnings- og naturbevaring. I henhold til hjemmestyrets Bekendtgl?lrelse nr. 31 af 30.10.91 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlregningen skal kommunalbestyrelsen i henhold til §4
tilvejebringe en kortlregning og dokumentation af
bevaringsinteresseme i bygder. I henhold hertil
udpeges f!lllgende enkeltbygninger:

Saqqaq har traditionelten del turisme, og en udbygning af turisterhvervet kan skabe enkelte deltidsarbejdspladser.

B-38, lager, B-40, pakhus opfl?lrt 1945, B-41, reklingehus opf!llrt 1943, B-43, kulhus opfl?lrt 1893
samt onuidet omkring den nye kirke og det gamle
handelsonuide.

Klausulerede zoner. Bygdeplanen fasdregger sikkerhedszone for helistoppet og sikkerhedszone
omkring tankanlregget
Sikkerhedszonen for helistoppet fasdregges med
hjemmel i Statens Luftfartsvresens bestemmelser
for civil luftfart.
Sikkerhedszonen omkring tankanlregget er fastlagt
som et areal med radius = 20 m. omkring tankanlregget Sikkerhedszonen fasdregges med hjemmel
i Bekendtgl?lrelse nr. 9 af 06.03.87 om brandfarlige
vresker. OmrAdet administreres af Direktoratet for
Sundhed og Milj!ll under hjemmestyret.

En stor del af boligmassen trrenger til fomyelse/
modemisering.
I trafikal henseende bl?lr vejen mellem anll?lbsbroen
og butikken forbedres, ligesom deter !1lnskeligt med
kl?lrespor til den l?lsdige del afbygden, hvor heliporten,
affaldsplads og grusgrav er beliggende.
Havnepladsen er lille, og srerlig adgang til produktionsanlregget bl?lr forbedres.
Anl!llbsbroen har lille vanddybde. Der er pontonbro
for joller ved kommunevrerkstedet.
Helistoperbeliggende ca. 600m. nord!llst for bygdens
midte. Der er behov foretablering af ventefaciliteter.

Forsynings- og mi/jpforhold. Der er l?lnsker om
etablering af kontrolleret afbrrending samt £orbedringer af afgrl?lftninger, da flere omrAder er vandlidende.
Elvrerket blev udvidet i 1994 og nyt tankanlreg
etableret i 1995.

Der henvises til bygdeplanen i hrefte 2, afsnit 2.3.
1.3.5. SAQQAQ, BYGDEPLAN

Befolkningsudviklingen de seneste 10 Ar fremgAr af

..
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Fig. 14- Befolkningsudvikling, Saqqaq
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Vandforsyning sker fra vands!il ca. 700 m. nord for
bygden til beholder i produktionsanlregget. Ledningen holdes frostfri ved returpumpning til S!llen
(cirkulation). Fra beholderen fordeles vandet til 2
taphuse.

/nstitutioner og ojfentlig service. Der er ny KNI
butik og lager i bygden.
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Nyt servicehus blev taget i brug i 1992. Huset er
sammenbygget med nyt forsamlingshuset fra 1992
til et stort, central! beliggende beboerhus. Der er
ikke ~meinstitutioner, men etableret pasningsordning i'det nye beboerhus.
Skolen er opfl'lrt i 1960, og stl')rrelsen skl'lnnes
passende.
Saqqaq har en lille kirke.
Fodboldbane og legeplads ligger ved skolen.

Bygnings- og naturbevaring. I henhold til hjemmestyrets Bekendtgl')relse nr. 31 a£30.10.91 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlregningen skal kommunalbestyrelsen i henhold til §4
tilvejebringe en kortla:gning og dokumentation af
bevaringsinteresseme i bygder. I henhold hertil
udpeges fl'llgende enkeltbygninger:

SUPPLERING AF
OPLYSNINGER

BYGDEPLANERNES

I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii bygdeplanemes forudsa:tningsbeskrivelser blive
suppleret med mere detaillerede registreringer,
blandt andet vedrl')rende boligstatistiske oplysninger,
saneringsopla:g og principielle bebyggelsesplaner.
PA grundlag heraf vii bosa:tningsml')nsteret blive
na:rmer vurderet med henblik pA fastla:ggelse af en
overordnet mAlsretning for udviklingen ide enkelte
bebyggelser.
1.3.6. FRILANDSZONEN
I tilknytning hertil vii behovet for udarbejdelse af
frilandsplanc:r for de kommunale interesseomrAder
i frilandszonen blive vurderet.
Der henvises til ha:fte 2, afsnit 1.5.

B-67, pakhus med ukendtopfl'lrelsesAr, B-69, pakhus
opfl'lrt 1922, B-72, pakhus opfl'lrt 1893, B-73, tidligere bestyrerbolig opfl'lrt 1905, B-86, tidligere
forsamlingshus, B-143, kirke opfl'lrt 1909 samt
ornrAdet ved de garnle hande1sbygninger og kirken.

Klausulerede zoner. Bygdeplanen fastla:gger sikkerhedszone for helistoppetog sikkerhedszone omkring tankanla:gget samt spa:rrezone omkring
vandressourcer.
Sikkerhedszonen for helistoppet fastla:gges med
hjemmel i Statens Luftfartsva:sens bestemmelser
for civilluftfart.
Sikkerhedszonen omkring tankanla:gget er fastlagt
som et areal med radius = 20 m. omkring tankanlregget. Sikkerhedszonen fastla:gges med hjemmel
i Bekendtgl'lrelse nr. 9 af 06.03.87 om brandfarlige
va:sker. OmrAdet administreres af Direktoratet for
SundhedogMiljl'l under hjemmestyret Spa:rrezonen
omkring vandressourceoplandet er fastlagt med
hjemmel i landstingsforordning nr. 7 af 13.05.88
om beskyttelse af miljl'let som a:ndret ved landstingsforordning nr. 7 af 13.05.93.
Der henvises til bygdeplanen i ha:fte 2, afsnit 2.4.
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1.4. KOMMUNENS 0KONOMI OG SEKTORPLANLfEGNING
1.4.1. BUDGET 1996
Det !i!konomiske spillerum i kommunens budget,
detvil sige forskellen mellem kommunens indta:gter
og udgifter, er af afg!i!rende betydning for mulighedeme for at realisere kommuneplanens mM og
handlingsplaner indenfor deenkelte sektoromrAder.

Kommunens !i!konomi, slldan som den fremgllr af
budget 1996, fremgl\r affigur 15.
Driftsresulatet for regnskabsmt 1994 udviste et
overskud pll knap 5 mio. kr. og der forventes yderligere et overskud pA over 7 mio. kr. for budgetAret

1995. For budge!Met 1996 og overslagsllrene 1998
og 1999 forventes der positive driftsresultater,
hvorimod der forventes et negativt resultat i 1997.
Beva:gelseme i budgettet viser en svag for!i!gelse af
sAve! driftsudgifteme og indta:gteme og et kraftigt
fald i anla:gsudgifteme. De positive resultater for
budgetArene 1996, 1998 og 1999 forudsa:ttersMedes
en vigendeanla:gsramme henimodnulstillingi 1999.
Kassebeholdningen ultimo 1995 var p:1 13,8 mio.
kr. Men den negative udvikling i slutningen af 1995
med lukning affabrikken og vigende fangstmrengder
har dog vist, at der kan blive brug for den likviditet,
der er oparbejdet igennem 1995. Det er derfor

miokr.

120

100

80

60

40

20

0
regnskab 94

-

budget 95

anlaegsudgifter

Fig. 15 - Kommunens likonomi

budget 96

overslag 97 overs lag 98

wnt!l'lt l driftsudgijter

E::=3

overslag 99

indtaegter

24

Duli$Sat kommuneplan 199-1 • 2004

presserende, at der etableres et breredygtigt altemativt erhvervsgrundlag i kommunen for at skabe de
fom~e arbejdspladser til sikring af skattegrundlag
og minimering af de sociale udgifter. Ikke rnindst af
hensyn til mulighedeme forat fastholde og eventuelt
~~Sge anlregsrammen.

1.4.2. OVERSIGT OVER KOMMUNENS
SEKTORPLANLIEGNING
Kommunens sektorplanlregning omfatter ialt 9
sektorplaner, der er afstemt kommunens forvaltningsstrukturog tilsammen drekker hele kommunens
virksomhed. De 9 sektorplanererafgra:nsetsA!edes,
at de hver isa:r udg!ISr et sammenha:ngende omrAde,
for hvilket kommunalbestyrelsen kan formulere en
politik, jvf. figur 16.
SEKTORPLANERNES OPBYGNlNG

De enkelte sektorplaner er opbygget sdledes:
I. Afgra:nsning og beskrivelse af planomrAdet, herunder eventuelt regelgrundlag og sammenha:ng
med andre sektoromrAder.
2. Eksisterende forhold og udviklingstendenser,
herunder eventuelle prognoser for udviklingen.
3. Overordnet mdlsa:tning for sektoromrAdet; det
vii sige kommunalbestyrelsens politik for omrAdets
udvildinfpA lang sigt.
4. PlanomrAdets indpasning i kommuneplanens
hovedstruktur.
5. Handlings- og !llkonorniplan for budgetAret og de
tre efterf!lllgeride overslagsAr.
Den ensartede opbygning af sektorplaneme sikrer,
-at derfor hvert sektoromrAde kan ske en afvejning
og prioritering afinitiativerog !llnsker om udbygning
pA grundl.lg af den overordnede politik, og
• at der pA grundlag af kommuneplanens hovedstruktur kan ske en tva:rsektoriel afvejning og koordinering af udbygnings!llnskerne, herunder overblik over behov for lokalplanla:gning.

- -- ·--- -

PLANEMNER, HANDLINGSPLANER OG
D~S0KONOMIPLANER

Planemneme under de enkelte sektorplaner er afstemt budgettet, og handlingsplaneme for de enkelte
sektorplaner er ledsaget af oplysninger om, hvilke
konti den enkelte handlingsplan omfatter.
PA det grundlag er handlingsplanemes anlregs- og
investeringsoversigter suppleret med en samlet
drifts!llkonorniplan for hvert sektoromrAde.
Hensigten er at etablere en sammenba:ng mellem
forvaltningsstruktur, sektoropdeling og budget.
Planredeg!llrelsen er sdledes det f!l!rste fors!llg pd at
samordne kommuneplanla:gningen og budgetlregningen.
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SEKTORPLAN

PLANEMNER

FORVALTNING

1. ERHVERVSPLAN

1. HAndvcsrk, industrl, fiskeri I !angst Arbejdsmarkeds- og
2. Service, handel og ornscstning
Erhverskontoret

2. BOLIGPLAN

1. Boligudbygning
2. Boligforbedring
3. Byggemodning

Teknisk forvaltning

3. TRAFIKPLAN

1. Veje og slier
2. Kollektiv trafik
3. Havna
4. Heliport I helistops /lulthavn

Teknisk forvaltning

4. MILJ0PLAN

1. Spildevand
2. Renovation
3. Kamisk affald

Teknisk forvaltning

5. FORSVNINGSPLAN

1. El
2. Vand
3. Varma
4. Tela

Taknisk forvaltning

6. KOMMUNAL VIRK·
SOMHEDSPLAN

1. Virksomheder
2. Brandslukning
3. Kirkag~rda
4. Sarvlcahuse

Teknisk forvaltning

7. SOCIALPLAN

1. Offantlig hjcslp

Socialforvaltnlngen

2. Forabyggalsa
3. Baskcslt.frem. foranstaltninger
4. B1Hn og unga
5. Handlcappede
6. .teldre
8. SKOLEPLAN

1. Skoler
2. STI-uddannelsen

Kultur- og Undervisnings
forvaltningen

9. KULTUR· OG
FRITIDSPLAN

1. Kultur
2. Fritid
3. Turisme
4. Bevaring

Kultur- og Undervisnings
forvaltningen

Fig. 16- Oversigt over sektorplaner
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Kommunens sektorplanlzgning
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2. KOMMUNENS SEKTORPLANLIEGNING
2.1. Erhvervsplan
2.2. Boligplan
2.3. Trafikplan
2.4. Miljl!plan
2.5. Forsyningsplan
2.6. Kommunal virksomhedsplan
2.7. Social og sundhedsplan
2.8. Skoleplan
2.9. Kultur· og fritidsplan
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2.1. ERHVERVSPLAN
2.1.1. INDLEDNING
Erhvervsplanen omfatter i princippet samtlige
arbejdspladser i kommunen fordelt pli fl!llgende
planemner:
- Miljl!lbelastende erhverv (rAstofudv inding, fiskeri,
fangst, hlindv!!:rk og industri).
- lkke miljl!lbelastende erhverv (offentlig og privat
service, handel og omsretning).
- Turisme.
Administrativt varetages omrAdet af Arbejds·
markedsudvalget og Arbejdsmarkedskontoret.

2.1.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG UD.
VIKLINGSTENDENSER
Erhvervsudviklingen i llulissat er gennem lrengere
tid g4et i retning af, at frerre beskreftiges rned fangst
og fiskeri, og flerc; med handel og service. Fiskeindustrien producerer idag meget effektivt, hvilket
giver f!f:.rre beskreftigede, og ogsli i andre brancher

gl!lr dette forhold sig g!!:ldende, hvorfor antallet af
arbejdspladser ikke holder trit med befolkningsudviklingen.
Vinterfiskeriet fra isen har stor gavnlig indflydelse
pli beskreftigelsen. Hundeholdet er derfor af vresentlig erhvervsbetydning, blide for fiskeriet og for
turisterhvervet.
Erhvervsforholdene i llulissat udviser stor sresonvariation i beskreftigelsen,og ml!lnsteret med mange
arbejdss¢gende fra november til april er meget
konstant gennem flere lir, jvf. figur l.
Med til vurdering af erhvervssituationen hprer ogsA
en bedl!lmmelse af, om fangst- og srerligt fiskeri·
erhvervet vii kunne udnyue ressourceme kraftigere, end det g¢res i dag. Der har for eksempel
gennem flere 1ir vreret tall om nedgang i reje- og
hellefiskebestanden. Mulighed for alternative produkterer¢nskelig. Det skal pdpeges, atderindenfor
forredling af fiskeprodukter forekommer helt
indlysende muligheder, som ikke udnyttes i dag.

Arbejdssegende 1989 -Junl1993
llullssal by
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Erlwervs IWl

FANGST OG FISKERI
Omrddet beska:ftiger fa:rre og fa:rre personer, bdde
fordi fangstrnetoderne bliver stadig mere effektive,
men ogsd pd grund af faldende fangsttal. Mulighed
foraltemativeindhandlingsmulighederer!ilnskelig.
FISKEINDUSTRI
Royal Greenland er enerndende virksornhed. Omrddet er styret af fangstrnulighedeme, men st!ilrre
udvikling og fleksibilitet vii antageligt kunne
medvirke til en bedre udnyttelse af ressourcerne.
Tilsyneladende er der oplagte muligheder for fora:dlingsindustri, der ikke udnyttes.
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pd nuva:rende tidspunkt intet siges om muligheder
for fremtidig produktion eller karakter af en sddan.
HANDEL OG SERVICE
Ilulissat er godt forsynet med butiksareal. Pd lidt
la:ngere sigt md udvikling af regionsda:kkende
handel og service forudses. Servicemulighed for
fiskerierhvervet mangler i Ilulissat.
Der er meget fd overordnede (regions- eller landsda:kkende) offentlige funlctioner i Ilulissat, og
etablering af sddanne institutioner b!ilr fremrnes.
TURISME

Omrddet omfatter i helt overvejende grad offentlige
anla:gsarbejder. Der er meget lidt privat bygge- og
anla:gsarbejde. Omrddet er meget sa:sonpra:get.
Bedre fordeling af sommer/vinterarbejde er
filnskeligt.

Der er startet et intensivt arbejde for at udnytte
Ilulissats turistmuligheder bedre. Der er attraktive
erhvervsmuligheder, men man b!ilrva:reopma:rksom
pd eventuelle sa:sonska:vheder i beska:ftigelsen.
Den turistma:ssige va:rdi afhundehold og udnyttelse
af komrnunens relcreative omrdder er samrnen med
Ilulissat Isfjord et stort aktiv.

RASTOFUDVINDING

KAPITEL 5 VIRKSOMHEDER

Der udvindes og leveres ska:rverog st!ilbematerialer
til flere byer, dels i forbindelse med stenbrydning
dels i forbindelse med sandtogtning. Denne aktivitet
S!ilges bibeholdt. Mulighed for brydning af natursten
til bygnings- og anla:gsbrug forefindes og s!llges
igangsat.

F!illgende virksomheder i Ilulissat er omfattet af
landstingsforordning nr. 12 af 22.12.1988 om beskyttelse af milj!llet som a:ndret ved landstingsforordning nr. 7 af 13.05.1993:

BYGGERI OG ANLIEG'

I tilfa:lde af udvidelse af landingsbanen i Ilulissat
skal en st!ilrre fjeldtop nedspra:nges for at skaffe
materialer til anla:gsarbejdet og for at sikre fri
udflyvning. Omrddet vii va:re velegnetforfremtidigt
stenbrud. I omrddet forefindes en stor doleritgang
med materiale, der kan anvendes til produktion af
mineraluld.
Mulighed for fedtstensproduktion forefmdes flere
steder indenfor komrnunegra:nsen.
I Saqqaq harder til brug i bygden va:ret begra:nset
kulbrydning. Denne produktionsmulighed filnskes
bibeboldt.
Unders!llgelser efter mineraler har i en drra:kke
fundet sted, og resultaterne er positive. Der kan dog

- Stenlcnuseri, Sanaartortitsiviits tidligere anlreg i
den syd!ilstlige del af byen, nu overtaget af privat
entreprenfilr.
-Kommunaltasfaltvrerk p1aceret i garnrnelt stenbrud
na:r stenknuseri.
- 3 rnaskinsnedkerier.
- R!ilgeri, slagte- og viktualievirksomhed (KNI).
- Rejefabrik (Royal Greenland).
- Hellefiskefabrilc (Royal Greenland).
- 7 service- og reparationsanla:g for motordrevne
k!ilret!iljer.
I forbindelse med det videre komrnuneplanarbejde
vii der blive tilvejebragten statistisk dokumentation
af arbejdsmarkedsforholdene og opg!21relse over
eksisterende virksomheder. Det fremtidige behov
for arbejdspladser i relation til den foreliggende
landsdrekkende befolkningsprognose vii ligeledes
blive vurderet.
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srettes, at der sker en samlet planlregning af aktiviteterne.

Som grundlag for udvikling af et mere alsidigt
erhvervsgrundlag og en srerlig udvikling af turist·
potentialet "'nsker kommunalbestyrelsen at udvide
landingsbanen, sA Dulissat lufthavn kan beflyves af
st"'rre fly.

Endelig "'nsker kommunalbestyrelsen at etablere
bedre hundeo!TU'dder med sommervandforsyning,
at udbygge erhvervsmulighederne i bygderne og at
unders"'ge muligheder for produklion af isteminger.

2.1.3. ·l LULISSAT
HVERVSPOLITIK

KOMMUNES

Ilulissat kommune vii fremme udarbejdelsen af en
selvstrendig erhvervsplan med den hensigt at
intensivere etableringen af arbejdspladser indenfor:

Fiskerierhvervet: ved etablering af alternative
indhandlingsmuligheder, "'get fleksibilitet for at
modtage nye fangsttyper, forredling af fiske·
produkter, r"'geri, frerdigrener m.m.
Bygge-og 011/a:gsomrddet: ved "'get produktion og
forsyning til andre byer, srerligt til Diskobugten og
Nordgr"'nland, lufthavn· og havneudvidelser. her·
under forbedring af forholdene i bygdeme.
Serviceerhvervet: ved bedre servicering aftrawlerog kutterfiAden, etablering af uddannelsesinstitutioner.
Turisterhvervet: ved en mAirenet udbygning af
mulighederne i by, bygd og frilandszone. Det forudomrAde
8-1
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9
omrAde
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C·B
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14

havne- f ert1Vervsareal
havneomrAde
havneomrAde
havn f marina
erhvervsomra.de
erhvervsomrAde
erhvervsomrAde
erhvervsomrAde
erhvervsomrAde

I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii erhvervsplanen blive nrermere behandlet i relation
til erhvervssektorplanen.

2.1.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN
Hovedstrukturen for erhvervsplanen omfatter arealer til havnebetingede erhverv (fiskeindustri,
skibsservice m.v.), industri og hdndvrerk og
centeromrAder (frelies formM). Restrummel igheden
for disse arealer fremgAr af figur 2.
I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii mulighedernefor rnstofudnyttelse blive nrermere
registreret. Herudover vii der blive udarbejdet
temakort, der viser erhvervssektorens hovedstruktur.
areal
15,0 ha
5,1 ha
22,8 ha
2,2ha
0,4ha
11,0 ha
4,0ha
2,2ha

rummelighed
40% udnyttet
ikke udnyttet
ikke udnyttet
50% udnyttet
ikke udnyttet
rest: 10 arealer
delvis udnyttet
30% udnyttet

felles fonnAI

areal

rummelighed

KNI butikshus
Socialped. sem.
skole-AMS
sygehus
ungdomspension
centeromrAde
centeromrAde
skoleAJ8
krke- og museum
felles forma.!
tell.formJturisme
hotel
kirke

O,Bha
1,6 ha
2,5ha
1,3 ha
3,7ha
5,6ha
S,Oha
1,9 ha
7,9 ha
3,9ha
2,1 ha
2,0ha
0,5 ha

fuldt udnyttet
60% udnyttet
fuldt udnyttet
fuldt udnyttet
fuldt udnyttet
rest: 3 arealer
40% udnyttet
60% udnyttet
renover. mulig
ikke udnyttet
30% udnyttet
50% udnyttet
fuldt udnyttet

Frg. 2 • Rest111mmelrghed, hav11e- og erhvenosomrdder og omrdder til fa!l/es forma!
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Erhverv Ian

Anlaegsplan
aktlvltet

1996

1997

1998

1999

Renoverlng af braedt (B)
Forbedrfng at hundeomrAder
Produktlon af lstemlnger

~

~~

•

~ ~··

,,~

-

Anla>gsprojekt der er medtaget pA finanslov (Fl) ogleller kommunens budget (B)

b·/fr-o:; · -i<#.. l

Anla>gsonske der fremgar af sektorplanen

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Samlet anlmgsudgift
Hjemmestyrerefuslon
Kommunal anlmgsudglft

100

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

Drltts.skonomlplan, 1.000 kr
Erhvervs- og turlst aktlviteter

DriftSC!Jkonomiplanen er sammensat at r..lgende kontl :

2000.2005
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2.2. BOUGPLAN
2.2.1. INDLEDNING

ANTAL BOLIGER

Boligplanen omfatter f!iilgende planemner:

Per 3Ll2.1991 var der i fiulissat kommune 1.470
boliger. Deter beregnet, at der pA dette tidspunkt var
1.340 boliger i byen og 130 boliger i bygdeme.

- Boligudbygning.
- Boligforbedring.
- Byggemodning

Somdet fremgAr af figur 1 svarede boligforsyningen
i Ilulissats bygder pd dene tidspunkt til landsgennemsnittet, hvorimod der var en klart dArligere
boligforsyning i Ilulissat by i forhold til byeme pA
landsplan. Beregningen afboligbehoveter foretaget
ud fra landsplanredeg0relsens mAlsretning om. at
aile enlige og sarnlevende over 20 Ar skal lcunne
tilbydes en bolig (PB20).

Boligplanen omfatter fll!lgende boligformer:
- Offentligt udlejningsbyggeri.
- Andelsboliger.
- BSU st0ttet boligbyggeri (kapitel 2 og 4).
- Selvbyggerboliger.
- Offentlige personaleboliger.
- Private boliger.
OmrAdet h0rer under Tek.nisk Udvalg og administrativt under Tek.nik- og Milj0forvaltningen.

I perioden frem til i dag er boligforsyningen i
llulissatkommuneforbedret,jvf. figur2, men ligger
dog stadig vresentligt under landsgennemsnittet

BOLIGFORDELING
2.2.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG UD·
VIKLINGSTENDENSER

BoligomrAdet i Dulissat er karakteriseret ved en stor
mangel pA boliger og ved den store belastning pA
den enkelte bolig. Eksisterende boliger er heller
ikke blevet vedligeholdt eller modemiseret tilstrrekkeligt

i..

~

~

.!!

"
Q

~

~

By

Bol!gl*lov

D•knlng ("•l

1.746

77

168

79

Bygder

By
Bygder

Grenland

llulissat har det h0jeste antal personer per bolig og
det mindste an tal rum per person blandt Grjjnlands
st!llrre byer. Situationen for Ilulissat ses af figur 4.
BEVARINGSFORHOLD
llulissat har store boligomrAder med smli, reldre
1990

1993

1995

%

%

%

19.097

87

llullssat by

34

22

14

3.831

79

Allebyer

21

11

8

Fig. 1 - Boligbehov

l!ulissat

Boligemes procentvise fordeling pA st0rrelse fremgAr
af figur 3. Som det ses er fordelingen teet pA landsgennemsnittet

Fig. 2- Boligmange/, %
4

5+

uoplyst

lalt

gennemsnit

21,0

22.6

4,4

22,0

1.470

2,91

21,8

20,4

5,7

17,9

18.624

2,87

1

2

3

9 ,9

20,1

10,2

24,0

Fig. 3- Boligemesfordeling efter st¢rrelse
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Per 1. januar

1989

1990

1991

Aerfamiliehus 1 rum

38

Antal rum per boUg

2,52

2,53

2,55

Flerfamiliehus 2 rum

199

Beboere per boWg

3,35

3,23

3,17

Flerfamiliehus 3 rum

70

Rum per beboere

0,85

0,88

0,90

Flerfamiliehus 4 rum

11

Beboere per rum

1,18

1,14

1'11

Aerfamiliehus 5 rum

1

Enfamiliehus 2 rum

1

Enfamillehus 4 num

6

Fig. 4 - Boligbelastning
boliger i d4rlig vedligeholdelsesstand og uden eller
med meget ringe forsyningsforhold. Flere af disse

omr4der er bevaringsv<erdige, dade danner sluttede
bybilleder i en ensartet byggestil. Der b~r udarbejdes en renoverings- og modemiseringsplan, som
kan g~re disse omrnder tidssvarende med bevarelse
af omrMemes milj~.

BOLIGBEHOV I PLANPERIODEN
Boligventelisten for 1996 udviser et behov specielt
for 2 rums boliger, jvf. figur 5. Deter dog usikkert,
om dette biilede ikke er ~konomisk afhrengigt,
sAiedes at der er behov for st~rre boliger, sMremt
folk kan/vil betale for disse. Mange unge flytter i
dag tidligt hjemrnefra og eftersp~rgselen efter

Venteliste, familiar iall

326

Fig. 5 - Boligventeliste
ungdomsboliger er stor. Grunden kan vrere, at
eksisterende boliger ikke kan rumrne de unge. Det
kan have en vresentlig social effekt, sMremt boliger
har en bedre st~rrelse til familier med opvoksende
~m og unge. Deterdesuden en dyr l~sning, hvis en
familie fordeler sig p4 flere sm4 boliger.
En beregning af boligbehovet i planperioden kan
foretages ud fra den i afsnit 1.2.3. beregnede fremskrivning af befolkningstallet i llulissat komrnune,

31.12.91

1995

2000

2005

Befolkningstal

4.156

4.052

4.166

4.265

Boligbestand

1.340

-

-

-

~

Boligfrekvens

3,10

2,85

2,60

2,38

::l

Boligbehov

1.746

1.422

1.602

1.792

77

-

-

100

Befolkningstal

415

445

457

468

Cl
(!)

Boligbestand

130

-

-

-

1-

Boligfrekvens

3,19

2,95

2,70

2,47

::::;

Boligbehov

168

151

170

190

79

-

-

100

>

CD

~

::::;
...J

Da!kningsprocent

a:
w

>
CD

<
~

::l

::!

Da!kningsprocent

Fig. 6- Boligprognose
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jvf. figur 6. Ved beregningen er der anvendt en
simpel matematisk model ud fra f¢lgende foruds<etninger:
- Befolkningsfordelingen mellem by og bygder
fastholdes frem til u 2005.
- Den procentvise befolkningsvrekst i llulissat =
v<eksten pA landsplan.
- DetberegnedeboligbehovefterPB20per31.12.91
svarede til en teoretisk boligfrekvens i byen p~ 2,38
og i bygdeme p~2.47. Disse boligfrekvenser svarede
tillOO% boligd.ekningper31.12.91. Detantages,at
disse vrerdierogs4 i 2005 nogenlunde vii svare til en
100% boligdrekning. Den faktiske boligfrekvens
per 31.12.91 var 3,10 hhv. 3,19. Boligfrekvensen
fremskrives Iineren fra den faktiske v.erdi per
31.12.91 til de teoretiske vrerdier svarende til en
100% boligdrekning i 2005.
P4 det grundJag vii boligbehovet i u 2005 i llulissat
by v<ere I.792 boliger og i bygdeme 190 boliger.
Det vii sige behov for opf~relse af 452 boliger
( 1.792-1.340) i llulissat by- svarende til et gennemsnitligt uligt boligbyggeri pA 35 boliger • og 60
boliger (190-130) i bygdeme · svarende til et
gennemsnitligt uligt boligbyggeri p~ 5 boliger .
omrAde
A·1
A-2
A-3
A·4
A-6
A·9
A-10
A-11
A·13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A·19
A-20
A-21
A-22
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28

bollgomrAder
Abent bollgomrMe
taWiavt boligomrAde
taeVlavt boligomrAde
taet bollgomrMe
Abent boligomrAde
Abent boligomrAde
taet boligomrAde
Abent boligomrAde
Abent boligomrAde
Abent boligomrAde
Abent boligomrAde
taet boligomrMe
abent boligomrAde
taet boligomrAde
Abent boligomrAde
blandet boligomrMe
blandet boligomrAde
taet boligomrAde
Abent boligomrMe
taeVIavt boligomrade
taet boligomrAde
Abent boligomrade
Abent boligomrAde

Fig. 7 · Boligrummefighed

foruden erstatningsboliger
sanering.

forbindelse med

Med erstatningsbyggeri (sk¢nsmressigt fasts at til 5
boligerper u) vil der slledes vrere behov foret uligt
boligbyggeri pA ca. 45 boliger perk Til sammenligning kan det oplyses, at det gennemsnitlige ulige
boligbyggeri i perioden 1988-92 var 30 boligerper

k
2.2.3. BOLIGPOLITIK
Kommunalbestyrelsen anser rimelige boligforhold
som en grundliggende foruds<etning for en
forbedring af befolkningens 1evevilku bredt.
Det er derfor et hovedformll for kommunens
boligplanlregning at str<ebe efter en boligforsyning,
der er udtrykt ved PB20, og at dette mAl kan nAs
indenfor planperioden.
Deter ligeledes en mAlsretning, at boligforsyningen
f¢rstog fremmest skal d<ekkes ved opf¢relse af Abne
boligformer, et ~nske der understreges af behov for
plads til fangst- og fiskegrej og plads til hunde.

areal
2,3 ha
2,4 ha
1,9 ha
4,0 ha
12,9 ha
8,4 ha
2,9 ha
4,5 ha
7,7ha
6,0 ha
4,2 ha
2,7ha
4,6ha
6,0ha
3,0 ha
3,0ha
2,2 ha
4,5 ha
4,3 ha
4,8 ha
4, 1 ha
2,7 ha
2.1 ha

rummelighed
fuldl udnyttet
fuldl udnyttet
fuldl udnyttet
fuldl udnyttet
renovering
renovering
fuldt udnyttet
2 byggefefier
tuldl udnyttet
fuldl udnyttet
luldl udnyttet
1 byggefe"
2 byggete"er
tuldl udnyttet
35 byggefelter
ca. 100 boliger
ca. 80 boliger
ca. 30 boliger
2 byggefefier
ca. 70 boliger
ca. 11o boliger
ca. 32 boliger
ca. 20 boliger

Boligplan

I forbindelse med boligudbygningen skal der tages
hensyn tildetstadigtstigende behov fora~ldreboliger.
Byfornyelse, sanering og modernisering af den
eksisterende boligmasse samt forbedring af boligomrAdemes udearealer prioriteres hl!ljt.
I forbindelse med moderniseringer og saneringer
skal bevaringsinteresserne tilgodeses.
2.2.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Boligrurnmeligheden per 1. januar I995 fremgAr af
figur 7. Det forventes ikke, at der i planperioden vii
va~re behov for inddragelse af nye byudviklings·
omrl!der, idet de udlagte boligomrAder kan rumme
ca. 475 boligersvarende til det beregnede boligbehov
frem til Ar 2005.
I forbindelse med det videre kornmuneplanarbejde
vii der blive udarbejdet temakort, der viser
boligsektorens hovedstruktur.
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Anlcegsplan

1999

aktlvltet

2000.2005

Byggemodnlng Oilak"soq est (FL)
26 boliger omrlide A-25 (Fl)
30 bollger omrAde A·25 126 (FL)+(B)
6 a~ldreboliger (FL)
Renoverlng Mathias Storch 1. et. (Fl)
Renoverlng Mathias Storch 2. at. (FL)
Renoverlng Mathias Storch 3. et. (Fl)
Renoverlng Mathias Storch 4. et. (FL)
Selvbyggemuse (B)
Byggemodning A-27, A -21, A·20
Boligudbygning A-27, A-21, A·20

Anla~gsprojekt der er med!aget pl finanslov (Fl) ogl eller kommunens budget (B)

-

l-"" '··'' ·'"'

,j

Anla~gsenske dar fremgAr af sektorplanen

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Samlet anla~gsudgift

19.876

36.100

21.300

3.800

0

Hjemmestyrerefusion

18.700

28.200

19.100

3.800

0

1.176

7.900

2.200

0

0

Boligsikrlng

3.900

3.900

3.900

3.900

Udlejnlngsejendomme

·1.784

• 1.771

• 1.758

• 1.732

• 41

• 41

• 40

• 40

2.075

2.088

2.102

2.128

Kommunal anla~gsudgift

Drlfts"konomlplan, 1.000 kr

U d lejning. erhvervsejendomme

Iait

OriftS0konomlplanen er sammensat at felgende konti :
• Boligsikring 39-0 1
- Udlejnlngsejendomme 30·0 1. 31
• Erhvervsejendomme 36

Troflk Jan
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2.3. TRAFIKPLAN
2.3.1. INDLEDNING
Trafikplanen omfatter en samlet plan for
trafikanl<~:ggene i llulissat og ornfaner f01gende
planemner:
- Veje og stier.
- Kollektiv trafik.
• Havneanl<~:g.
- Lufthavn I helistops.
Anl<~:gsm<~:ssigt adrninistreres de overordnede veje

og slier af hjemmestyrets Direktorat for Erhverv.
Trafllc og Forsyning. De 0vrige vej- og stianla:g
sorterer under llulissat kommune, Teknisk Udvalg
og adrninistrativt Teknilc og Milj0forvaltningen.
Havneanla:g hfllrer anlregs- og vedligeholdelsesmressigt under Direktorat for Erhverv. Trame og
Forsyning.
Lufthavn og helistops hfllrer bAde anlregs- og
driftsma:ssigt under Grl!lnlands Lufthavnsva:sen.
2.3.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG
UDVIKLINGSTENDENSER
Sarnfundet bliver staclig mere afha:ngigt af den
tekniske udvikling indenfor traftksektoren. Der
oplevesen kraftig stigning i traftkhyppighed indenfor
alle traflkformer, til lands. vands og i luften.

VEJE OG STIER
Vejnenet i Uulissat er nogen steder, kun fA Ar efter
deteranlagt, blevet forsmAt, vejforl!llber uhensigts·
ma:ssige og traftksammenblanclingen mellem tung
og let traftk nogen steder direkte farlig.
Det kan konstateres. at eksisterende forhold ikke
kan opfylde de daglige behov, og slet ikke vii kunne
klare yderligere belastning uden va:sentlige
forbedringer.
Kollektiv traftk i byen udfl!lres ved privat busd.rift,
som tidligere var meget tilfa:ldig. De seneste Ar er
der opnAet en st0rre stabilitet. Der findes ingen

kommunale vedta:gter forbybusdrift. Taxak0rselen
er betydelig. Der findes kommunal vedta:gt for
omrAdet
Privat traflk ornfatter alle trafilcformer, og der er et
stigende antal private biler. Gdende traftk er dog
staclig af stfllrst betydning, og forholdene for den
gAende trafik kan forbedres meget
Erhvervstransport er traditionel tung traftk. Der er
tendens til at lastbiler, entreprenl!lrrnaskiner og trucks
bliver staclig tungere, og eksisterende vejnet er
dArligt dimensioneret til denne stadig St0rre
belastning.
Vejnenet i llulissat er, som det fremgAr af ovenstAende, ikke fulgt med udviklingen, og en st0rre
modemisering, bAde af vejforll!lb og udf0relse er
nflldvenclig. St!llrre adsldllelse mellem gAende og
k0rende traftk vii va:re gavnlig for begge trafik·
former.
Veje og slier i bygdeme er et forsfllmt omrdde, og der
er tendens til, at der ogsA i bygdeme skal tages
hensyn til k0rende traftk i forrn aftrucks og traktorer.
Sla:despor er af stor betydn.ing, og selv om der
traclitionelt ogsA k0res pA byens vejnet, friholdes der
sla:despor, sa.Jedes at blancling meUem sla~der og
k0rende taftk begra~nses mest muligt
Anden trafik i forrn af snescootere er i betydelig
stigning, og der er udarbejdet vedta:gt for snescooterkfllrsel for at begra~nse geneme ved denne
trafikform.

HA VNEANL.£0
Havne- og anl0bsforholdene i llulissat er med
udbygning af atlant· og fiskerikajen forbedret
betydeligt. Dererdog stadig mangel pA liggepladser
fortrawlere og kuttere,ligesom der i inderhavnen er
meget sna:ver plads til den stigende ma:ngde af
joller og mindre bAde. Havnen mangler desuden
plads til sandlosning og serviceareal tilknynet
fiskeriet.
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Anl~bsforholdene i

bygderne varierer meget, men
kun i Qeqertaq er der nu opnAet tilfredsstillende
forhold.
LUFTHAVN 00 HELISTOPS
Lufthavnen i Ilulissat blev Abnet i 1984 og har haft
stor betydning. Banelrengden pA 845 m. begrrenser
dog beflyvningen til STOL fly og mindre flytyper,
og en forlrengelse af landingsbanen er efter gr~n
landske terra:nforhold forholdsvis let Banen vii
kunne udvides til over 2000 m. om n~vendigt.
Der findes helistop i Ilimanaq, Qeqertaq og Saqqaq.
Oqaatsut mangler helistop. Der findes ingen faciliteter for passagerer eller fragt i bygdeme.
llulissat sygehus har ingen landingsmulighed, men
anlreg heraf tret ved sygehuset forekommer
overkommeligt
KAPITEL 5 VIRKSOMHEDER
F~lgende traflkanlreg er omfattet af landstingsforordning nr. 12 af 22.12.1988 om beskyttelse af
milj~t som a:ndret ved landstingsforordning nr. 7
af 13.05.1993:

- Lufthavnen.
- Helistops i llimanaq, Qeqertaq og Saqqaq.
2.3.3. TRAFIKPOLITIK
Vejnettet i Ilulissat skal gennem en langsigtet
planlregningmoderniseres. Vejbredderskaljusteres,
og vejenes generelle kvalitet skal forbedres.
Stisystemet skalligeledes modemiseres ogjusteres
efter behov, og forholdene for reldre, bamevogne og
lignede skal forbedres.
Byens pladser skal gennemgAs og forbedres. Der
skal tages hensyn til at pladser er samlingssteder, og
at et preut udseende pAvirker byens generelle
udseende positivt. Dette er ikke mindst vigtigt i
forhold til turisterhvervets udviklingsmuligheder.
Der skal sikres et tilstrrekkeligt antal parkeringspladser, sAiedes at parkering pA offentlig vej
kan undgAs.

Bybusdrift ~nskes sikret gennem vedtregt eller
reglement og etablering af faste busholdepladser.
Det skal sikres, at slredespor i sti!Srst muligt omfang
holdes fri af veje og Stier.
I bygderne skal derudarbejdes en langsigtet plan for
forbedring af veje og stier. Vejforl~b skal kunne
befares med traktor og truck mellem anl~bsbro/
havn og hande lsomrAde, produktionsanla:g,
losseplads og helistop.
PA ~stsiden af llulissat havn fortsrettes forberedelse
af havneudvidelse i overensstemmelse med
hjemmestyrets "Sektorplan for havne 1990-99",
hvorder planeres et terra:n syd for beddingpladsen,
sAiedes at omrAdet kan anvendes til fisker- og
trawlerudstyr.
PA la:ngere sigt unders0ges mulighedeme for at
igangsrette kajetablering pA 0Stsiden af havnen,
sAiedes atder bliverplads tilligge-og udrustningskaj,
servicevirksomheder for fiskeriet rn.m. Kanelen
~nskes pA lrengere sigt - og efter en nrermere
vurdering af Kanelens betydning for roforholdene i
havnen- opfyldtoganvendt til oplagforfiskerudstyr.
Samtidigvil vej omkring havnen kunne etableres og
aflastning af veje i bymidten kunne opnAs.
Holla:nderhavn udlregges til fremtidig havn for
fritidsbAde, og der vii kunne etableres kaj til
sandlosning i omrAdet. Nrerheden tillufthavnen har
betydning for udformning af marina og faciliteter.
Der~rudarbejdes forslag til forbedringer af anl!!Sbsog havneforhold i bygdeme:

1 Ilimanaq Jigger anii!Sbsbroen udsat for vestenvind,
og sikre bAd- og jollepladser mangler derfor.
Indledende unders~gelser er gennemfl!!rt, men udgifteme til forbedring af forholdene anses at va:re
urealistisk store, hvorfor alternative l~snings
muligheder vii indgA i de videre overvejelser.
I Oqatsut blev anll!!bsbroen repareret i 1993.
Pladsforholdene bag broen er dog stadig meget
dArlige, og truckkl!!rsel er umulig. Der b!iSr igangsrettes unders0gelser af forbedringsmuligheder i
form af udvidelser af arealet og forbedringer af
ba:reevnen.

Trafllc Ian

I Qeqertaq har helt ny anl0bsbro forbedretforholdene
meget, men pladsregulering bag anhilbsbroer er
0nskelig.
I Saqqaq giverdybden ved anlt~~bsbroen indslmcnkninger i besejlingsmuligheder ved Iavvande.
Forholdene vil blive St<'gt forbedret ved oprensning.
Havnepladsen skal forbedres, specielt er adgangsforhold til produktionsanlreg ik.ke tilfredsstillende.

2.3.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN
P~

baggrund af traftkpolitik.ken fastlregger hovedstrukturen et differientieret vej- og stisystem.
Vejnettet bestAr af en overordnet bydelsvej, der
forbinder de enkelte bydele indbyrdes. Det vii sige
en forbindelse fra lufthavnen i nord igennem
bymidten, hvor der etableres en sammenhreng mellem de overordnede centerfunktioner, og herfra
forbindes bymidten med de sydlige boligomrdder.
De syd!!!stlige boligomdder forbindes indbyrdes
med en bydelsvej-sl!lljfe, og denne bydel forbindes
medde sydvestlige boligomrdder med en bydelsvejstik frem til natrenovationsanlregget og
kraftvarmevrerket.
I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii en udbygning afbydelsevejnettet, derskal omfatte
planeme om en ny vej omkring havnen, blive
beskrevet.
Herudoverfastlreggerhovedstrukturenetsekundren
net af fordelingsveje og kvanersveje.
Hovedstier udgdr fra de centrale bydele og giver
sammenhreng til boligomrndeme mod syd og vest
og til havneomrddet.
I forbindelse med det videre kornmuneplanarbejde
vii opholds- og traflkarealeme i bymidten blive
nrermere vurderet.
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Anlaegsplan
1996

aktlvltet

2000 ·2005

1997

Rullende materiel, udskiftning (Fl)
Anlaogsudgifter, teknisk omrllde (B)
Modernisering af vejanlmg, llulissat
Fori>edring at opholdsarealer
Si<ring at slsedespor
Udbygning at vejnettet. llulissat
Udbygning at veje, bygder
Hollaonderhavn
llimanaq, sikring at jollapladsar
Oqatsut, tort>edring af anlebstorhold
Oeqertaq, regulering ved anlebsbro
Saqqaq, torbedring at havneareal

-

Anlmgsprojekt der er medtaget pA tinanslov (Fl) og/eller kommunens budget (B)

IM< ih . ·: ·.t)

Anlsegsenske der fremgAr

at sektorplanen

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
619

1.550

3.550

0

0

1.000

3.000

508

619

550

550

Veje, broer, trapper mv.

446

451

459

478

Snerydning

980

1.003

1.028

1.061

Beddinger, pontoner, kraner

234

231

233

233

tan

1.660

1.685

1.720

1.772

Samlot anlmgsudgift
HjemmestyrereltJsion
Kommunal anlsegsudgift

508

Drifts"konomlplan, 1.000 kr

Dri!ts0konomiplanan or sammonsat at t.. lgende konti :
• Veje, broer, trapper m.v. 20.00
• Snorydning 21 ·01
• Beddinger, pontoner, kranor 68·01, 68-02

Milj~pl>n
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2.4. MILJ0 PLAN
2.4.1. INDLEDNING
Miljl!planen omfatter kommunens aktiviteter
indenfor fl!lgende planemner.
- Spildevand.
- Renovation.
- Kemisk affald.
MiljllOmrAdet reguleres af forordning nr. 12 af
22.12.1988 om beskyttelse af miljllet som amdret
ved forordning nr. 7 af 13.05.1993. Forordningen
indeholder bestemmelser om beka:mpelse af forurening af tuft, vand, is og jord.
Den overordnede byggemodning, herunder bortledning af spildevand, henhjjrer under Direktoratet
for Erhverv, Trafik og Forsyning.
I kommunal henseende er miljjlornrAdet henlagt
under Teknisk Udavalg og Teknik- og Miljl!forvaltningen.

2.4.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG
UDVIKLINGSTENDENSER
Den tekniske udviklng og den generelle modemisering af det grl!nlandske samfund betyderen stadig
stl!rre belastning af milj~~et. Koncentrationen af
produktionsvirksomhed indenfor fiskeindustrien,
det stadig stl!rre forbrug af vand, kemikalier,
brrendstoffer, plast og meget mere er nogle af de
resultater, som milj0sektoren skat forholde sig til.
SPILDEV AND OG OVERFLADEVAND
Alle nye boligornrAder i llulissat anlregges med
kloakanlreg med afl0b til Diskobugten 5 steder.
Adskillige boliger beliggende direkte til bugten har
egne afl0b.

Selv om Arsnedb!ilren i Ilulissat er beskeden med et
Arsgennemsnit pA 260 mm. skat overfladeafvanding
fungere, dels af hensyn til nedb!ilr. isrer snesmeltningen, men i h!ilj grad ogsd af hensyn til afledning
af gdt spildevand, derpA grund af moderniseringens
stigende vandforbrug udg!ilr et stigende problem.
RENOVATION
Dagrenovation indsarnles i plastpaserog depone res/
afbnendes pA lossepladsen, hvor ogsA bygningsaffald, storskrald m.m. deponeres.
Der har i tidens 10b vreret flere forskellige affaldspladser i llulissat, men disse er efterhdnden indhentet af byudviklingen, hvorefter pladsernes brug er
ophllrt og affaldet blevet overdrekket.
Seneste affaldsplads beliggende i omrAdet mod
Sermerrruut stoppede september 1993, hvorefter ny
affaldsplads med depot til risikoaffald er taget i
brug. Pladsen er beliggende pd Nuuaarsuq!Nordre
Nres. Afdrekning af den gamle plads er pdbegyndt.
HAndtering af dagrenovation i bygderne foregAr
efter sarnme metode som i llulissat. I aile bygder
findes garnle afdrekkede affaldspladser.
Bdde i llulissat og i bygdeme forega.r natrenovation
ved afhentning af spande, der tl!mmes i havet.
Spandene renses og udbringes igen. I llulissat findes
natrenovationsanstalt, men afll!!bssystemet er
desvrerre fejlkonstrueret, hvorfor t!ilmningen sker
ved hAndkraft i det fri. I Ilulissat foregh en del
natrenovation ogsd ved opsamling fra spildevandstanke til tankvogn og udpumpning til haver.
Den Abne t!ilmning/udpumpning er meget uhensigtsmressig og generende for omgivelseme og bliver
ofte kritiseret.
RECIPIENTFORHOLD

Fiskeindusoien giver med 2 afl!ilb en stor udledning
til bugten.
.tEldre boligornrdder med ca. 30% af byens boliger
har ikke offentlig kloak, og disse ornrdder indgdr
ikke i aktuelle planer for kloakering.

Havornrddet ved Ilulissat pdvirkes af udledningen
af urenset spildevand fra byens kloaksystem,
udt!ilmning af natrenovation fra spande og tanke,
samt udledning af spildevand fra reje- og fiskefabrik.
Forurening i havneornrddet fra de mange bdde
forekommer ogsd jrevnligt.
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Vandudskiftningen ved llulissat er god, men havneomrcl.det Jigger dog s:1 beskyttet, at vandudskiftningen ikke kan holde havnebassinet rentFiskefabrikkemes udledning kan i perioder v<ere
generende, dels flyder fiskeaffaldet ovenpA og bliver
ved pcl.landsvind bl<est ind pel. kysten og i
havnebugten, dels er r!llrledningen fra rejefrabrikken ikke f!llrt scl. langt ud, at omrcl.dets vandudskiftning udnyttes ordentligt Ut<ethed i afl!llbsledningen,
dererf!llrt ud pel. bunden af havneindsejlingen, hartil
tider givet meget synlig forurening i havneomrcl.det
RISIKOAFFALD
Der har i nogle f:1 cl.r vreret indsamlet risikoaffald i
llulissat Hcl.ndtering, forsendelse og destruktion
har dog vreret no get usikkert. Med etablering af ny
plads er der hcl.b om, at forbedringer kan opncl.s.
KAPITEL S VIRKSOMHEDER
F!lllgendedepotereromfattetaflandstingsforordning
nr. 12 af22.12.1988 om beskyttelse afrnilj!llet som
rendret ved landstingsforordning nr. 7 af 13.05.1993:
- Depotplads for affald inldusiv depotplads for
risikoaffald pA Nuuaarsuk.
- Deponeringspladser i alle 4 bygder.

2.4.3. MIW0POLITIK
Kommunens rnilj!llpolitik har til formAl at forbed.re
hygiejnen og byrnilj!llet og at undgA forurening af
naturen.
Der skal udarbejdes affaldsplan med henblik pA at
etablere affaldsforbr<ending i by og bygder, og der
skal etableres faste ordninger for storskrald og
risikoaffald.
Der skal igangsrettes en langsigtet planlregning for
kloakering af omrcl.der uden kloak. Planen skat ogscl.
omfatter forbedringer af udledningsforholdene .
•
2.4.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN
I forbindetse med det videre kommuneplanarbejde
vii der blive udarbejdet temakort, der viser
milj!llplanens hovedstruktur, ogdervil blive fastlagt

en etapedeling for udbygningen af kloaknettet. I
forbindelse hermed vii eventuelle behov for udvidelser af eksisterende anlreg eller andre rendringer af
eksisterende forhold blive vurderet og ledsagetaf et
srerskilt hovedstrukturkort for milj!llplanen.
Rummeligheden for lossepladser fremgcl.r af figur I,
afsnit 2.5.4.
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Mil"~plan

Anlmgsplan

...
...
...
1996

aktlvltet
Kloakering, g l. indkvartering (FL)
R>rbraendingsanlaeg (B)
Retablering af losseplads (B)
Udb ygning

at affaldsfortnaending

Udbygning

at kloak

1997

1998

.

... '

1999

2000.2005

"""'",. '"

:<· :·• .,.,, .;· ·'·F· : '

..

'~

Ordning for storskra.ld og risikoaffald

Anlaegsprojekt der er medlaget pa finanslov (Fl) ogteller kommunens budget (B)

-

Anlll!lgsenske der fremgar at sektorplanen

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Samlet anlaegsudgift

800

0

0

0

Hjemmestyrerefusion

600

0

0

0

Kommunal anlll!lgsudgift

200

0

0

0

213

218

223

230

Renovation

1.616

1.162

1.164

1.164

latt

1.829

1.380

1.387

Drifts"konomlplan, 1.000 kr
Renholdelse

Dril!sekonomiplanen er sammensat af felgende konti :
- Renholdelse mv. 22-01
- Renovation 66-02, 66-03, 66-04, 66-05

1.394

,,...,,
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2.5. FORSYNINGSPLAN
2.5.1. INDLEDNING

Oqaatsut: Elvrerk pA (27+30+64) 121 kW

Forsyningsplanen omfatter f!illgende planemner:

Qeqertaq: Elvrerk pA (64+64+64) 192 kW, udvidet
i 1991.

- Elforsyning.
- Vandforsyning.
- Varmeforsyning.
- Telekornmunikation.

Saqqaq: Elvrerk pl (75+75+64) 214 Kw, udvidet i
1994.
I aile bygder er der behov for udvidelser af tank-

El- og vandforsyning i byen varetages afNulcissiorfiit og i bygdeme af kommunen, medens telekommunikation varetages af GrS'nlands Televresen.

kapaciteter, specielt med solar/diesel tanke.

Varmeforsyning varetages af Gr!ilnlands Energiforsyning i form af fjemvarme og ved privat eller
offentlige institutioners egen varmeproduktion.

Ilulissat forsynes med drik.kevand fra et stort opland
!21st for byen. Vandet hentes fra et s0system i det
flade, fugtige ommde. Tidligere var en opdrernmet
SS!I umiddelbart !21St for havnen stor nok til at forsyne
byen, men isrer det stigende forbrug ved fiskeindustrien har n!!ldvendiggjort, at der mAtte etableres
en overpumpningsledning fra en stor fjernereliggende SS!I (vands!114), hvorfra reservoiret forsynes
flere gange i l!ilbet af vinteren.

I kornmunal henseende varetages omrAdet afTeknisk
Udvalg I Teknik- og Milj!ilforvaltningen.

2.5.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG
UDVIKLINGSTENDENSER
ELFORSYNING
Nyt kraftvarmevrerk blev taget i brug i 1992.
Udbygningmulighed planperioden ud er disponeret
ved det nye vrerk. Det gamle elvrerk er fortsat i drift
og vil udg!ilre et driftsldart reserveelvrerk.
Tidligere var vandkraftanlreg i Paakitsoq planlagt
og vedtaget, men er nu taget afbordet indtil videre.
Elforbruget har vreret jrevnt stigende, men er dog
stagneret de seneste dr.
Tankkapaciteten i llulissat sk!ilnnes at vrere tilstrrekkelig en kort mrekke endnu. Der er mulighed for
ud videlse af tankkapacitetet ved kraftvarmev rerket
Elforbruget i bygdeme har udvisten kraftig stigning
de senesre h, dels ved udvidelser i produktionsanlrelg, men ogd pA grund af den fomyelse, der sker
indenfor de private husholdninger i form af hdrde
hvidevarer, k!ilkkenudstyr, TV og video m.m.
llimanaq: Elvrerk pA (27+27+44) 98 kW, elvrerket
skal udvides.

V ANDFORSYNING

Der er tilstrrekkelig vandrnrengde til r4dighed, men
vandet er i perioder, srerligt ved snesmeltningen,
prreget af at komme fra et t!!lrvejordsomrllde. VandindvindingsomrAdet er plvirket af, at nresten al
hundeslredetranspon f!!lrer over omrlldet, dels
slredesporet til fiskepladseme i Isfjorden, dels
slredespor til hytteomr4deme og Oqaatsut. Vandindvindingsornrldet ligger desuden sA tret pA byornrldet, at grrensen sprerrer for en eventuel
udvilding mod !21St
Ledningsnettet i llulissat er udbygget fra det gamle
vandvrerk, som er udvidet flere gange. Vandva:rket
er beliggende ved havnen i den laveste del af byen.
Den lave placering bevirker, at vandet over flere
trykfor!lgerstationer rna. pumpes op i de h!iljere1iggende dele af byen, og atder ved Str!ilmafbrydelser
ingen vand er i ledningeme. H!iljdeforskellen er
cirka 50 m. og S!lges yderligere ved byudvidelser.
Vandkvaliteten efter driftstop er dlrlig, udluftning
af ledningeme giver trykforstyrrelser og trykst!ild,
og der er risiko for manglende brandvand, hvis
brand og Str!ilmsvigt opstArsamtidigt. H!iljdebeholder
filverst i byen vii kunne l¢se problemet.
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Ilimanaq: Vandforsynes fra et vandornrAde, der er
beliggende cirlca 3 km. syd(llst for bygden gennem
en elfrostsilcret plastledning. Afsaltningsanlceg skal
etableres i Tiimanaq i 1996.
Oqaatsut: Der er etableret nyt afsaltningsanlceg og
tankanlceg i 1994.

Tidsplanen for den digitale radiokcede i Gr(llnland
viser, at forholdene i bygderne vii kunne forbedres
i !(llbet af 1995-96.
Ilulissat lufthavn bar overtaget flyradiotjenesten fra
Aasiaat i 1993.

2.5.3. FORSYNINGSPOLITIK
Qeqertaq: Der er etableret nyt afsaltningsanlceg i
1994.
Saqqaq: Vandforsynes fraen s(llcirka 1 km. nord for
bygden. Vandledningen frostsikres ved returpumpning mellem et reservoir i produktionsanlcegget og
S(llen.

Bygdebefolkningen foretrcekker i nogen udstrcekning stadig vand fra issmeltning til drikkevand og
madlavning.
VARMEFORSYNING
Den st(llrste varmeproducent i llulissat er det nye
kraftvarmevcerk i byens sydvestligste hj(llme.
Nukissiorflit har i flere ~ forsynet etagebeby ggelsen
pA J(llrgen Guldagerip Aqq. og Hotel Hvide Falk
med fjemvarme ved udnyttelse af spildvarmen fra
elproduktionen. Med det nye kraftvarmevcerk er
rrekkehusbebyggelsen ved Severin Kristoffersenip
Aqq. og boligbebyggelsen ved Mathias Storchip
Aqq. ogsA inddraget i fjernvarmeforsyningen.
EfterMnden som kraftvarmevcerket udvides, er det
planen, at der kobles flere ornrAder pA nettet.
De nye bebyggelser i boligornrAde A-22 varmeforsynes fra fcelles varmecentral, der drives af
Nukissiorfiit. 0vrige boligornrAder forsynes fra
varmecentraler ide enkelte ornrAder.
TELEKOMMUNIKATION
Ilulissat telefoncentral erGr(llnlands nyeste og mest
moderne og har fin kapacitet og udvidelsesmuligheder.
Ilimanaq er koblet til det offentlige telefonnet med
rnulighed for 8 abonnentledninger.
Oqaatsut har mulighed for 10 abonnentledninger.

I de kommende ~ vii udbygningsbehovet vcere
knyttet til en udbygning af el-, vand- og varmeforsyningen og telekomrnunikationen i takt med
boligudbygningen og byudviklingen i!ilvrigt. Elvcerket i llimanaq skal udvides, og tankkapaciteten
skal udvides i flere bygder.
Ilulissat kommune (llnsker at fastholde rnuligheden
for, at det tid! igere plan lagte vandkraftanlceg ved
Paakitsoq anlcegges til forsyning af byen, og i
bygderne jilnskes, udover det ovenfor nrevnte, sikret
mulighed for kapacitetsudvidelser i takt med
forbrugsudviklingen og i forbindelse med eventuel
produktion i bygderne.
Byens vandforsyning skal sikres mod driftsforstyrrelser ved anlceg af h!tljdebeholder, og det skal
undersftlges, om et nyt vandindvindingsornrAde kan
inddrages, sAledes at gener fra humus og hundeslcedek(llrsel kan begrrenses.
Der er behov for forbedrede telefonforbindelser til
bygdeme.

2.5.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN
Spcerrezoner om vandindvindingsressourcer i
llulissat, Ilimanaq og Saqqaq fremg~ af bygdeplaneme.
I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii derbl ive udarbejdetet scerskilt hovedstrukturkon
for forsyningsplanen.
Rummeligheden for arealer pA forsyningsommdet,
milj!ilomrAdet og for kommunal virksomhed fremg~
af figur I.
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omrade
E·1
E·2
E·3
E-4

E·5
E·6
E·7
E·8
E·9
E·10
E·11

Sllllrllg anvendelse
elvCBr11
kraftvarmevCBr11
vandvCBr11
vancMm
natrenovationsanstalt
lufthavn, landlngsbane
lufthavn, udvidelse
lufthavn, antenner
losseplads
stenbrydnlng
tankanlalg

areal

rummelighed

0,3 ha
1,9 ha
0,5 ha
2,5 ha
0,7 ha
75,0 ha
10,0 ha
3,8ha
6,5ha
15,0 ha
2,4 ha

fuldt udnyttet
60% udnyttet
fuldt udnyttet
ikke udnyttet
60% udnyttet
25% udnyttet
lkke udnyttet
25% udnyttet
30%1 udnyttet
ikke udnyttet
fuldt udnyttet

Fig .I • Omrdder til sarlig anvendelse, rummelighed
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Anlegsplan

1996

aktlvltet

1998

1999

SRO anlmg, n" delvaeli<et (FL)
Udbygning a! fjernvarmenet (Fl)
Vandforsyning, llimanaq (FL + B)
Elvaeli<sudvidelse, llimanaq
UdVidelser at tankkapac~at, bygder
Vandkraftanlmg, Paakitsoq
Hojdebeholder
Undersogelser, vandindvindin gsomr~de
Fortledring at telefonlorbindelser, bygder

-

Anlaegsprojekt der er medtaget pA linanslov (FL) og/eller kommunens budget (B)

f ,' ..t~ '1:'!'<'\r I

Anlmgsenska dar framg~r a! saktorplanan

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Samlat anlaegsudgift

2.450

2.000

400

2.400

Hjemmastyrarelusion

2.000

2.000

400

2.400

450

0

0

0

Kommunal anlmgsudgift

Drlftsokonomiplan, 1.000 kr
Efforsyning

507

511

523

536

Vandlorsyning

819

828

841

854

1.326

1.339

1.364

1.390

I all

Oriftsekonomiplanen er sammansat at lolganda konti :
- Elforsyning 60-01 , 60-03
- Vandlorsyning 64

2000 - 2005
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2.6. KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPLAN
2.6.1. IN-bLEDNING

BRANDYAlSEN

Virksomhedsplanen omfatter kommunens driftsog anlregsaktiviteter inden for det tekniske omrAde
og ornfatter ff!llgende planemner:

Ilulissat brandva:sen har station ved Aron
Mathiesenip Aqq. Brandstationen forventes udvidet
meddet tidligere Byggevresens garnle autova:rksted,
nAr dette afvikles. Vrerkstedeter i 1.1jeblikket udlejet
til privat mester, der har overtaget Byggevresenets
reparationsvrerksted og lagerfunktion.

- Kommunale virksomheder.
- Brandvresen.
- Kirkeghde.
- Servicehuse.
2.6.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Ilulissat brandvresen har depot for hjernmestyrets
olieberedskab.
Samtlige bygder har opvarrnet brandskur med
lovbefalet sikkerhedsudstyr.

KOMMUNAL DRIFr OG PRODUKTION

KIRKEGARDE
Kommunal drift ornfatter kommunens entrepren~r
afdeling, vrerkstederog renovationskS!Irsel. I forbindelse hermed varetages opgaver med anlreg og
vedligehold af veje, stier, gr~fter o.l. samt drift af
deponeringspladser.
Der findes frellesvrerksteder i by og bygder. Vrerkstedeme anvendes prirnrert til reparation af glasfiber
pAjoller og mindre bAde sarnt til bygning og reparation af hundeslreder. Frellesvrerkstedet i Ilulissat er
placeret ved Kirkebugten.
Ilimanaqs vrerksted er placeret ved SS!Ien cirka 500
m. fra anlS!Ibsbroen, men S!lnskes flyttet nrermere
vandet. Qeqertaq fik i 1991 nyt frellesvrerksted, og
Saqqaq fik nyt frellesvrerksted i 1992.
Kommunal produktion ornfatter forskellige lokale
produktionsprojekter knyttet til arbejdsmarkedskontoret i form af beskreftigelsesprojekter.
Systuer arbejder med skinsyning, men ogsA andre
produkter indgh. Produktion aflangliner, hundeseler
og andet til fiskeri og fangst udfS!Ires. Isolering af
opskummede plastkugler udfS!Ires i sarnarbejde med
kommunens t~rnrervrerksted.

Etablering, drift og vedligehold af kirkegArde er
overgAet til kommuneme. Ilulissat har 4 begravelsespladser, hvoraf kun pladsen ved lufthavnsvejen
er i brug. Driften forestAs af kornrnunalt sjak med
Prrestegreldet Der henvises til afsnit 2.9.
SERVICEHUSE
Kun i Saqqaq findesder servicehus. Huseter bygget
i tilknytning til forsamlingshus med frelles varrne
og teknik.
I Ilimanaq findes der offentlig bad og vaskeri.
2.6.3. KOMMUNAL
POLITIK

VIRKSOMHEDS-

Deter f!lnskeligt at overtage B-124 og B-176 til
brandv resenet, nh au tov a:rkstedet f1 yttes. 'ierudover
etablering af diverse S!lve- og tra:ningsfaciliteter.
Der skal udarbejdes plan forudvidelseafkirkeghden blandt andet med nyt redskabshus ved lufthavnsvejen.
Hegn om de garnle kirkegArde skal renoveres.

Ilulissat ~~mmune har etableret asfaltva:rk i 1988,
men dettC. er ikke i drift.
:i

Frellesva:rkstedemei Ilulissat, Dirnanaq ogOqaatsut
skal renoveres.

Kommunal virksomhedsplan

Mulighederfor etablering afservicehuse i llimanaq,
Oqaatsut og Qeqertaq skal undersl'!ges.

2.6.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUK·
TUREN
I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii der bli ve udarbejdet et srerskilt hovedstrulcturkort
for den kommunal virksomhedsplan. Herunder ogsA
vedrl'!rende den kommunale administration.
Rummeligheden for kirkeg4rde fremg4r af figur 2,
afsnit 2.9.4.
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Anlaegsplan
aktlvltet

1996

1997

1998

1999

Servicehus, Oeqenaq (FL + B)

"';,,;

Bygnlngsovenagelser, brandvmsen
Udvldelse klrkagArden, llullssat

·~

~

~
··~ ~ ~

Renovenng at hegn, klrkagatde
Renoverlng. fsellesvaerksteder. bygder

If';;<~

Servlcehus, lllmanaq

~ ,;;~.

Servicehus, Oqaatsut

-

Anlmgsprojekt der er medtaget pa flnanslov (FL) og/eller kommunens budget (B)
Anlaegs0nske der fremg.1r af sektorplanen

Jnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Sam let anlaegsudglft

1.295

600

0

0

Hjemmestyrerefuslon

1.100

600

0

0

195

0

0

0

Kommunal anlmgsudgift

DrlHs"konomlplan, 1.000 kr
Kommunale vlrksomheder

1.263

1.330

1.344

1.366

0vrig teknisk vlrksomhed

1.063

1.068

1.068

1.078

Brandvcesen og skorstensfejning

1.482

1.482

1.482

1.482

20

20

21

21

176

133

134

135

4.004

4.033

4 .049

4.082

KirkagArde
Tllskud m .v.
Iall

Driftsokonomlplanen er sammensat af fllllgende kontl :
- Kommunale virksomheder 23
- 0vrig teknlsk vlrksomhed 27
- Brandvmsen og skorstensfejnlng 25
- Kirkeg.1rde 26
- Tilskud m.v. 28
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Social og swtdhedsplan

2.7. SOCIAL OG SUNDHEDSPLAN
2.7.l.INDLEDNING

i foreninger private organisationer og lignende.

Social og sundhedsplanen omfauer fi11gende
planernner:

Der findes krisecenter i Ilulissat fast etableret i
bebyggelsen ved Mathias Storch Aqq.

- Offentlig hjzlp.
- Forebyggelse.
- Btllm og unge.
- A::ldreforsorg.
- Sundhedsforhold.
- Politi og retsvzsen.

Offeniligt forebyggelsesarbejde er ftllrst de seneste
4r ved at blive indarbejdet som en planlregningsfaktor.
B0RNOGUNGE

Politisk og administrativt h11rer omrAdet under
Socialudvalget og Socialkontoret.
2.7.2. EKS ISTERENDE FORHOLD OG
UDVIKLINGSTENDENSER

OFFENTLIG HJA::LP
Der er ide senere 4r sket en kraftig for¢gelse af den
offentlige hjzlp. Arsagen erden udprzgede sresonbeskreftigel.se indenfor fiskerierhvervene, som ide
seneste Arer blevet forstrerket af stadig sttllrreeffektivitet i produktionsanlreg.

Siden 1976 er pAvirkningen fra de "store Argange"
indenfor gruppen btllm og unge aftaget og nu ophtllrt.
Men deter dog ikke lykkedes at opnA institutionsdrekning efter den vedtagne drekningsgrad.
Ventelisteme pA institutionspladser bliver ikke
mindre trods ibrugtagning af nye institutioner.
A::ndrede familiemtllnstre og tiVfraflytninger g0r, at
derstadig er behov foretablering af nye institutionspladser. Oversigt over sociale institutioner i 1993
sammenlignet med situationen pl!. landsplan fremgAr af figur l. Som det ses, er drekningsprocenten
htlljere end pA landsplan, dog stadig Iavest, nAr de 5
sttllrSte byer sammenlignes.

Bygge- og anlregsaktiviteteme i kommunen har
desuden vre.ret under pAvirkning af den generelle
tllkonomiske afmatning.

A::LDREFORSORG
Alderdornshjemmet i Ilulissat er udvidet fra 23
pladser til36 pladser. llulissat kommune anvender
desuden cirka 12 plejepladser pA llulissat sygehus.

Behovet foroffentlig hjzlperi stadig stigning, hvor
rendret familiemli\lnster, beskzftigelsessituationen,
forbedring af de sociale hjzlpeforanstaltninger er
faktorer, der har medvirket til fortllget behov.

Der findes reldreboliger i llulissat by og i bygdeme.

FOREBYGGELSE

Hjemmehjrelp og hjemmesygepleje er vresentlige
faktorer i reldrearbejdet.

Forebyggelsesarbejdet opererer primrert med oplysningsv irksomhed i forskeUige aktuelle si tuationer,

I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii der bl.ive redegjort for d<ekningsgrader for

llullssat
Grenland

lnsthut.·
pladser

dagplejepladser

307

28

3.248

433

Fig. I - lnstiwtionsdakning

dalkning
%

ventelister

vente·
lister%

636

53

149

23

7.851

47

1.514

19

0·6 Arige

52
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aldersgruppeme, der er i vuggestue- og bjlmehaveaideren, og der vii blive foretaget fremslcrivning af det forventede behov indenfor pianperioden. Ligeledes vii der blive udarbejdet en a:idreprognosi pd grundlag af den Iandsda!kkende befolkningsprognose. Der vii ogsl blive redegjort for
planernneme sundhedsforhoid, politi og retsforhoid.
2.7.3. SOCIAL OG SUNDHEDSPOLITIK

Deter en generel mftlsa:tning, at der skal etableres
de ntlldvendige antal institutionspladser, a:ldreboliger
og a:ldrekoUektiver.
Der er behov for en effektivisering af forebyggeisesarbejdet og for nedbringelse af behovet for
offentlig ]lja:lp.
I forbindelse med det videre komrnunepianarbejde
vii den sociale udbygningsplan biive inddraget.
2.7.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

I forbindelse med det videre komrnunepianarbejde
vii der biive udarbejdet et sa:rskilt hovedstrukturkort for social og sundhedsplanen, der vii vise
eksisterende og planlagte institutioner m.m. ogredeg~re for den byma:ssige sammenha:ng, de indgdr
i.
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Social og sundhcdsp!an

Anhegsplan
aktlvltet
Aldersintegreret 52 pladser (Fl)
Fr~idshjem

.....
-.....
1996

40 pladser (Fl + B)

Alderdomshjem 14 pla<fser (Fl + B)
llulissat sygehus (FL)
Hegn om Aleqa

1997

1998

1999

~

Anlsegsprojekl der er medtaget pl finanslov (FL) og/eller kommunens budget (B)

-

Anlsegs"nske der fremgAr af seklorplanen

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Samlet anlsegsudgift

5.800

17.400

0

0

Hjemmestyrerefusion

2.600

11.800

0

0

Kommunal anlaegsudgift

3.200

5.600

0

0

14.670

14.812

14.955

15.099

3.193

2.938

2.980

3.019

Bsmog unge

18.922

19.284

19.680

20.095

!Eidre og handicapped a

13.517

13.742

14,008

14.281

fait

50.302

50.776

51.623

52.494

Drlftsakonomlplan, 1.000 kr
Offentlig hjaelp og underhold
Besl<sehigelsestremme

Drifts"konomiplanen er sammensat at IBigende konti :
• Offentlig hjselp og underhold 45, 44
• Beskseftigelsesfremme 46
. Bern og unge 40, 41
• !Eidre og handicapped& 47
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2.8. SiroLEPLAN
2.8.1. INDLEDNING

modemiseret, siden de blev bygget

Skoleplanen omfatter f!l!lgende planemner:

Der var sidst i 70'eme cirka 160 skoles!l!gende i
bygdeme. Antallet faldt voldsomt til cirka 60 sidst
i 80'erne, men er nu steget igen ti171 b!l!m. llimanaq
skole er bygget i 1947. Oqaatsut skolekapel er fra
1957. Qeqertaq sko1ekape1 er bygget i 1928 og
udvidet i 1984. Efter opf!l!relse af en kirke i bygden
i 1992 er bygningen overgAet til skolebrug alene.
Saqqaq skole er opfS!lrt i 1960 og udvidet i 1984.

- Skolevcesenet .
- STI uddannelsen.
- Uddannelsesinstitutioner i!l!vrigt
Folkeskolen er en kommunal skole og indeholder
en obligatorisk 9-mg hovedskole samt en 3-mg
fortscettelses- ogkursusskole. Folkeskolenerhenlagt
under hjemmestyret og reguleres ved landstingsforordning nr. 8 af 15.04.1991.
Pi\det kommunale niveau har kommunalbestyrelsen
den overordnede styre1se. Den daglige ledelse
henh!l!rer under Kultur- og Undervisningudvalget
og administrativt under Kultur- og Undervisningsforvaltningen.
Erhvervsuddannelsen (STI-skolen) henh!l!rer under
landsstyret, og Direktoratet for Kultur, Uddannelse
og Kirke varetager den overordnede administration
pi\ onuidet.
2.8.2. EKSIST ERENDE FORHOLD OG
UDVIKLINGSTENDENSER

STI-skolen i llulissat blev oprettet i 1988 i den
tidligere socialforvaltning. I 1991 flyttede skolen til
det tidligere posthus ved kommunekontoret. Skolen
indsk:river cirka 45 elever per Ar.
TILSTAND
Folkeskolen i llulissat by har pA Atuarfik Mathias
Storch og Atuarflk J!l!rgen BrS!lnlund de n!l!dvendige
rammer for normalklasser, mens der er behov for
nogen udbygning af faglokaler. Renovering og
modemisering af skoleme er et generelt behov.
Folkesko1eme i bygdeme har ti lstrcekkelig kapacitet,
men ogsA her er der et behov for modemisering.
Skolehjemmet trcenger til modemisering.

SKOLER 00 ANTAL SKOLEELEVER
Antallet af skoles!l!gende b!l!m var fra 1976-81 pi\
cirka 1.000, men har siden vist sig jcevnt faldende,
sAiedes at der i 1994-95 var 835 skoles!l!gende i
kommunen, heraf 764 i Ilulissat by. Jvf. figur I.
Atuarfik Mathias Storch blev pAbegyndt i 1956,
men vcesentligst bygget mellem 1965 og 1972.
Atuarftk J!l!rgen BrS!lnlund blev bygget i 1976. Til
skoleme er knyttet et skolehjem bygget i 1969.
Hverken skoler eller skolehjem er vcesentligt
1. klasse

llulissat by
bygder

2.·9.

STI skolen er for beskedne midler indrettet i det
gamle posthus, men har smA og helt utilstrcekkelige
lokaleforhold. SMremt en st!l!rre del afaldersgruppen
s!l!ger STI uddannelsen, vii det vrere n!l!dvendigt at
s!l!ge lokaler udenfor skolen. Egentlige faglokaler
findes ikke.
I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vii der blive indarbejdet en elevprognose for
planperioden. Skipperskolen vii ligeledes blive
behandlet
10.·12.

klasse

special·
klasser

89

519

.

156

764

8

63

.

0

71

F1g. I · Skoleelever

iaJt

klasse

Skol lan

2.8.3. SKOLEPOLITIK
Det er et mM at oprette sk:oleme i bygdeme og at
udvide og renovere de ek:sisterende sk:oler, specielt
med faglokaler.
STI-skolen b¢r udvides, og der biilr etableres flere
erhvervsuddannelser.
2.8.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUK·
TUREN
I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde
vil der blive udarbejdet et s~rskilt hovedstrukturkort
for sk:oleplanen, der vil vise skole- og centerstrukturen.
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Anlaegsplan

........
....
1996

aktlvltet
Uddannalsescentar (B)
Ombygni ng, AMS (B)
Skolaudvidelsar, Jlulissat

1997

1999

~

Ranovering, eksistarande skoler

·. ~

•i'.

I o:

Udvidelse, STI skolen

-

1998

~P .

·•.

t;

~,_.

2000.2005

.

.

~"

Anlmgsprojek1 darer medtaget pA ftnanslov (Fl) og/eller ko'm munens budget (B)
Anlaegsanska der framgAr at sek1orplanan

lnvesterlngsplan, 1.000 kr.
Saml at anlmgsudgift

2.225

2.000

0

0

0

0

0

0

2.225

2.000

0

0

30.646

31.115

31 .727

32.046

STI

559

563

576

583

l alt

31 .205

31.678

32.303

32.629

Hjammestyroretusion
Kommunal anlmgsudgift

Driftslllkonomlplan, 1.000 kr
Skolevaesenet

Oritts0konomiplanen er sammensat at folgande konti :
• Sko!avaesenat 50
• STI 52

Kuh..- og fritidsplan

51

2.9. KULTUR OG FRITIDSPLAN
fmdes der i~vrigt nedlagte bygder og bopladser,
gamle teltpladser, kl<1dgrave og begravelsespladser.

2.9.1. INDLEDNING
Kultur og frititdsplanen omfatter
emner:

f~lgende

plan-

- Kultur.
- Fritidsonuidet
- Bevaringsforhold.
Kultur- og fritidsplanen omfatter aktiviteter, der
indgArsom vigtige elementer for andre sektorplaner.
ls~rhar kultur- og fritidsplanen en n~r sammenh~ng
med erhvervsplanen (naturbevaring og turisme),
skoleme, bj!m- og ungeonuidet og ~ldreornr4det.
Ornrddet h0rer under Kultur- og UndervisningsudvalgetogKultur- og Undervisningsforvaltningen.

2.9.2. EKSISTERENDE FORHOLD OG
UDVIKLINGSTENDENSER
KUL1UR

Kirker. llulissat by har2 kirker, Zions kirken opf~rt
i 1781 og flyttet til sin nuv~rende plads i 1921, og
Naalakk.atta lllua, der i 1976 blev flyttet til byen fra
det nedlagte kulbrud Qullissat.
I llirnanaq og Saqqaq er der sm!. ~ldre kirkebygninger. Qeqenaq ftk en kirkebygning i 1992, og

kun Oqaatsut har ik.ke egentlig kirkebygning, men
et skolekapel.
I Agpat findes en garnmel tilskoddet kirkebygning,

derikkeeri brugbar stand. Bygningen erbevaringsv~rdig.

Kulturhal. llulissat kulturhal er bygget i 1988 i
tilknytning til byens i~tshal. Hallen,dererp4 680
m2, er indrettet med scene, konferencelokale, anretterkekken, garderobe og toiletter.
Forsamlingshuse. llulissats gamle forsamlingshus,
B-211, er opf0rt i 1962 og har en meget central
beliggenhed. Den ~nger meget til modemisering
og vedligeho~ldelse.
Ilimanaqs forsamlingshus er opf~n i 1988 og er i
god stand. Oqaatsuts forsamlingshus er fra 1923.
Bygningen er bevaringsvrerdig og i rimelig stand,
men trrenger dog til en del modernisering og
vedligeholdelse. Qeqertaq har forsarrtlingshus fra
1977. Huset tr~nger meget til vedligeholdelse.
Saqqaq har et garnmelt bevaringsv~rdigt ml<1dehus
fra 1928. Nyt ml<1de-/forsamlingshus er taget i brug
i 1992. Derer ikke truffet beslutning om anvendelsen
af det gamle ml<1dehus.

Lokalavis. Iluliarmioq blev startet i 1949 og er trods
et par nedgange undervejs en meget velfungerende
lokalavis p4 44. Argang.
Lokal1V. Arctic TV er startet som privat kabel TV
i 1972 og fungerer med flere ugentlige lokaludsendelser. Lokal TV udsendes nu fra en sender p4
Teleljeldet og nedtager ogs4 satelitprogrammer.
Bibliotek. Ilulissat bibliotek har lokaler i Mathias
Storch skolen, men forholdene er sm4,1igesom der
kun langsomt sker fomyelser og udvidelser i
bogm~ngden.

Museum. llulissat museum blev indrettet i Uulissats
gamle prrestebolig og seminarium, der blev opf0rt i
1848 efter en omfattende restaurering i 1978.
llulissats reldste bygning blev ogs4 efter restaurering
inddraget til museumsbrug i 1985. Senesteretreldre
pakhus ejet af KN1 blevet indrettet til museumsfonn41.
Isarnarbejde med hjemmestyretregistreres og fredes
en~kkefonidsminder. Fremh~veskan bopladseme

Qajaa, Sennermiutog Saputit. Overalt i kommunen

Fesrpladser. !Julissat by har ingen fast festplads.
Den gamle heliportplads mod Sennermiut anvendes en hel del til St0rre festligheder og har en god
beliggenhed. Andre arealer har de seneste Ar vreret
anvendt, for eksempel te~net ved Hotel Arctic,
hvorfra der er en flot udsigt over byen.
I bygdeme og i del dbne land er der forskell ige
lokaliteter,dertraditionelt anvendes til festligheder,
men der er ingen steder etableret faste festpladser.
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Kunstforening. Der er etableret en kunstforening i
llulissat, og der er jilnske om oprettelse af et arbejdende va:rksted med udstilling, eventuelt i tilknytning til tunstaktiviteter.
FRITIDSOMRADET
Fritidsundervisning varetages af Kultur- og
Undervisningsforvaltningen og foregdr p~n i
eksisterende skolebygninger eller i sponshallen.
Deltagerantallet i fritidsundervisningen varierer,
men generelt er s!llgningen stor. Der foregAr en he!
del videre- og efteruddannelse i forbindelse med
fritidsundervisningen ved de fife bygdeskoler.
Fritidsfaciliteter i llulissat er primrert etableret til
sponsaktiviteter og diverse foreningsarbejde.
Ilulissat Halleme bestdr af en stor sponshal og en
mindre kulturhal samt tilh!ilrende cafeteria, m!ildelokaler, omlda:dninger m. v. Der findes indkvarteringsmulighed i bygningen. Hallens faciliteter
anvendes ogsA i tilknytning til fodboldbanen, der
ligger lige overfor halleme.
Forsamlingshuse og bygdeskoler anvendes ogs~ til
fritidsaktiviteter. I bygdeme flndes nogle mindre
sponsarealer af varierende kvalitet.
Sponsaktiviteter i Dulissat er en vresentlig del af
befolknin~ens fritidsliv. Der findes adskillige
sportsforeninger i Dulissat, men na:stenalleerhenvist
til at anvende hallerne og !llvrige kommunale
fa:llesfaciliteter.
Skispon dyrkes prima:rt i form af langrend, idet
llulissat omr~et ikke bar sa:rlig h!ilje fjelde, der
giver mulighed for alpin ski sport p~ konkurrenceniveau. Til genga:ld bar langrend et godt niveau i og
Ilulissats landskab er velegnet til sporten.
Fritidssejlads aktiverer en stordel af befolkningen,
og selv om sejltiden begrrenses af vinterisen, findes
deret stort,illltal fritidsb~de i llulissat. Diskobugten
ligger delvis beskyttet af Qeqertarsuaq og er et
spa:ndende og varieret farvand. Havneforholdene i
Ilulissat er meget sna:vre, og selv om blldforeningen
bar etableret egne pontonbroer og andre faciliteter.
kan det eksisterende omr~e dArligt rumme flere
fritidsfart!iljer.

Kommuneplanen udla:gger derfor Holla:nderhavn
som fremtidig marinaomr~e med dertil knyttede
faciliteter.
Jolleplads er reserveret ved Minnerup A qq. og del ef
inderhavn reserveres fortsat til jollefiskere. I bygdeme reserveres arealer til joller. Der skelnes i
bygdeme mellem erhvervs- og fritidssejlads.
Fritidshytter findes specielt ved kysten nordjilst for
Ilulissat, hvor Bredebugten og Kangersuneq er de
foretrukne omr~er. Hytteme lA indtil for f~ Ar siden
spredt, men i de seneste Ar bar der vreret et stadigt
St!ilrre behov for arealer til hytter. Der er praktiseret
et afstandskrav pA 100m. mellem hytterne for ikke
at belaste det Abne land for meget. lnddragelse af
nye omr~er og fastla:ggelse af retningslinjer for
hyttebyggeri m~ forudses.
Der er n!llje sarnmenha:ng mellem skoleomrAdet og
fritidsundervisningen, s~ledes at forbedringer
indenfor undervisningsomrAdet vil im!ildekomme
behovet for forbedringer pA fritidsundervisningso~et.

Fritidsfaciliteteme sk121nnes at have en kapacitet, der
i !21jeblikket er tilfredsstillende. PA lrengere sigt vii
forbedringer pA na:sten aile omrdder va:re dog
121nskelig.
Sportsaktiviteter bar i hailer og fodboldbane
kapacitet efter nuva:rende behov, selv om drift og
vedligehold ikke belt kan holde trit med nedslidningen. Opretning og forbedringer mA forudses
indenfor en kort Arra:kke.
Sportsfaciliteter i bygdeme er meget begra:nsede,
og forbedringer herunder legepladser til b!llm er
!llnskelige. Skisport rnA prima:rt henvende sig til
langrendsl!ilbere, hvor o~et mod Sermerrniut er
sa:rligt velegnet som udgangspunkt for langrendsfaciliteter.

NATURBEV ARING
Ilulissat kommune har ta:t omkring Ilulissat by
nogle af Gr121nlands smukkeste og mest betagende
naturomrdder. Jakobshavns Isbra: er den nord!ige
halvkugles mest kalvisproducerende gletsc her.
Isfjordens hellefiskebestand udnyttes til fangst af

Kultur og fritidsplan

fisk i meget h!ISj kvalitet, og Isfjeldsbanken giver
Ilulissat dens helt specielle og unikke karakter.
FjordomrMet og sttt~Smstedet ved Paakitsoq er ogsA
af helt specie! naturva:rdi og rummer sa:rlige
muligheder for flora og fauna. De nordlige fjorde
har ikke den Stjljrrelse og storsl~ethed som
Jakobshavns Isfjord, men medvirkerdog til at pra:ge
Diskobugten,sarntidig med at der fmdeset betydeligt
fiskeri sted fra Saqqaq og Qeqertaq.
Ilulissat kommune rummer flere fuglefjelde, som
desva:rre er blevet delvis forladt ide seneste h, og
beskyttelsesforanstaltninger er ns;ldvendige, hvis
fuglebestandene skal bevares.
Saqqaq og Sermermiut rummer vidnesbyrd om
Grt~Snlands a:ldste befolkning og har givet navn til de
a:ldste kulturer. Der findes mange andre steder i
kommunen va:rdifulde minder om Grt~Snlands gamle
kulturer, bAde bopladser, minder om rensdyrjagt
m.m. Kun enkelte omr4der er fredede. Overvllgning
og beskyttelse varetages af Ilulissat museum og
Grt~Snlands Landsmuseum efter registteringer, der
til stadighed suppleres med nye fund.
Den grt~Snlandske natur har va:ret beskyttet alene
ved den lille befolkning i forhold til arealet samt ved
befolkningensafha:ngighed afnaturen. Den tekniske
udvikling og IISgede befolkning og turisme n!ISdvendiggt~Sr, at der tta:ffes foranstaltninger til beskyttelse af sa:rligt va:rdifulde eller shbare omr~der.
Den grt~Snlandske fredningslov resulterede i oprettelse af verdens sts;lrste naturreservat, men der kan
va:re behov for beskyttelse af omr§der p4 en mindre
restriktiv mAde.
Ilulissat kommune har ingen naturfredninger, men
der er alligevel med fredning af fortidsminder
restriktioner i mange omrAder.
Vedta:gter, der skal beskytte mod udryddelse af
naturlige ressourcer, er ogs~ en form for naturbeskyttelse. llulissat kommune har flere naturbeskyttende lokalvedta:gter.
BYGNINGSBEVARING
Trods fredningslovgivningen i 1974 og i 1980 og
indstilling af flere bygninger til fredning er kun 3
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bygninger i Ilulissat kommune erkla:ret forfredede:
• Ilulissat museum, B-78, tidligerer provstebolig og
pra:steseminarium.
- Agpat B-46 lejrskole, tidligere mandskabshus.
- Agpat B-58 lejrskole, tidligere bestyrerbolig.
Ilulissat kommune rummer adskilligt flere bevaringsva:rdige bygninger, og heldigvis er flere
gamle bygninger blevet godt vedligeholdt og enkelte
omhyggeligt restaureret.
Ilulissat by har flere byomrAder, hvor specielt a:ldre
typehuse ved deres placering og ensanethed skaber
smukke bymiljjljer, der b!llr sikres.
Grt~Snlands

Hjemmestyre har i 1990 udarbejdet
notatet "Ilulissat, bevaringsva:rdige bygninger og
bydele". I forla:ngelse heraf er udarbejdet Hjemmestyrets bekendtgSilrelse nr. 31 af 30.10.1991 om
varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanla:gningen.
Herefter pAhviler det i henhold til § 1 kommunalbestyrelsen at bidrage til, at de landsplanma:ssige
bevaringsinteresser bliver til godeset i planla:gningen
og adrninisttationen afkommunens byer og bygder,
og i henhold til §2 at sikre. at disse interesser bliver
indarbejdet i kommuneplanla:gningen.
For sa:rligt va:rdifulde bevaringsomr~der (§2
omrAder) skal der i dispositionsplanens rammer
fastsa:ttes tilstta:kkeligt entydige bestemmelser, som
sikrer de landsplanma:ssige bevaringsinteresser. I
overensstemmelse hermed er der i dispositionsplanens rammer fastlagt bestemmelser om sikring
af disse interesser i havne- og adrninisttationsomr4det (omrdde C6) og i Kirkebugten og
museumsomrndet (omrllde 06).
For byens !1lvrige bevaringsva:rdige omrllder (§3
omrAder) skal der i kommuneplanla:gningen tages
stilling til, i hvilket omfang omr~derne skal bevares.
I overensstemmelse hermed er nedenfor udpeget 3
§3 omrllder.
Kommunalbestyrelsen skat endvidere i henhold til
§4 tilvejebringe en kortla:gning og dokumentation
af bevaringsinteresserne i bygdeme og i anden
bebyggelse uden for byerne. Disse interesser fremgh
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af nedenstAende liste over §4 interesser.
Nedenna:v·iue bygninger og bydele rnA ikke uden
sa:rlig tilladelse ombygges, nedrives eller pl anden
mAde a:ndres i forhold til nuva:rende udseende. De
angivne bygninger og bydele kan, efter na:rmere
unders¢gelser, indstilles til fredning, sikres ved
efterf!<ilgende udarbejdelse af lokalplaner, eller,
sAfremt efterf¢lgende unders!<igelser viser, at
bevaring ikke er berettiget, fjernes fra listen.
ILULISSAT BY (§2 OG §3 INTERESSER)

Havne- og administrationsomrddet (§2 omrdde):
8-7, handelskontor opf!<irt 1781, B-8. kredsrenet
opf!<irt 1761, B-9, pakhus opf!<irt 1800, B-10,
handelsch<!fbolig opf¢rt 1923, B-11, butik opf!<irt
1948-49, B-13, pakhus opf!<irt 1919, B-15, pakhus
nu museumsanneks opf!<irt 1741, B-17, udhus til B8 opf!<irt 1954, B-20, pakhus opfji!rt 1934, B-22,
pakhus opf!<irt 1924, B-25, udhus til B-7 opf¢rt
1942, B-26, pakhus nu museumsanneksopf!<irt 1857,
B- lagerbygning opf!<irt 1927.
Kirkebugten og museumsomrddet (§2 omrdde): B3, sygehus opf!<irt 1925-26, B-4, provstebolig opf¢rt
1900, B-5, udhus til B-6 opf!<irt 1932, B-6,
chefdistriktsla:gebolig opf¢rt 1898, B-7 5,
Zionskirken opfji!rt 1782 flyttet 1932, B-78, museum
opf!<irt 1844 og fredet, B-79, tidligere skole opf¢rt
1905.
Byomrdder i¢vrigt (§3 omrdder): Den garnle typehusbebyggelse ved lllurniut. Typehusbebyggelsen i
lokalorruide A-15 ved Kuunnguarsuup Qaava og
Alanngukasiup Qaava. Kirkeomrldet ved Mathias
Storchip Aqq. : B-987, Naalakkana illua, tidligere
kirke i Qullissat genopf!<irt 1976.
BYGDERNE (§4 INfERESSER)

llimanaq: B-803,lageropf¢rt 1950, B-804,fiskehus
opf¢rt 1928, B-806,lager og tidligere kulhus opf¢rt
1950, B-807. tidligere bestyrerbolig opf¢rt 1751, B808,lageropflllrt 1950, B-810,kirkeopf¢rt 1908, B812, tidligere forsarnlingshus opf0rt 1910, B-827,
tidligere trankogeri, samt omrldet omkring de
tidligere handelsbygninger.

Oqaatsut: B-62, pakhus opf¢rt 1894, B-66, kontor
opf!<irt 1898. B-Ill, forsamlingshus opf¢rt 1923, B122, butikopf¢rt 1921-23, samt orruidet ved tidligere
butik, lagerbygninger, kontor og forsarnlingshus.
Agpat: B-46, lejrskole og tidligere mandskabshus
opf!<irt 1869 og fredet, B-47, bager opf¢rt 1869, B49, b¢dkerva:rksted opflllrt 1914, B-50, fiskehus
opfi!rt i 1931, B-52, ku1hus opf!llrt 1987, B-54,
pakhus opf0rt 1869, B-55, petroleumshus opf¢rt
1916, B-58,lejrskoleogtidligere butik/bestyrerbolig
opfji!rt 1858 og fredet. Herudover hele Agpat !llen.
Qeqertaq: B-38, lager og tidligere bestyrerbolig
(kan evt. tlyttes/fjernes), B-40, pakhus opf¢rt 1945,
B-41, reklingehus opf0rt 1943, B-43, kulhus opf0rt
1893, B-103, pakhus og tidligere bestyrerbolig, ny
kirke og omrldet om denne. Herudover det gamle
handelsorruide.
Saqqaq: B-67, pakhus, B-69, pakhus opf¢rt 1911,
B-71, pakhus opflllrt 1922, B-72, pakhus opf0rt
1893, B-73, kontor og tidligere bestyrerbolig opfji!rt
1905, B-86, tidligere forsarnlingshus, B-143, kirke
opf¢rt 1909. Herudover orruidet ved de garnle
handelsbygninger og kirken.
2.9.3. KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

Det er et mAl at forbedre de fysiske rammer for
kulturelle og fritidsakitiviteter i komrnunen.
PA bygningsbevaringsomrlldet skat de i listen angivne bygningerog bydele sikres gennernkommuneog lokalplanla:gning, sAiedes at de na:vnte bygninger og de na:vnte omgivelser ikke uden sa:rlig tilladelse a:ndres, ombygges eller nedrives. Hensigten
hermed er at sikre bebyggelsemes sa:rpra:g. Registreringerne skat danne grundlag for tilvejebringelse
af en bygningsbevaringsplan, der dels kan tage
stilling til hvilke bygninger, der b!llr bevares, dels
kan anvise, hvordan restaurering, renovering og
fremtidig anvendelse skat foregl.
I tilknytning til erhvervsplanens mAisa:tning om at
udbygge udviklingsmulighederne pA turistomrAdet,
er det et overordnet mAl at sikre de enestAende og
attraktive naturomr.lder i kommunen og at udbygge
mulighederne for en ba:redygug udnyttelse af disse
naturressourcer.
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I forbindelse henned er det kornrnunalbestyrelsens
jjnske at friholde attraktive naturomrll.der for
dominererende anlreg. I forlrengelse af tidligere
dr~ftelser med hjernrnestyret om fastlreggelse af
fredningsgrrenser skal nedenstAende omrll.der
friholdes for pennanente anlreg, indtil der i samarbejde med hjernrnestyret er fastlagt retningslinjer
for omrll.demes sikring, jvf. figur l.
- Hele omrAdet omkring lsfjorden. Omrll.det afgrznses mod syd afkornrnunegrznsen og mod nord
af hovedvandskellet. Det forudsrenes, at isfjordsfiskeriet kan fortsrette som hidtil, og at der kan
etableres vandindvinding i omrll.det. Alctiviteter i og
omkring llimanaq skal reguleres indenforrarnmeme
af bygdeplanen. Der Abnes desuden mulighed for
etablering af ruristfaciliteter pll NunatarSSuaq ved
Jakobshavns Isbrre.
- Fjordsystemet indenforStrjjmstedet ved Paakitsoq
afgrrenset af hovedvandskel mod nord og syd.
Eksisterende anlreg i omrll.det kan fortsrette. Der vii
vrere mulighed for etablering af vandkraftanlreg i
omrAdet.
Herudover er det kornrnunalbestyrelsens mll.l at
sikre,

at sportS- og fritidsfacilitetemes tilstand i Ilulissat
by njjje skal {jjlges for nrennere at vurdere behovet
for forbedringer.
at faciliteter til fritidssejlere ved Hollrenderhavnen
fremskyndes.
at forsamlingshusene i Ilulissat by, Oqaatsut og
Qeqertaq bliver modemiseret.
at vinteroplregningspladser for bAde placeres spredt
pll. egnede omrAder i tilknytning til de udlagte
boligomrll.der. Der skal ved etablering af nye boligomrll.der udlregges passende arealer til bll.deoplreg.

2.9.4. FORHOLDET TIL HOVEDSTRUK·
TUREN
I forbindelse med det videre kornrnuneplanarbejde
vilderbliveudarbejdetetsrerskilthovedstrukturkort
for lcultur· og fritidsomrAdet.
Ligeledes vii der blive udarbejdet srerskilt kort·
illustrationer vedrjjrende naturbevaring.
Rurnrneligheden for de Stjjrre fritidsanlreg og friholdte omrll.der fremgll.r af figur 2.

at fritidshytter fordeles sll.ledes, at der ikke kornrner
for Mrd belastning i srerligt attraktive omrll.der.
(Der skal udlregges betydelige omrll.der forbeholdt
for fritidshytter og srerlige omrll.der til turisthytteomrll.der),
at der i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde skal tages stilling til ra:kkef~lgen for frilandsplaner i frilandszonen.
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0 ·2
0·3
0·4
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0·6
0-7
0-8
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kirllegArd
kirllegArd
kirllegArd
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areal
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Fig. 2 - Rummelighed,fritidsan/ag og friholdte omrdder
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