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FORORD 

KOMMUNEPLANENS FORMAL OG OPBYGNING 

Formalet med kommuneplanen er at fastlcegge et plangrundlag for den fremtidige 
by- og bygdemcessige udvikling i Qaanaap Kommunia. 

I kommuneplanens indledning er der redegjort for en rcekke planforudscetninger, 
og pa det grundlag er der udarbejdet planforslag for Qaanaaq og de enkelte byg
der. Sagest findes kommunalbestyrelsens retningslinjer for administration af 
arealtildelinger. 

Det er vigtigt at papege, at det ikke er hensigten, at kommuneplanen skal vcere bin
dende i detaljer i al fremtid. Pa den ene side skal planen vcere sa prcecis, at de in
vesteringer, som er nodvendige for at realisere planen, er forsvarlige. Men pa den 
anden side skal planen gennemgas rutinemcessigt een gang om aret i forbindelse 
med budgetlcegningen, saledes at der lobende sker en ajourforing at planens for
udscetninger og en prioritering og koordinering med hjemmestyrets investerings
planlcegning. 

I forlcengelse hermed har kommunalbestyrelsen inddraget en rcekke resultater at 
arbejdet med "Handlingsplan for Avanersuaq Erhvervssamarbejde" udarbejdet af 
en styregruppe nedsat af Qaanaap Kommunia og Gronlands Hjemmestyre. 

Kommunalbestyrelsen forventer, at kbmmuneplanen kan blive et nyttigt vcerktoj i 
arbejdet med at udvikle kommunen og forbedre levevilkarene for befolkningen. 

Pa kommunalbestyrelsens vegne, 

~v~iJ ;/ek~Jf.&-A' 
Borgmester Lars Jeremiassen 

3 



·. 

INDHOLD 

FORORD 
INDHOLD 

1 PLANREDEG0RELSE 

1.1 Planlregningsforudsretninger 
1.1 .1 Hidtidig planlregn ing og planrytme 
1.1.2 Landsplanmressige forudsretninger 
1.1.3 Befolkningsforhold og bebyggelsesm0nster 
1 .1 .4 Den kommunale 0 konom i 
1.1.5 Thule Air Base 
1.1.6 Kommunalbestyrelsens hovedmalsretninger 

1 .2 Sektorplaner 
1.2.1 Erhvervsplan 
1.2.2 Kommunal virksomhedsplan 
1.2.3 Boligplan 
1.2.4 Trafikplan 
1.2.5 Forsyningsplan 
1.2.6 Milj0plan 
1.2. 7 Social- og sundhedsplan 
1.2.8 Skoleplan 
1.2.9 Kultur- og fritidsplan 

1.3 Redeg0relse for bygdeforhold 
1.3.1 Siorapaluk 
1 .3.2 Qeqertarsuaq 
1.3.3 Qeqertat 
1.3.4 Moriusaq 
1.3.5 Savissivik 

2 BY- OG BYGDEZONEPLAN 

3 BYPLAN FOR QAANAAQ 
3.1 Hovedstruktur 
3.2 Rammer for lokalplanlregningen 

4 BYGDEPLAN FOR SIORAPALUK 
4.1 Hovedstruktur 
4.2 Retningslinjer for arealanvendelsen 

5. BYGDEPLAN FOR QEQERTAT 
5.1 Hovedstruktur 
5.2 Retningslilljer for arealanvendelsen 

6 BYGDEPLAN FOR MORIUSAQ 
6.1 Hovedstruktur 
6.2 Retningslinjer for arealanvendelsen 

7 BYGDEPLAN FOR SAVISSIVIK 
7.1 Hovedstruktur 
7.2 Retningslinjer for arealanvendelsen 

8 RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING 
8.1 Kommuneplanens retsvirkninger 
8.2 Retningslinjer for arealtildeling i by- og bygdezone 

9 VEDTAGELSESPATEGNINGER 
9.1 Lovgrundlag og retsvirkninger 
9.2 Pategninger 

4 

3 
4 

5 

5 
5 
6 
7 

12 
13 
1 5 

17 
18 
23 
25 
28 
31 
35 
37 
40 
44 

47 
48 
52 
53 
56 
60 

65 

70 
70 
79 

84 
84 
84 

87 
87 
87 

90 
90 
90 

93 
93 
93 

98 
98 

1 01 
1 01 

-= -= 
R: 

-= • • • 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
[ : 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
J 

I 

1. PLANREDEG0RELSE 1. Planlcegningsforudscetninger 

1.1.1 HIDTIDIG PLANL.tEGNING OG ARLIG PLANRYTME 

Hidtidig planlcegning 

Etter hjemmestyrets overtagelse i 1981 af kompetencen til at fastscstte det overord
nede lovgrundlag for kommunernes adgang til at fastscstte retningslinjer for areal
anvendelse, byudvikling og bebyggelse, stillede landsstyret i 1990 krav om, at aile 
kommuner senest den 1. juli 1992 skulle udarbejde en kommuneplan for den by
og bygdemcsssige udvikling i kommunen. 

Til grund hertor forela en rcskke vejledninger, der var udarbejdet at hjemmestyret 
pa baggrund at det nye lovgrundlag for kommunernes planlcsgning. 

Fristen for tilvejebringelse af en kommuneplan for Qaanaap Kommunia blev dog 
forlcsnget. 

Med fremlcsggelse af ncsrvcsrende forslag til kommuneplan foreligger saledes - for 
f0rste gang- en samlet plan for udviklingen i Qaanaap Kommunia udarbejdet at 
kommunalbestyrelsen. 

Kommuneplanen fremstar saledes som en 1. generationsplan, det vii sige et plan
grundlag, som vii blive udbygget og ajourf0 rt i takt med udviklingen af en planlcsg
ningspraksis i kommunen. 

Den arlige planrvtme 

Som udgangspunkt herfor vii kommuneplanen blive gennemgaet systematisk een 
gang om aret, saledes at der l0bende sker en ajourf0ring af kommuneplanens for
udscstninger og sektorplaner. Hensigten hermed er ogsa at udvikle en plandialog 
med hjemmestyret om tremtidige investeringer i Qaanaap Kommunia og skabe et 
aktuelt overblik over den kommunale planlc:Egning. Se figur 1 nedenfor. 

4. kv. 1 . kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 

Missingers. (uk. 0) akuerisaavoq e 
Pilers. nass. iluarsaqqinnera 

Pilers. nass. akuerineqarnera 

Tulleriiaarinissamik oqallinneq 

Missingersuummut siunnersuutit 

Missingers. (uk. 1) akuerisaavoq • 
Ukioq 0 

Fig. 1 - Den arlige planrytf!le 

4. og 1. kvartal. Planrytmen indebcsrer, at plahredeg0relsen revideres i torlcsngelse 
at den kommunale budgetvedtagelse og landstingets vedtagelse af finansloven. I 
torlcsngelse af finansloven offentligg-0r landsstyret en anlcsgsredeg0relse og en 
landsplanredeg0relse. Planredeg0relsen gennemgas og opdateres i henhold til 
den stedtundne udvikling, og pa grundlag herat udarbejdes et revideret forslag til 
planredeg0relse med forslag til nye handlingsplaner og eventuelle temaeemner. 
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1. marts. Planredeg0relsen vedtages sammen med en samlet udmelding af an
la9gs0nsker til hjemmestyrets finanslov for det na9ste ar. Planredeg0relsen og ud
meldingen indsendes til landsstyret den 1 . marts hvert ar. 

2. kvarta/. Planredeg0relsen er udgangspunkt for en prioriteringsdebat i kommunal
bestyrelsen. Pa grundlag heraf fastlc:Egges rammer for det kommende ars budget. 
Hjemmestyrets og kommunens aniCEgsplaniCEgning samordnes, og hjemmestyret 
udsender en aniCEgsbudgetgennemgang med indstillinger til landsstyret. 

3. kvartal. I 3. kvartal udarbejdes forslag til budget for det f0lgende ar. 

4. kvartal. I 4. kvartal vedtager landstinget finansloven og kommunalbestyrelsen 
vedtager budgettet for det f0lgende ar. Landsstyret offentligg0r anla9gsredeg0relse 
og landsplanredeg0relse som kommunens udgangspunkt for overgangen til nCEste 
budgetrunde. 

1.1 .2 LANDSPLANMJESSIGE FORUDSJETNINGER 

Landsplanmcessige hovedretningslinjer 

Landsplanlffigningen omfatter dels landsplanmCEssige hovedretningslinjer, der 
fastla9gges af landstinget pa grundlag af den arlige landsplanredeg0relse, dels 
hjemmestyrets investeringsplaniCEgning. 

Bevaringsinteresser. "Hjemmestyrets bekendtg0relse nr. 31 af 30. oktober 1991 
om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplaniCEgningen" indeholder be
stemmelser om kommunalbestyrelsens pligt til at medvirke til, at de landsplanmCEs
sige bevaringshensyn bliver tilgodeset i planlffigningen og administrationen at 
kommunens by og bygder. 

For Sa9rligt Va9rdifulde bevaringsomrader i byen (§2 omrader) skal der i byplanens 
rammer fastsCEttes bestemmelser, som sikrer de landsplanmCEssige bevaringsinter
esser. I Qaanaap Kommunia er der ikke afgrrenset §2 omrader. Derimod er der i 
kultur- og fritidsplanen redegjort for kommunalbestyrelsens forslag til bevaring af 
"Fangerbyen" fra 1953 og et omrade i Dundas med bevaringsvCErdige huse. 

For byens 0Vrige bevaringsomrader (§3 omrader) skal der tages stilling til, i hvilket 
omfang omraderne skal bevares. I Qaanaap Kommunia er der ikke afgrrenset §3 
omrader. 

I henhold til §4 skal kommunalbestyrelsen tilvejebringe en kortlregning og doku
mentation af bevaringsinteresserne i bygder og anden bebyggelse uden for byen. 
§4 interesserne vii blive kortlagt i et tilla9g til kommuneplanen i forbindelse med af
grCEnsning af §2 og §3 omrader. 

Arlig landsplanredegRHelse, 1994. Landsstyrets seneste landsplanredeg0relse er 
fra 1994. Den store udfordring if0lge landsplanredegrelsen er sp0rgsmalet om 
mulighed for af fremkalde en tilstra9kkelig 0konomisk Va9kst i samfundet som grund
lag for at skabe tilstra9kkelige arbejdspladser til de nuvCErende ledige og til den 
kommende, voksende arbejdsstyrke, som vii melde sig pa arbejdsmarkedet i de 
kommende ar samtidig med, at velfa9rdssamfundet fastholdes og udbygges. 
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lfalge landsplanredeg0relsen ligger vrekstmulighederne f0rst og fremmest i en 
starre satsning pa de to "erhvervslokomotiver" : turisme og rastofudvinding, der skal 
supplere fiskeriet som brerende erhvervsomrader. Herudover er der behov for at 
styrke de landbaserede erhverv for at opna et mere flersidigt erhvervsliv, for blandt 
andet at modvirke det h0je impo~niveau. 

I Qaanaap Kommunia er der udviklingsmuligheder pa turistomradet. Mulighederne 
har lrenge vreret belastet af darlige transportmuligheder til og fra kommunen, et 
forhold som forventes forbedret med anlreggelse af den nye landingsbane til 
fastvingede fly i Qaanaaq. Der henvises til erhvervsplanen og trafikplanen. 

Landsplanredeg0relsen analyserer ogsa konsekvensen af den forventede befolk
ningsudvikling, hvor der forudses et 0get udgiftspres pa service- og overfarselsom
raderne scm f0lge at, at samfundet far en st0rre fors0rgerbyrde, fordi alderssam
mensretningen cendres med flere b0rn og unge og en markant stigning i antallet af 
reldre. En udvikling, der alt andet lige betyder st0rre udgifter i de offentlige budget
tar og behov for omfordeling af de samlede indkomster. 

I Qaanaap Kommunia kan der pa befolkningsomradet konstateres en markant 
h0jere vrekst i b0rne aldersgrupperne set i relation til udviklingen pa landsplan, 
hvorimod reldregruppen ikke har udvist samme vrekst. I absolutte taler der dog 
sket en vresentlig fomgelse i antallet at reldre i Qaanaaq. Samlet har befolknings
vreksten i Qaanaap Kommunia de seneste 10 ar vreret dobbelt sa star scm pa 
landsplan; en vcekst, der imidlertid i stigende grader tilfaldet Qaanaaq pa bekost
ning af udviklingen i bygderne. Der henvises til nedenstaende afsnit 1.1.3 om be
folkningsforhold og bebyggelsesm0nster. 

Hjemmestyrets investeringsplanlregning. Hjemmestyrets investeringsplan for 
Qaanaap Kommunia fremgar af forslag til finanslov 1998. Der er planlagt hjemme
styreinvesteringer for ialt 62 mio. kr. Se figur 2. 

INVESTERINGSPLAN 1998 1999 2000 2001 IALT 
Ombygning elvcerk 2,900 4,0 9,4 0,0 16,300 
Forbedring, ra.vandsforsyn. 0,500 4,6 10,4 0,0 15,500 
Renov. fjernvarmeforsyn. 0,800 1,0 1,0 1,0 3,800 
Forbedring, losningsforhold 0,000 6,0 0,0 0,0 6,000 
3 boliger ( 1997) 0,450 0,9 0,5 0,0 1,850 
Aldersintegreret, 40 pladser 0,000 0,0 0,0 1,3 1,300 
Udv. alderdomshjem (12 pl.) 0,500 0,0 0,0 0,0 0,500 
Ny vandforsyning, Savissivik 1,400 3,0 1,1 0,0 5,500 
Bygdekonsult. Savissivik 0,000 0,0 0,2 0,0 0,200 
Ren/ombyg. skolen, Saviss. 4,000 0,0 0,0 0,0 4,000 
lstandscet. kirke, Savissivik 0,450 0,0 0,0 0,0 0,450 
Ny vandforsyning, Siorapaluk 0,000 1,4 4,1 0,0 5,500 
Bygdekonsult. Siorapaluk 0,000 0,4 0,4 0,0 0,800 
Bygdekonsult. MoriusaQ 0 000 0,0 0 3 0 0 0 300 

IALT 11 ,000 21,3 27,4 2,3 62,000 

Fig. 2 - Hjemmestyreinvesteringer, tinanslovforslag 1998 

1.1.3 BEFOLKNINGSFORHOLD OG BEBYGGELSESM0NSTER 

Befolkningsforhold 

Landsplanredeg0relsen konkluderer med udgangspunkt i Granlands Statistiske 
Kontors befolkningsprognose for perioden 1995-2005, at "udviklingen i det sam-
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/ede befolkningstal vii i de kommende ar isCEr vCEre prCEget af det markante fald i 
fedselshyppigheden, der fandt sted i s/utningen af 60 'erne og i begyndelsen af 
70 'erne. De argange, sam nu er pa vej ud pa arbejdsmarkedet, og som kommer i 
den alder, hvor de fleste kvinder feder bern, er altsa betydeligt mindre end i de 
foregaende ar. 

Gruppen af 20-24 arige kvinder er i dag kun 2/3 sa star som for 10 ar siden, og 
aldersgruppen 15-24 arige var i 1984 dobbelt sa star sam i dag. Det vi/ uvilkarligt 
betyde et fald i fedselstallet. Derimod er der sam felge af den hidtidige konstante 
befo/kningsti/VCEkSt flere indbyggere i den a/dersgruppe, sam i de kommende ar vi/ 
forlade arbejdsmarkedet og ga pa pension. Af den grund vii nettotilgangen til 
arbejdsmarkedet fa/de, mens antallet af aldersbetingede pensionsberettigede 
forventes at stige markant. 

Mens der per 1. januar 1994 var 8 indbyggere i den erhvervsaktive a/dersgruppe 
for hver indbygger pa 60 ar og derover, vii forholdet i 2004 VCEre 6 til 1. Samtidig 
forudser prognosen, at der vii vaare 6% flere bern og unge (0-19 ar) per indbygger i 
den erhvervsaktive gruppe." 

Fig. 3 viser tal for udviklingen 1987-1997 og den at Gmnlands Statistiske Kantor 
udarbejdet prognose for udviklingen 1997-2007. Der forventes herefter en befolk
ningstilvcekst pa 4,0% i perioden 1997-2007 pa landsplan. Foruden faldet ide 
mindste aldersgrupper og i aldersgruppen 25-59 arige samt stigningen blandt de 
celdste er det karakteristisk, at der forventes en markant stigning i aldersgruppen 
15-24 arige. 

HELE LANDET 1987 1997 2007 97-07 
00-04 5.029 5.439 4.708 -13,4% 
05-14 8.180 10.005 1 0.173 1,7% 
15-19 5.038 3 .628 5.126 41,3% 
20-24 6.700 3 .214 4 .106 27,8% 
25-59 25.595 29.471 28.503 -3,3% 
60- 3.191 4.214 5.588 32 6% 

IALT 53.733 55.971 58.204 4,0% 

Fig. 3- Udviklingen 1987-97 og prognose for udviklingen 1997-07, hele landet 

Figur 4 viser aldersgruppernes procentvise udvikling i perioden 1987-1997 for hele 
landet sammenlignet med udviklingen i Qaanaap Kommunia. Som det ses, har der 
vceret en meget kraftigere relativ befolkningsvcekst i Qaanaaq i forhold til ud
viklingen pa landsplan. 

Udviklingen i aldersgrupperne viser, at der i Qaanaap Kommunia har vceret en 
stcerkere relativ vcekst i aldersgruppen 00-14 ar end pa landsplan, hvorimod grup
pen at 15-24 arige er mere end halveret; en kraftigere relativ tilbagegang end ud
viklingen pa landsplan. Tendensen kan aflceses i vceksten blandt de skoles0gende 
argange, medens ungdomsargangenes faldende tendens ogsa skal forklares ved, 
at videregaende og supplerende skolegang sker i landets skolebyer og i Danmark. 

Forholdet omkring uddannelse er karakteristisk ved, at langt den overvejende del at 
befolkningen, der forlader kommunen med henblik pa at fa en uddannelse er kvin
der. lmidlertid er tendensen pa lokalt plan dog den, at langt fcerre gennemgar en 
uddannelse og i forbindelse hermed opretholder en mere permanent tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Dette forhold er formentlig en medvirkende faktor til, at den 
generelle, faldende fertilitet for de 15-19 arige kvinder ikke er slaet igennem i 
Qaanaaq som pa landsplan. 
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Den markante vcekst i b0rne aldersgruppen i Qaanaap Kommunia rna give for
ventning om en stor nettotilvcekst pa lcengere sigt, hvorimod faldet i aldersgruppen 
15-24 arige pa det kortere sigt rna indikere en mere afdcempet befolkningsvcekst 
end hidtil. Pa grundlag heraf er det til grund for planlcegningen i Qaanaap 
Kommunia forudsat, at befolkningstallet i perioden 1997-2007 vii vokse med cirka 
7,5%- det vii sige en fortsat kraftigere vcekst end forudsat pa landsplan (4,0%), 
men afdcempet i forhold til den hidtidige i.Jdvikling i kommunen (9,6%). Se figur 7. 

HELE LANDET 1987 1997 87-97 
00-04 9,4% 9,7% 8,2% 
05-14 15,2% 17,9% 22,3% 
15-19 9,4% 6,5% - 28,0% 
20-24 12,5% 5,7% -52,0% 
25-59 47,6% 52.7% 15,1 % 
60- 5,9% 7,5% 35.2% 

IALT 100,0% 100,0% 4,2% 

QAANAAQ 1987 1997 87-97 
00-04 8,9% 12,4% 52,1% 
05-14 15,0% 20,0% 46,2% 
15-19 12,6% 6,3% - 45,0% 
20-24 12,3% 4,0% - 64,3% 
25-59 43,2% 48,4% 22,7% 
60- 7,9% 8,9% 22,2% 

IALT 99,9% 100,0% 9,6% 

Fig. 4 - Den relative udvikling i aldersgrupper, hele /andet og Qaanaaq 

D Qaanaap Kommunia 
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Fig. 5 - Aldersfordeling 1. 1. 1997, Qaanaap Kommunia I hele landet 
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Bebvggelsesmronster 

Fig. 6 - Bebyggelsesmronster 

Qaanaap Kommunia er en "yderdistrikt" kommune, og adskiller sig markant i 
forhold til landsgennemsnittet ved den geografiske fordeling af befolkningen. 

Hvor der pa landsplan er en fordeling mellem by og bygder pa 81% I 19% er de 
lokale tal 72% I 28%. 

lndbyggerne er fordelt med 628 i Qaanaaq by og de 0vrige 242 i bygderne Siora
paluk, Qeqertat, Moriusaq, Savissivik og Qeqertarsuaq. 

Befolkningsvooksten i Qaanaap Kommunia i perioden 1987-1997 dookker over en 
ekspansiv vookst i Qaanaaq, s befolkning pa 34% og en markant reduktion i 
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bygdernes folketal pa 26%. Bygdebefolkningens andel er i perioden saledes faldet 
fra 41% til 28% af det samlede befolkningstal. 

I nedenstaende befolkningsfremskrivning, se figur 7, er det dog - i overensstem
melse med kommunalbestyrelsens overordnede malsc:etning om at videreudvikle 
fangersamfundet- forudsat, at bygdebefolkningstallet b0r s0ges fastholdt plan
perioden ud. 

I 1960 var Siorapaluk den st0rste bygd i distriktet efterfulgt af Savissivik og Qeqer
tat. Pa dette tidspunkt var der ikke bosc:etning i Moriusaq. I perioden op til 1970 ud
viklede Savissik sig til at blive den st0rste bygd i distriktet efterfulgt af Siorapaluk, 
mens der var omtrent samme indbyggertal i de tre 0vrige bygder. I 1980 var 
Savissivik klart den st0rste bygd efterfulgt af Moriusaq og Siorapaluk. 

I perioden herefter kan der konstateres en befolkningsmc:essig kraftig tilbagegang i 
bygderne, og i 1990 fc:erdigg0res det aktuelle billede med Savissivik som den st0r
ste bygd efterfulgt at Siorapaluk og Moriusaq og med Qeqertarsuaq og Qeqertat i 
en situation med vanskeligheder ved overhovedet at opretholde et grundlag for en 
offentlig service. Udviklingen afspejler en "center-periferi" udvikling, hvor de - i for
hold til Qaanaaq - fjernest beliggende bygder fastholder et eksistensgrundlag (dog 
med store befolkningstalsmc:essige svingninger), hvorimod der er sket en fraflytning 
fra de tc:ettest beliggende bygder fortrinsvis til Qaanaaq. 

ldag er der i Qeqertarsuaq reelt ingen fastboende. I forlc:engelse heraf indeholder 
kommuneplanen ikke en fysisk plan for udviklingen i bygden, men der er alene 
afgrc:enset en bygdezone omkring bygden, der udlc:egges som udflugtsomrade. 

Militc:erbasen Pituffik og den nedlagte boplads Uummannaq er beliggende indentor 
kommunen. Forsvarsomradet star uden for den kommunale inddeling, men basen 
udgm pa nuvc:erende tidspunkt en vigtig del af kommunens infrastruktur, idet al 
beflyvning af kommunen udgar herfra. 

QAANAAQ 1987 1997 2007 2010 
By en 468 628 695 716 
Bygderne 326 242 240 240 

IALT 794 870 935 956 

Fig. 7 - Befolkningsfremskrivning 1997-10, Qaanaaq Kommunia 

BYGDER 1960 1970 1980 1990 1997 
Siorapaluk 82 72 65 58 72 
Qeqertarsuaq 37 51 41 17 4 
Qeqertat 57 64 46 31 21 
Moriusaq - 57 87 73 44 
Savissivik 66 95 123 116 1 01 

IALT 270* 339 362 295 242 
* 28 mdbyggere 1 3 e~vnge bebyggelser 

Fig. 8 - Befolkningsudviklingen, bygder 

11 



1.1.4 DEN KOMMUNALE 0KONOMI 

"Handlingsplan for Avanersuaq Erhvervssamarbejde" (marts 1997 - udarbejdet at 
Gmnlands Hjemmestyre og Qaanaap Kommunia) indeholder f0lgende redeg0relse 
for den kommunale 0konomi : 

"En gennemgang af de seneste ars regnskaber viser, at Qaanaap Kommunia har 
en srerdeles anstrengt ekonomi, der ikke rum mer de store udgiftsmuligheder. I 
1993 gennemferte kommunen en kraftig personalereduktion, hvor der ogsa blev 
foretaget en omlregning af visse ydelser, saledes at disse udgifter ikke lrengere pa
virkede kommunens ekonomi, hvilket forklarer den generel/e omkostningsreduktion 
(jvf. figur 9). Den efterfelgende stigning i driftsomkostningerne er primrert begrundet 
i aktivitetsstigninger inden for skole- og socialomradet som felge af en vrekst i de 
respektive malgrupper. Disse aktiviteter er finansieret ved en reduktion af anlregs
omkostningerne. Dette kan naturligvis kun vrere en kortsigtet finansieringsform, idet 
anlregsaktiviteterne efterhanden har naet et - for kommunen - uacceptabelt lavt 
niveau. 

Positivt er det dog, at kommunen ikke har udnyttet muligheden for at finansiere 
aktiviteter med fremmedkapital. En skatteprocent udger i kommunen cirka kr. 
300.000, hvilket betyder, at man ikke ved eget skatteudskrivning kan drekke en 
eventuel laneoptagelse, idet skattegrundlaget udgeres af et begrrenset befolk
nings- og indkomstgrundlag. (Den kommunale skatteudskrivningsprocent i 
Qaanaaq har ligget urendret pa 28 de sidste 3 ar.) 

Arsagerne til denne udvikling er mange. For det ferste harder ikke vist sig en 
mulighed for at etablere indtregtsgivende aktiviteter i kommunen. For det andet er 
eksterne tilskud primrert fordelt i forhold til befolkningstal uden hensyn til, at de 
tilskudsgivende aktiviteter ikke har et linerert omkostningsforleb. For det tredje er 
erhvervsudviklingspotentialet pt. ikke srerlig star blandt andet pa grund af de 
logistiske og beflyvningsmressige forhold. 

Cirka 1/8 at befolkningen oppebrerer enten fertids- eller alderspension. Sammen
holdt med den demografiske udvikling kan det forventes, at der yderligere sker en 
foregelse af dette antal. I forbindelse med udbetaling af pensioner modtager kom
munen dog tilskud hertil pa 90% fra hjemmestyret ifelge greldende lovgivning." 

Resultatopg0relse 1992- 96 er vist pa figur 9. 

RESULT AT R 92 R 93 R 94 R 95 R 96 

Driftsudgifter 29.729 31 .401 23 .710 23.498 23.802 

Anlcegsudgifter 2.717 3.266 1.836 1.247 1.176 

UDGIFTER IAL T 32.446 34.667 25.546 24.745 24.978 

Skatter -8.229 -8.551 -6.989 -8.128 -8.148 

Tilskud mv -25.265 -23 .000 -17 .984 -17.366 -18.582 

Renter mv -400 -145 163 145 32 

INDT JEGTER IAL T -33 .894 -31 .696 -24.810 -25.349 -26.698 

DRIFTSRESULTAT -1.448 2.971 736 -604 -1.720 

Fig. 9 - Resultatopgerelse over kommunens ekonomi 
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Tallene viser blandt andet, at tilskudsbel0bene er blevet voosentligt reduceret, uden 
at kommunens 0vrige indtoogter er steget tilsvarende. Udgifter til anloog er langt fra 
tilstrookkelige til at im0dekomme udviklingen - savel befolkningstilvooksten sam 
samfundspalagte opgaver. Der er dog ikke optaget lan, hvorimod en rookke an
loogsopgaver er udskudt. 

Korrigeret budget 97 (budget og tilloogsbudget) samt budget 98 med 
overslagsarene 1999 - 01 fremgar af figur 10. Anloogsbudgettet er ikke opgjort pa 
projektniveau, jvf. figur 11. 

BUDGET 97 OG 98 897* B 98 0 99 0 00 0 01 

Driftsudgifter 25.259 25.793 25.793 25.793 25.793 

Anlregsudgifter 2.034 2.227 1.677 1.677 1.677 

UDGIFTER IAL T 27.293 28.020 27.470 27.470 27.470 

Skatter -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 

Tilskud mv -20.043 -20.730 -20.730 -20.730 -20.730 

Renter mv 86 84 84 84 84 

INDT JEGTER IAL T -27.957 -28.646 -28.646 -28.646 -28.646 

DRIFTSRESULTAT -664 -626 -1 .176 -1 .176 -1.176 
* Korrigeret budget 97 

Fig. 10 - Korrigeret budget 97 og budget 98 

ANLJEGSBUDGET 98 B 98 0 99 0 00 0 01 

EDB udgifter 500 0 0 0 

Telefoncentral 50 0 0 0 

Komm. anlregsopg. 1.677 1.677 1.677 1.677 

IALT 2.227 1.677 1.677 1.677 

Fig. 11 - Anlmgsbudget 98 

1.1.5 THULE AIR BASE 

Det formelle grundlag for amerikanske baser i Gmnland er en overenskomst mel
lem Danmark og USA om Gmnlands forsvar fra 1951. I modsootning til den tidligere 
aftale fra 1941 giver aftalen ikke USA ret til rent amerikanske forsvarsomrader. I 
praksis betyder det dog kun, at begge Iandes nationalflag vajer over omraderne, 
ligesom en dansk forbindelsesofficer kan tilknyttes under amerikansk ledelse. 

I henhold til aftale fra marts 1991 mellem Danmark, USA og Gmnland er der nedsat 
en permanent komite, hvor forhold omkring den amerikanske militoore tilstedevCEr
else i Gmnland dmftes mellem parterne. 

Fra 1947 omdefineredes Gmnlands strategiske rolle fra at vCEre en vigtig "troode
sten" mellem Nordeuropa og Amerika til at voore et primoort baseomrade for en ved
holdende offensiv mod Sovjetunionen, og at Gmnland matte okkuperes i tilfoolde at 
en voobnet konflikt. 
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Allerede f0r 1951-overenskomsten var en realitet havde amerikanerne udbygget 
den lille vejrstation ved Thule med en landingsbane og pabegyndt opf0relsen af 
selve Thule Air Base. Fra at voore en fremskudt operationsbase for USA 's strateg
iske luftvaben har Thule Air Base gradvist oondret karakter til at voore forsynings
base for en rookke h0jteknologiske installationer pa og i umiddelbar noorhed af 
basen. 

Thulebasens etablering oondrede situationen radikalt for distriktet, der hidtil havde 
vooret ret isoleret. Basens store aktiviteter fik negativ indflydelse pa det lokale 0ko
system, sam fangerne var afhoongige at, og i forloongelse at basens oprettelse blev 
bopladsen Uummannaq lukket i 1953, og befolkningen blev tvangsforflyttet blandt 
andet til Qaanaaq, der pa det tidspunkt var et ubeboet sted. 

Aret efter lukkede man stationen Thule, sam Knud Rasmussen oprettede i 1909 i 
umiddelbar noorhed at Uummannaq, og flyttede den ligeledes til Qaanaaq. 

Tvangsflytningen udl0ste gentagne krav fra befolkningens side om erstatning, en 
sag, hvis juridiske grundlag, endnu over fyrre ar efter er uafklaret. 

Det oprindelige baseomrade er dog blevet halveret, og der er taget forskellige initi
ativer til at forbedre vilkarene for fangererhvervet i kommunen. 

Sam arbejdsplads er basen ikke det store aktiv for kommunen, hvilket har sammen
hoong med de store krav, der stilles til tosprogethed dansklengelsk og den totale af
sondrethed basen er beliggende i i forhold til de lokale samfund. Kommunalbestyr
elsen er dog opmoorksom pa, at basen er et 0konomisk aktiv for landet. 

Basen har dog forbedret kontaktmulighederne for befolkningen i distriktet til omver
denen, idet al beflyvning at kommunen udgar herfra. 

1.1.6 KOMMUNALBESTYRELSENS HOVEDMALS.LETNINGER 

Udvikling at tangerkulturen i en modeme tid 

Kommunalbestyrelsens overordnede malscetning for udviklingen i Qaanaap 
Kommunia er at opretholde og videreudvikle fangerkulturen i en moderne fremtid. 

Geografisk er Qaanaap Kommunia et at verdens nordligst beliggende samfund og 
en "yderdistriktskommune" med et for den traditionelle fangerkultur karakteristisk 
spredt boscetningsm0 nster. 

Pa grund at de klimatiske forhold er der kun en arlig besejlingsmaned, og da fly
kapaciteten stadig er meget begroonset, er de indsatsomrader, som kommunalbe
styrelsen kan satse pa, meget begroonsede. Den mangelfulde infrastrukturelle 
udbygning kombineret med de marginale vilkar for en samfundsproduktion har i 
scerlig grad vanskeliggjort mulighederne for at etablere nye arbejdspladser, der 
kan g0re det muligt at "eksportere" foordige produkter ud at kommunen. 

Den pabegyndte etablering af en landingsbane i Qaanaaq vii dog i h0j grad med
virke til at bryde kommunens isolerede stilling og give mulighed for en vigtig 0get 
kontakt til og sameksistens med det 0vrige samfund 0konomisk, socialt og kulturelt. 

Kommunalbestyrelsen har pa det grundlag og i samarbejde med hjemmestyret 
unders0gt en rcekke erhvervsinitiativer, der pa een gang kan st0tte det traditionelle 
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fangererhverv og samtidig tilbyde nye, alternative indtmgtsmuligheder (turisme, 
husflidsproduktion og fiskeri). 

Bosmtningsmenster 

Lokaliseringen af kommunens bebyggelser er historisk bestemt, men det er kom
munalbestyrelsens opfattelse, at bosmttelsesm0nsteret idag er nogenlunde opti
malt i forhold til fangstmulighederne og derfor ma betegnes som det bedst mulige 
udgangspunkt for en videreudvikling at fangerkulturen. 

Deter derfor et 0nske, at kommunalbestyrelsens overordnede malsmtning f0lges 
op af konkrete erhvervsmmssige tiltag og en udbygning af den offentlige service 
med en rmkke basale funktioner (ismr i bygderne), saledes at den aktuelle tendens 
til en fraflytning fra bygderne kan im0degas. 

Pa den baggrund er der fastlagt f0lgende rollefordeling mellem kommunens 
bebyggelser : 

Qaanaaq b0r fortsat udvikles som kommunens hovedby og kommunens center for 
service, trafik, undervisning og administration. Det betyder, at aile overordnede 
funktioner i Qaanaap Kommunia skallokaliseres i Qaanaaq by. Det drejer sig om 
landingsbanen, den kommunale administration og virksomhed, sygehus, alder
domshjem, centralskole og kulturelle aktiviteter. Det er i den forbindelse et vigtigt 
delmal at s0ge at udvikle byen erhvervs-, bolig- og servicemmssigt til en standard, 
der i h0jere grad er sammenligneligt med de 0vrige byer i landet. 

De 3 sterste bygder (Siorapaluk, Moriusaq og Savissivik) skal sikres mulighed for 
at udvikle sig som kerneomrader for traditionel fangst, opbevaring af ravarer samt 
lokalturisme (hundeslmdeture) i Siorapaluk og Moriusaq. I Savissivik skal mulig
hederne for at udvikle hellefiskeriet underst0ttes. En forudsmtning herfor er, at sikre 
bedre transportforhold, en velfungerende vareforsyning, vandforsyning, sundheden 
og en udbygning af servicehusene som ramme om de lokale sociale og kulturelle 
aktiviteter. (I den forbindelse b0r servicehusene udbygges med ordentlige overnat
ningsfaciliteter for turister og bes0g af tekniker, handvmrkere, sundhedspersonale 
mm.). Herover er der behov for ivmrksmttelse af et koordineret program for n0dven
dige bolig- og milj0torbedringer (herunder initiativer til forbedring at affaldshandter
ingen). Det er i den forbindelse et vigtigt delmal at sikre udviklingsmulighederne i 
Moriusaq smrlig opmmrksomhed og st0tte. 

Qeqertat b0r fastholdes som et vigtigt st0tteomrade for fangererhvervet. lnvester
inger b0r derfor rettes mod etablering af indhandlingsfaciliteter, opretholdelse af 
butiksforsyning og basale forbedringer af milj0- og boligforholdene. 

Qeqertarsuaq udlmgges i kommuneplanen til udflugtsomrade. 

Oet abne land. Pa det foreliggende planlmgningsgrundlag anser kommunalbestyr
elsen ikke, at der er behov for at udpege konkrete arealer i frilandszone som smr
lige interesseomrader. I takt med det planlmgningsmmssige behov vii kommunal
bestyrelsen vurdere disse muligheder nmrmere. 
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1. PLANREDEG0RELSE 2. Sektorplaner 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af kommunens overordnede sektorplan
lcsgning og en redeg0relse for kommunalbestyrelsens overordnede politiske mal
scstninger for de enkelte sektoromrader. 

For at kunne vurdere muligheder og 0nsker om udviklingen i kommunen og for at 
kunne foretage prioriteringer er der udarbejdet 9 sektorplaner, der tilsammen dcsk
ker de forhold, der ma tages hensyn til i kommuneplanlcsgningen. Se figur 1. 

De enkelte sektorplaner indeholder hver : 

1. En beskrivelse af status og udviklingstendenser i form af prognoser og en vur
dering at serviceniveauet. 

2. En formulering af kommunalbestyrelsens overordnede malsmtning for sektor
omradets udvikling pa lcsngere sigt. 

3. En handlingsplan for anlcsgsaktiviteter pa omradet udarbejdet pa grundlag at 
kommunens budget og finansloven. Handlingsplanen vii danne grundlag for kom
munalbestyrelsens udmelding af anlcsgs0nsker til hjemmestyrets investeringsplan
lcsgning. 

1 . Erhvervsplan Fangst, fiskeri 
Handvcerk, husflid 
Service, handel og omscetning 
Beskceftiqelsesforanstaltninqer 

2. Kommunal virksomhedsplan Administration 
Virksomheder 
Brandslukning 
Kirkegarde 
Servicehuse 

3. Boligplan Boligudbygning 
Boliqforbedrinq 

4. Trafikplan Landingsbane og helistops 
Havneanlceg 
Veje og stier 

5. Forsyningsplan El, vand og varme 
Tele 

6. Milj0plan Spildevand 
Renovation 

7. Social- og sundhedsplan Offentlig hjcelp 
Forebyggelse 
B0rn og unge 
Handicappede 
JEidre 
Sundhed 

8. Skoleplan Skoler 
9. Kultur- og fritidsplan Kultur 

Fritid 
Bevarinq 

Fig. 1 - Oversigt over sektorplaner 

For at underst0tte debatten om kommuneplanen har kommunalbestyrelsen citeret 
en rcskke synspunkter, der fremkom under h0ringerne i 1993 og 94 om Qaanaap 
Kommunias fremtid. 
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1.2.1 ERHVERVSPLAN 

Erhvervsplanen .omfatter i princippet samtlige arbejdspladser i kommunen. Planen 
er udarbejdet pa grundlag af den af styregruppen under Gmnlands Hjemmestyre 
og Qaanaap Kommunia i marts 1997 udarbejdede rapport "Handlingsplan for 
Avanersuaq Erhvervssamarbejde". Hensigten med denne rapport er at identificere 
erhvervsudviklingsmulighederne i kommunen med henblik pa at forbedre erhvervs
og beskCEftigelsessituationen samt fremkomme med en handlingsplan herfor. 

Status og udviklingstendenser 

Fangst og fiskeri. Det traditionelle fangererhverv er en vCEsentllg kultur-0konomisk 
faktor i kommunens erhvervsliv - isffir i bygderne. Fangstprodukterne indgar direkte 
i fangerfamiliernes 0konomi, og fangstens biprodukter indgar i en vidt udstrakt na
turalie0konomi. lndtCEgter opnas primCErt ved indhandling af hvalros, sCEI , hvid- og 
narhval, matak, fugle (s0konger) samt ravarer til husflidsproduktion. Normalt er ind
toogtsmulighederne soosonbestemte og i h0j grad svingende fra ar til ar og fra sted 
til sted. 

Fiskeriet er endnu ikke sa udviklet, som mulighederne kan give forventning om. 

Lokalsamfundene befinder sig i dag i en transitionsfase mellem den traditionelle 
fangerkultur og det moderns gmnlandske lenmodtagersamfund, og at oondre livs
form fra en traditional fangerkultur til en livsform mere prCEget af taste tids- og regel
bundne betingelser vii ikke - om overhovedet - kunne finde sted indentor blot fa ar. 
JEndrede voordinormer, generationskonflikter og sociale opl0sningstendenser er 
blot nogle af de resultater, befolkningen er konfronteret med. 

Malet for den fremtidige udviklingsproces b0r derfor voore en kombination eller ny
dannelse mellem elementer fra de to livsformer; en udvikling der i0vrigt udfolder sig 
ikke kun i lokalsamfundet, men i hele landet. 

En erhvervsstruktur, hvor befolkningen veksler mellem en fanger- og fiskertilvCEr
else kombineret med en l0nmodtagerbaseret tilvoorelse, der tager h0jde for de soo
sonbetingede erhvervsaktiviteter vii i h0jere grad vCEre i overensstemmelse med 
befolkningens 0nsker og behov. Styregruppen bag den nffivnte handlingsplan an
befaler pa den baggrund, at man prioriterer en forening af forskellige deltids- og 
projektstillinger med fanger- og fiskererhvervets sCEsonbetonede arbejdsbetingels
er. 

Arbejdspladser. Egentlige arbejdspladser findes altdominerende i de offentlige 
virksomheder eller offentligt ejede virksomheder i Qaanaaq, jvf. figur 1. 

ANS.tETTELSESSTED ANTAL ANSA TTE 
Qaanaap Kommunia 145 
Nukissiorfiit 18 
Sygehuset og tandklinikken 24 
Skolen 39 
KNI 45 
Tele- og ionosfcerestationen 3 
Boligselskabet INI A/S 4 
Royal Greenland 3 

IALT 281 

Fig. 1 - Arbejdspladser, ultimo 1996 (kilde: handlingsplanen) 
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Derover er der den store gruppe af tangere, som rubriceres som selvstcendige, og 
fa andre selvstcendige erhvervsdrivende: en hotelejer og tre t0mrermestre. 

Beskaaftigelsessituationen. Natural0konomien sammen med en "sort 0konomi" 
knyttet til fangst og fiskeri har stadig afg0rende betydning i lokalsamfundet. Grundet 
den geografiske placering, klimaforhold, infrastruktur og det begrcensede og spred
te befolkningsmcessige underlag har der ikke vceret mulighed for at skabe rentable 
virksomheder og dermed arbejdspladser. Dette medf0rer desuden, at en stor del af 
befolkningen ikke har et fast tilh0rsforhold til arbejdsmarkedet. 

Erhvervsudviklingsmuligheder. Pa grund af infrastrukturen og de geografisk-klima
tiske forudscetninger er det nceppe sandsynligt, at der inden for den ncermeste 
fremtid kan vise sig mulighed for at etablere rentable fremstillingsvirksomheder. 

De eneste erhverv, der i 0jeblikket har et udviklingspotentiale er fangererhvervet 
kombineret med fiskeri og turisme. 

Med hensyn til fiskeriet arbejdes der i 0jeblikket med planer om at udvide Royal 
Greenland A/S' engagement i kommunen med henblik dels pa en udvidelse af 
produktionsanlcegget i Qaanaaq og dels pa udnyttelse af de lokale forekomster af 
hellefisk ved Savissivik. 

I Savissivik forventes bygdens andelsproduktionsanlceg og (meget lille) fryselager 
"Hakkoq" overtaget at Royal Greenland A/S og udvidet. Produktionen af s0konger 
kan udvides betragteligt og give basis for nye jobs i Savissivik og i Qaanaaq. Pro
duktion kan herover omfatte hellefisk, rceklinger og t0rret k0d. 

I Qaanaaq er der formentlig grundlag for udvidelse at det eksisterende produkt
ionsanlceg med tilh0rende tryselager og t0rreanlceg til k0d og iscer rceklinger i for
bindelse med en 0get tilf0rsel at ravarer fra Siorapaluk og Qeqertat. Produktion kan 
omfatte fangst- (herunder s0konger tra Savissivik og Siorapaluk) og fiskeriprodukt
er til hjemmemarkedet samt forcedling at hellefisk. 

I Qeqertat er der konstateret forekomster af hellefisk, som pa grund af restriktioner 
mod motorbadssejlads kun kan udnyttes ved hjcelp at hundeslcede i islcegsperio
den. Ravarerne skal transporteres til Qaanaaq for videre bearbejdning. Der er i dag 
hverken indhandlingsanlceg eller fryselager. 

I Siorapa/uk er der mulighed for indhandling at fangstprodukter, foruden et stort 
antal let tilgcengelige s0konger, hvalros, scel, hvid- og narhval, mattak, lomvier og 
harer. Ravarerne skal transporteres til Qaanaaq for videre bearbejdning. Der er i 
dag hverken indhandlingsanlceg eller tryselager. 

I Moriusaq er der nceppe mulighed for etablering af rentabel indhandling eller pro
duktion. Omradet er dog kendt for sine gode fangstmuligheder, hvorfor en suppler
ende erhvervsvirksomhed til fangererhvervet vii begrcense sig til turisme i afpasset 
malestok. En eventuel etablering af et turistomrade ved Dundas (kun er fa timers 
hundeslcedek0rsel fra bygden) vii g0re Moriusaq til et oplagt udflugtsmal. I forlceng
else heraf b0r der ske en reetablering af bygdens fysiske fremtrceden (renovering af 
boliger og milj0torbedringer). 

Turisme er allerede idag en voksende faktor i kommunens 0konomi. Mulighederne 
for at udvikle turismen har hidtil primcert vceret begrcenset af infrastrukturen. Aftalen 
om etablering af en-lufthavn for fastvingede fly i Qaanaaq vii derfor forbedre turis-
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meudviklingsmulighederne. Antallet af direkte beskc:eftigede i erhvervet er dog be
skedent. 

Den turismeform, der if0lge "Handlingsplan for Avanersuaq Erhvervssamarbejde" 
har de bedste muligheder for at udvikle sig, er en individue/ baseret turisme, hvor 
der arrangeres specialture i samarbejde med de lokale slc:edek0rere i overens
stemmelse med de lokale ressourcemuligheder. Der er dog stadig behov for udvik
ling og systematisering at en rc:ekke forudsc:etninger, f0r der kan opnas et optimalt 
udbytte af turismemulighederne i forbindelse med slc:edeture, kajaksejlads, brc:e-, 
vandre- og sejlture, hvor der er tale om muligheder for unikke og "autentiske" 
oplevelser. 

I forlc:engelse heraf er der oplagte indtc:egtsmuligheder ved salg at husflid (tor eks
empel fra det eksisterende husflidscenter "Ultima Thule"). Styregruppen bag hand
lingsplanen anbefaler i den forbindelse, at der b0r ivc:erksc:ettes et uddannelsespro
gram for kunstnere for at sikre, at kvaliteten h0jnes. 

Malsmtninger 

Det er kommunalbestyrelsens overordnede malsc:etning for udvikling i kommunen, 
at det traditionelle tangererhverv skal fastholdes og udbygges i en moderne tid; det 
vii sige i relation til de muligheder der er for at tilf0re fangererhvervet supplerende 
indkomstmuligheder. 

Fangst og fiskeri. Mulighederne for udvikling at fangst- og fiskerierhvervsmulighed
erne bestar primc:ert i etablering at indhandlingssteder og fryselagre for k0d, matak 
og fugle beregnet til viderebearbejdning og hjemmemarkedsafsc:etning. Pa den 
baggrund er det kommunalbestyrelsens mal, 
- at det eksisterende produktionsanlc:eg og fryselager i Savissivik kan udbygges 
med henblik pa en 0get udnyttelse af den lokale hellefisk forekomst og en 0get 
produktion at s0konger, 
- at det eksisterende produktionsanlreg, fryselager og t0rreanlc:eg i Qaanaaq kan 
udbygges med henblik pa en 0get produktion af fangst- og fiskeriprodukter blandt 
andet i forbindelse med en mere systematisk tilf0rsel at ravarer fra Siorapaluk og 
Qeqertat, 
- at der etableres indhandlingssted i Qeqertat, saledes at der kan indhandles k0d 
og matak i abentvandsperioden og fisk i islc:egsperioden, og pa lc:engere sigt even
tuelt frysekapacitet, og 
- at der etableres indhandlingsanlc:eg og opbevaringsaniCEg i Siorapaluk til fangst
produkter (foruden et stort antal s0konger tillige hvalros::, sc:el-, hvid- og narhvals
k0d samt matak, lomvier og harer). 

Turisme. Der er igangsat flere initiativer pa turismeomradet. Det er kommunal
bestyrelsens mal, at der sker en malrettet videreudvikling at mulighederne, der 
blandt andet b0r inddrage muligheder for fremrykning at initiativer i Moriusaq. 

Andre projekter. I overensstemmelse med anbefalingerne i "Handlingsplan for 
Avanersuaq Erhvervssamarbejde" 0nsker kommunalbestyrelsen at pege pa 
enkeltprojekter vedmrende : 
- bygningsrenoveringsprojekt, 
- privatisering at reng0ring og renovation, 
- etablering af mediecenter, 
- oprettelse af en fangerh0jskole og feltbase, og 
- opstart at vandrehjem. 
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Handlingsplan 

1998 
I I 

Qaanaaq, produktionsanlceg, udvidelse 
I I 
I I 

Savissivik, produktionsanlceg, udvidelse . 
I I 
I I 

Qeqertat, nyt indhandlingssted 
I I 
I I 

Siorapaluk, nyt indhandl. og opbev. sted 
1 I 
I I 

Moriusaq, lokalturismeplan 
I I 
I I 

Bygningsrenovering 
I I 
I I 

Mediecenter 
I 
I 

Fangerskole 

Vandrehjem 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
0nske, der fremgar af sektorplan 

Forholdet til hovedstrukturen 

1999 2000 2001 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I I 
I I 

I I 
I I . 
I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 

Kystarealerne bliver i vidt omfang anvendt til flcensning af havpattedyr. 

Arbejdspladserne i Qaanaaq er i altovervejende grad placeret i havne- og er
hvervsomradet 81 (med Royal Greenland A/S' produktions-, fryse- og t0rreanlceg, 
kommunens entrepren0rplads med badvcerksted B-308 og pramlosningsarealer), i 
C-arealer til fee lies formal : C1 ( med kommunekontor, KNI 's butikker, administra
tion, post- og bankfunktion samt administration, herover Boligselskabet INI A/S' 
administration, politi, kredsret, vuggestue, hallen, forsamlingshuset og ionosfcere
station), C2 (med kirken), C3 (med skolen), C4 (med sygehus, tandklinik og alder
domshjem), CS (med museet og areal til fremtidig fangerskole mv.) og C6 (med 
hotel og fremtidig b0rneinstitution). Herover er der arbejdspladser knyttet til E
arealer til sCBrlig anvendelse : E1 (med Nukissioliiits administration, varmecentral, 
vandvcerk, elvcerk, n0delvcerk og tankanlceg samt brandstation, gasdepot, vcerk
steder og lagerbygninger), E2 (med grusgrav), E3 (med stemmevcerk og pumpe
hus), E4 (med magnetisk observatorium), ES (med Tele) og E8 (med affaldsplads). 
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Under hmingerne i 1993/94 om Qaanaap Kommunias fremtid kom der flere fors/ag og bemcerkninger 
til muligheder for forbedringer at erhvervsomradet (afsnittet vii udga i den ende/ige kommuneplan) : 

"Der er darlige forhold for fangerne i Qaanaaq; der er /angt til de gode fangststeder, og 
deter et slid at vcere fanger. - Det opferte produktionsanlceg for bierhvervet fiskeri er ikke 
blevet udnyttet at fangerne. Problemet er nok, at fangerne mener, det at fiske er et sel/e 
job; at vcere fanger er nok. -Deter et start savn for fangerne, at butikken ikke vii fere /okale 
produkter. - Der er behov for sterre indfrysningskapacitet. - Hvis en fanger ikke er gift med 
en, der oppebcerer en indtcegt, har fangeren ingen chance for at klare sf g. - Fangst be
tragtes stadig sam hovederhvervet pa trods at, at erhvervet ikke bidrager til kommunens 
ekonomi, men tvcertimod be/aster den. - I dag scelges der aft for meget darligt husflids
arbejde; det edelcegger markedet. - Vi ber fa styrket husflidsomradet (maske kurser), hej
net kvaliteten og eget efterspergse/en - Vi ber fa indfert en kvalitetssikring, sam sikrer, at 
kun gode produkter kommer pa markedet, og at vi far den rigtige pris. - Der er vedtaget 
bevillinger til forskellige beskceftige/sesfremmende foranstaltninger i landstinget. Vi ma 
ogsa heroppe kunne fa deli disse midler. - Vcerdige jobs for fangeren er husflid, ku/tur
bcerende turisme, forcedling af fangsten, til- og ombygning af sit hus og nybyggeri. - Der 
ber ske en kortlcegning at hvilke omrader, der skalleses i kommunen, for eksempel inden
tor omsorg, miljeforbedringer og service og sa uddelegere opgaverne og betale len for, at 
de bliver lest i stedet for socialhjcelp. - De unge er begyndt at interessere sig for fiskeri, og 
vi har store muligheder bl.a. hellefiskeri. - Der er ikke sa meget andet arbejde i bygderne 
end at samle affald. - Arbejds/esheden i bygderne bliver ikke registreret, og indkomsterne 
for fangerfamilierne gcetter man sig til. -Deter darligt, hvis kun en enkelt mand skat klare 
det hele omkring turismen i kommunen. Det vi/ vcere bedre, hvis fangerforeningen gar 
med i et samarbejde og far et medansvar for turistudviklingen i kommunen." 
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1.2.2 KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPLAN 

Kommunal virksomhedsplan omfatter: 
- den kommunale administration og virksomheder, 
- brandva:;sen, 
- kirkegarde, og 
- servicehuse. 

Status og udviklingstendenser 

Kommunal administration og driftsvirksomhed beska:;ftiger ialt cirka 145 personer. 

Kommunens administration har til huse i B-44. Bygningen blev udvidet i 1987 og 
fungerer tilfredsstillende. Der er bygdekontorer i Savissivik (i medborgerhuset B-
608), Moriusaq (B-604) og Siorapaluk (B-514), der beska:;ftiger en person pa halv
tid. Bygdekontoret i Siorapaluk tra:;nger til istandsa:;ttelse. Der er hverken bygde
kontor i Qeqertat eller i Qeqertarsuaq. 

Den kommunale driftsvirksomhed omfatter anla:;g af kommunale bolioger, 
kommunens entrepren0rafdeling, offentlig renholdelse, opgaver i forbindelse med 
anla:;g og drift af veje, stier og gmfter og udvidelser og nedla:;ggelse af kirkegarde. I 
de tre store bygder er der ansa:;ttelser i forbindelse med elva:;rket (halv tid) og 
bortk0rsel at dagrenovation (deltid - per 1.1.1998 overgaet til Nukissiorfiit). Der er 
fa:;llesva:;rksteder i Qaanaaq, Siorapaluk, Moriusaq og Savissivik. 

Brandslukning. Brandva:;senet har station i B-204 centralt i byen ved vandtanken. 
Der er to deltids ansatte knyttet til stationen. Der er behov for depotplads. I bygder
ne er der hverken brandmateriel eller brandskure. 

Kirkegarde. Kirkegarden 0st for Qaanaaq er velplaceret med rigelige udvidelses
muligheder. Der er rummelige kirkegarde i samtlige bygder. Ved begravelser i 
bygderne er der kateket. 

Servicehuse opfylder en ra:;kke behov, der vanskeligt kan tilfredsstilles i den enk
elte bolig: skindbehandling, baderum og vaskeri. Servicehuset er og b0r yderligere 
udvikles som et vigtigt led i bygdens sociale liv, eksempelvis i forbindelse med 
b0rnepasning og sociale og kulturelle aktiviteter. Der er servicehuse i Siorapaluk 
(B-638, der ejes af en privat forening, opf0rt i 1993 med m0desal, fa:;lles bad, skind
behandling og vaskeri) og i Savissivik (B-592, opf0rt i 1988 med m0desal, fa:;lles 
bad, skindbehandling og vaskeri. Huset er sammenbygget med bygdekontoret). 

I Qaanaaq er vaskeribygningen (8-128, opf0rt i 1954) sammenbygget med skind
behandlingshuset (8-190, opf0rt i 1973). Bygningerne fungerer idag som offentlig 
badeanstalt og vaskeri, men tra:;nger til istandsa:;ttelse. 

Malsmtninger 

Deter kommunalbestyrelsens opfattelse, at der hurtigst muligt b0r opf0res et ser
vicehus i Moriusaq. Endvidere 0nsker kommunalbestyrelsen at tage initiativ til, at 
der kan opf0res en st0rre servicehus-lignende bygning i Qaanaaq by, der foruden 
badefaciliteter tillige b0r rumme lokaler til fCEIIes formal. 
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Der er behov for etablering at opvarmede brandskure i Savissivik, Moriusaq og 
Siorapaluk eller anskaffelse af brandslukningsmateriel , der ikke forudscetter brand
skure. Ligeledes b0r der incl rettes depotareal i forbindelse med brandstationen. 

Handlingsplan 
1998 

I I 
Servicehus, Moriusaq 

I 
I 

Servicehus XL, Qaanaaq 
I 
I 

Brandskur, Moriusaq 
I I 
I I 

Brandskur, Savissivik 
I I 
I I 

Brandskur, Siorapaluk 
I I 
I I 

Depotareal, brandstationen i Oaanaaq 
I I 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
~mske, der fremgar af sektorplan 

Forholdet til 11ovedstrukturen 

1999 2000 2001 
I 

I 
I 

Kommunekontoret i Qaanaaq er beliggende i omrade C1, der er udlagt til fcelles 
formal. Filialkontorene og servicehusene i bygderne er ligeledes placeret i omrader 
udlagt til trelles formal. Brandstationen, vaskeribygningen og skindbehandlings
huset er aile beliggende i omrade E1, der er udlagt ti l scerlige formal {forsynings-· 
virksomhed). I forbindelse med eventual opf0relse af en servicehus lignende 
bygning i Qaanaaq b0r en ny placering i omrade C1 overvejes. Ki rkegarde er 
udlagt som friholdte arealer. 

Under heringerne i 1993/94 om Qaanaap Kommunias tremtid kom der flere forslag og bemaerkninger 
til muligheder for forbedringer at den kommunale virksomhed (afsnittet vi/ udga i den endelige 
kommuneplan) : 

''Fangeme har krav pa at f8 uddannelse i, hvordan man behanoler turisten, sa turisten og I 
eller hans slcegtninge kommer igen. - Der er behov for etablering af et ''braet" i byen. -
Bedre muligfleder for skindbehandling og for kommerciel udnyttelse at vore skind. - Der 
er behov for at vi far styrkef husflidsomradet. - Ved at fa dispositionsret over de midler, der 
tilffires kommunen fra de mange "vcesener", ville vi kunne forenkle betydeligf og fcl sterre 
gennemslagskraft i relation til vore mal. - Man regelbinder os, det hele gar op i 
administration. -Aile oftentlige instanser planlaegger hver for sig, Befo/knlngen bliver 
aldrig spurgt, hvad den prioriterer ferst. Ferst nAr alting er fcerdigplanlagt, herer vi noget 
om planerne. - Kommvnekontorets udformning er som en borg, der skat b~skytte mod 
henvendelser. - Qaanaaq Jigger sa /angt vaek, at systemet ligesom har givet op, det er 
svf.Brl. Del hele gar traegt og langsomt, de centrale myndigheder tager ikke Qaanaaq 
alvorligt. - Der ber laves et frikommuneforseg, hvor reg/erne torenkles og tilpasses de 
lokale forhold, sa man kunne bruge ressourcerne malrettet. • Kommunens skal vcere som 
en star virksomhed, der gAr op i en hejere enl1ed. - Nyt kommunekontor. - Samfundets 
tekniske system etableres og drives at 6 forskellige systemer ved hja;Jip af 5 mestre: 
kommunen byggevcesenet, energiforsyningen, televaesenet, sundl1edsvcesenet og 
skolev89senet. - Bedre dag- og natrenovationen. - Der mangler legepladser. - Badehuset 
ber have laengere abningstider." 
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1.2.3 BOLIGPLAN 

Boligplanen omfatter: 
- boligudbygning, og 
- boligforbedring. 

Status og udviklingstendenser 

Boligbestanden i Qaanaap Kommunia er opgjort i figur 1. Som det ses, steg bolig
bestanden i perioden 1993-97 med 18% i bygderne og med 28% i byen. Befolk
ningsudviklingen i samme periode udviste imidlertid et fald i befolkningstallet i 
bygderne pa 7%, hvorimod der var en befolkningsmoossig vookst i Qaanaaq pa 3%. 

Der har saledes vooret tale om en klart st0rre relativ vookst i boligtallet end i befolk
ningstallet, og det kan derfor konkluderes, at der i perioden er sket en generel for
bedring af boligforholdene kvantitativt. 

BOLIGBESTAND 1993 1994 1995 1996 1997 
Qaanaaq by 167 178 190 212 213 
ByQder 103 110 112 116 122 

IALT 260 288 302 328 335 

Fig. 1 - Boligbestanden i Qaanaap Kommunia (GSK) 

Boligforsyningen. I Qaanaaq er den gennemsnitlige husstandsst0rrelse (det vii 
sige det gennemsnitlige antal personer per bolig) som f0lge heraf faldet voosentligt 
fra 3,63 til 2,95 personer per bolig, jvf. figur 2. Pa trods af denne udvikling er situa
tionen i Qaanaaq dog stadig voosentligt darligere end gennemsnittet for byerne 
under eet (2,58) - svarende til den gennemsnitlige husstandsst0rrelse for landets 
bygder. 

Fraflytningen fra bygderne betyder, at der ligeledes kan registreres et klart fald i 
den gennemsnitlige husstandsst0rrelse i kommunens bygder fra 2,53 til 1 ,98. 

HUSSTANDSST0RRELSE 1993 1997 93-97 
Byer, hele landet 2,64 2,58 -0,06 
Bygder. hele landet 3,25 2,96 - 0,29 
Qaanaaq 3,63 2,95 - 0,68 
Bygder. Qaanaaq 2 53 1,98 - 0,55 

Fig. 2 - Boligforsyningen, Qaanaaq og hele landet (GSK) 

Boligbehovet per 01.01.1997 i Qaanaaq er beregnet til 45 boliger, og i bygderne 
er der som f0lge af fraflytningen kvantitativt tale om et overskud af boliger. Jvf. figur 
3. 

-

BOLIGBEHOV boligbestand boligbehov underskud 
Qaanaaq 213 258 45 
Bygder, Qaanaaq 122 93 -

Fig. 3 - Boligbehov, Qaanaap Kommunia (PB20) (GSK) 

Boligproblemerne i bygderne knytter sig imidlertid f0rst og fremmest til behovet for 
tekniske forbedringer og til et omfattende sanerings og renoveringsbehov. 
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I Qaanaaq er der savel behov for tekniske forbedringer, renovering og sanering 
samt behov for en fortsat boligudbygning. Mange af erstatningsboligerne opstillet i 
forbindelse med tvangsflytningen er erklc:Bret uegnede som menneskeboliger. I for
bindelse med det videre kommuneplanarbejde vii sanerings- og renoveringsbe
hovet i Qaanaaq blive opgjort. 

Der opf0res kun fa boligst0ttehuse, idet fa kan financiere dem, og tilflyttere ikke 
0nsker at binde sig til stedet med en privat bolig. Hidtil har hjemmestyret ydet st0tte 
i forholdet 80/20 i forbindelse med nybyggeri, men dette forhold er i 1997 c:Bmdret til 
60/40, hvilket har gjort det n0dvendigt for kommunen at halvere byggeaktiviteten. 

Sanering og renovering. Boligselskabet INI A/S har foretaget en registrering af sa
nerings- og renoveringsbehovet i bygderne per juli 1996. Som det ses af figur 4, er 
der i bygderne behov for sanering af 49 boliger (40% af boligbestanden) og behov 
for renovering af yderligere 43 boliger (35% af boligbestanden). 

FORBEDRING Savissivik Qeqertarsuaq Siorapaluk Moriusaq Qeqertat 
Sanering 16 11 11 3 8 
Renoverng 15 5 12 8 3 

IALT 31 16 23 11 11 

Fig. 4 - Sanerings- og renoveringsbehov, bygder (Boligselskabet IN/ A/S) 

I 1997 blev 4 ffildrevenlige 2-rums boliger fc:Brdiggjort i Qaanaaq. Pa finanslov 98 
er der optaget handvc:Brkeropf0relse af 3 stk. lllorput 2000 a 80 m2 og 8 
selvbyggersffit (lllorput 2000). 

Malsmtninger 

Det er kommunalbestyrelsens overordnede boligpolitiske malsffitning at s0ge at 
0ge boligbyggeriet i Qaanaaq by saledes, at boligbestanden hurtigst muligt bringes 
pa niveau med landsgennemsnittet for byerne. I den forbindelse 0nsker kommunal
bestyrelsen at unders0ge muligheder for en c:Bndret finansieringsform mellem kom
munen og hjemmestyret; ikke mindst pa grund af det store sanerings- og renover
ingsbehov i Qaanaaq. 

I bygderne 0nsker kommunalbestyrelsen at ivffirksffitte et sanerings- og renover
ingsprogram i samarbejde med Boligselskabet INI A/S, for dels at gennemf0re til
trffingte forbedringer at boligstandarden dels at underst0tte muligh~derne for 0get 
lokal beskffiftigelse. 

Deter et sffirligt problem for Qaanaap Kommunia (og for fangerdistrikterne), at den 
meget korte byggesc:Bson, som fangerne har til radighed til opf0relse af selvbygger
boliger, er sammenfaldende med den bedste fangsttid, hvor man ofte er pa fangst
rejse. Der er af den grund behov for ivffirksffittelse af sffirlige initiativer pa omradet 
- af hensyn til behovet for dels at sikre, at sa mange af de tildelte selvbyggerhuse 
som muligt fffirdigg0res indentor en mere rimelig tidshorisont, end tilfc:Bidet ofte er, 
og dels at minimere antallet af ;'skibbrudne" selvbyggersffit. Sidstnffivnte skal ikke 
mindst ses i relation til de cirka 20 ufffirdiggjorte selvbyggersffit alene i Qaanaaq. 

Pa grund af den forventede stigning i aldersgruppen 60+ 0nsker kommunalbestyr
elsen at sikre, at det stigende behov for ffildreboliger kan im0dekommes (ved op
f0relse at c:Bidreboliger og bygdeboliger). Tilsvarende ma der- som f0lge af vffikst
en i de unge argange - forventes 0get behov for kollegievc:Brelser/ungdomsboliger. 
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Radighed over egnede tjenesteboliger - iscer lcererboliger - er ofte et afg0rende 
sp0rgsmal i forbindelse med nyanscettelser. Pa den baggrund er det kommunal
bestyrelsens 0nske, at hjemmestyret i st0rre omfang deltager i finansieringen af 
opf0relse og/eller renovering af lcererboliger i kommunen. 

Kommunalbestyrelsen 0nsker at bevare en del af de oprindelige erstatningshuse, 

Handlingsplan 

1998 1999 2000 2001 
I I I I 

3 boliger (1997) 
I 
I 

8 selvbyggerscet 
I 
I 

Boligudbygning, Qaanaaq 
I I I I 
I I I I 

Saneringsprogram, bygder 
I I I I 

. 
I I J J 

,£Eidreboliger I ungdomsboliger 
I I I I 
I I I I -

Lcererboliger 
I 
I 

lnitiativ vedmrende selvbyggerboliger 
I 

Delvis bevaring af erstatningshuse 
I 

I I I I 
0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
0nske, der fremgar af sektorplan 

Forholdet til hovedstrukturen 

I hovedstrukturen er der udlagt arealer vest for byen til den videre boligudbygning. 

I 
I 

I 

Kommunalbestyrelsen 0nsker med Danmarks Meteoroligiske lnstitut at dmfte mu
ligheder for en udflytning at det magnetiske observatorium 8-123 med henblik pa at 
inddrage de bymcessigt interessante arealer teet pa byens kerneomrader, som idag 
beslaglcegges at observatoriet, til boligformal. Omradet fastholdes dog indtil videre 
til de formal, der knytter sig til observatoriet. Omradet med erstatningshusene er 
udlagt som selvstcendigt boligomrade, A 1. 

Under heringerne i 1993/94 om Qaanaap Kommunias fremtid kom der f/ere forslag og bemcerkninger 
til muligheder for forbedringer at bo/igsituationen (afsnittet vi/ udga i den endelige kommuneplan) : 

"De celdre betragter ikke alderdomshjemmet som deres hjem. - De celdre skat bo i eget 
hjem. - Der er boligmagel, derfor border sa mange i hvert hus. - Husene er for sma. -Aile 
huse skat have rindende vand (og trcek og slip). - Bedre affaldshandtering for at undga 
usunde boligomrader. - lso/eringen er ofte darlig. - Husene i bygderne er gamle, ko/de og 
meget sma, og der sker ingen renovering, kun smalapperier. - I bygderne er der behov for 
bedre boliger og renovering at de gam/e." 
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1.2.4 TRAFIKPLAN 

Trafikplanen omfatter udbygning af: 
- helistops , heliport og landingsbane. 
- havneanlc:eg, og 
- veje og stier, 

Status og udviklingstendenser 

Eksteme trafikforbindelser. De eksterne trafikforhold I Qaanaap Kommunia bc:erer 
prc:eg af to vc:esentlige forhold. 

Besejllng. Det f0rste forhold er den kun 1-2 maneders korte besejlingsperiode, der 
betyder, at en del af transportomkostningerne til og fra kommunen bliver uforholds
mcessigt h0je. De varer, der ikke kan ekspederes i l0bet af den korte sejlsc:eson, 
tillc:egges meromkostningerne ved lufttransport, og da man i kommunen ikke kan 
udnytte fordelene ved containeriseringen, er resultatet blevet, at fragtraterne fra 
tidllgere at udg0re cirka 20% at varernes pris er steget til mellem 30% og 70%. KNI 
godsforsyningsskib og tankskib besejler saledes Qaanaaq og bygderne een gang 
om aret (hvilket end lkke kan paregnes aile ar), og resten af aret kan kommunen 
ikke nas med skib. AI passagerbefordring foregar derfor med fly via basen. 

Beflyvning. Det andet forhold er resultatet at, at den danske stat fra starten valgte at 
overlade save! den interne som den eksterne flytrafik til de amerikanske mllitc:ere 
myndigheder pa Thule Air Base. F0rst meget sent blev dlstriktet knyttet til det eksis
terende gmnlandske fly- og helikopterrutenet, men al luftvc:erts trafikforbindelse til 
det 0vrige Gn~nland og Danmark foregar stadig gennem Thule Air Base (hvor pas
sagerer skal igennem transitophold og cleares af det amerikanske forsvar) med 
forbindelse herfra alene til Kangerlussuaq. 

Hjemmestyr.et har dog forny lig i samarbejde med Qaanaap Kommunia og den 
danske stat truffet aftale om etablering at en lufthavn for fastvingede fly i Qaanaaq 
som skal bibringe kommunen bedre betingelser for beflyvning. Aftalen falder i for
lc:engelse at anlc:egsplanerne for udvidelsen at det gremlandske rutenet, som finder 
sted i disse ar. Der stilles store forventninger t il banens ibrugtagning, som vi i med
virke dels til at bryde kommunens isolerede stilling i forho ld til det omliggende sam
fund dels til mulighederne for at igangsc:ette en mere ekspansiv erhvervsudvikling. 

Interne trafikforhold. Der er ingen intern passagerskibstrafik. Den interne beflyvning 
varetages derfor aret rundt af en helikopter (Bell 212) , som imidlertid er fast station
erst pa Thule Air Base. Helikopterbeflyvningen i distriktet er meget sarbar for vejr
situationer, som sammen med en manglende radio-beacon i Qaanaaq har medf0rt 
en h0j grad af aflysnlnger og andre uregelmc:essigheder i beflyvningen. Bade for 
det offentlige, for private og for indflyvning af reservedele er den darlige regularitet 
og begrcansede lastekapacitet derfor en fordyrende faktor. Bygdebetlyvningen er 
desuden meget lidt fleksibel. 

Pa grund af de ekstremt darlige tragtforbindelser er det ogsa karakteristisk, at selv 
om der er rigelighed med ressourcer eet sted, er det ikke uden videre muligt at flytte 
dette overskud til andre steder, hvor der er mangler. 

Qaanaaq. Pa grund af et rev udentor Qaanaaq er det ikke muligt at etablere havne
taciliteter til losning at gods. Pa tinanslovforslag 1998 er der optaget bevilling i 
1999 til forbedring at losningsforholdene. Der udsprc:enges en sejlrende i det 
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kystparallelle rev cirka 200 m. fra kysten. Projektet er blevet revideret, idet den 
patcenkte pramlossebro har vist sig ikke at vcere n0dvendig. 

Der er etableret helistop (uden ventefaciliteter) og en mindre, cirka 350 meter lang, 
grusbane umiddelbart 0st for Qaanaaq. Landingsbanen anvendes af canadiske 
charterselskaber til ind- og udflyvning at turister fra Canada. Banen kan dog ikke 
godkendes til beflyvning med almindelige fastvingede passagerfly. 

I Siorapaluk, Moriusaq og Savissivik eJ der helistops. . 

Savissivik. Savissiviks isolerede beliggenhed g0r det til en betingelse, at ravarer til 
viderebearbejdning i Qaanaaq skal flyves ud. Denne ekstra omkostning er dog ikke 
afskrcekkende, da den lokale produktion af s0konger, t0rret k0d og rceklinge er 
h0jpris-produkter med stor markedseftersp0rgsel. 

Siorapaluk. Etablering af indhandlings- og opbevaringsanlceg i Siorapaluk vii g0re 
det n0dvendigt, at transportproblemet mellem Siorapaluk og Qaanaaq l0ses. En 
"fire-hjuler", snescooter eller hundeslcede vii i perioden december - maj kunne 
fragte ravarerne de cirka 50 km. til forarbejdningsanlcegget i Qaanaaq. 

Hundes/mde og motorbade er vigtige individuelle transportmidler. 

Vej- og stinettet i Qaanaaq bestar af en udifferentieret grusvej struktur. Kommune
planen fastlcegger en overordnet vej fra centeromradet C1 til den kommende land
ingsbane vest for byen. Vejen vii forbinde de vcesentligste trafikmal : havn, teknisk 
omrade E1, nyt omrade til fcelles formal C6 og samtidig udg0re den overordnede 
adgangsvej til de nye boligarealer (A 7 og A8. Der er he rover behov for forbedringer 
at det eksisterende net, blandt andet ny broforbindelse over elven. 

Vej- og stianlmg i bygderne er meget begrcensede. De eksisterende strcekninger 
har karakter af smalle spor af meget varierende karakter, og som hovedregel er de 
utilstrcekkelige til k0rsel med motork0ret0jer. Situationen udg0r en vcesentlig hind
ring i forbindelse med 0nsket om at forbedre renovationshandteringen. Der b0r 
derfor fastlcegges og udbygges et mindste net af egentlige k0reveje mellem 
helistop, renovationsplads og bygdens kerneomrade. 

Havneanlmg er - pa grund af det begrcensede fiskeri i kommunen - kun sparsomt 
tilstede. Der er derfor behov for mindre forbedringer. I forbindelse med det videre 
kommuneplanarbejde, vii der blive foretaget en samlet og detaljeret vurdering af 
udbygningsbehovene i relation til hjemmestyrets havnesektorplan. 

Malsmtninger 

Pa grund af de klimatiske forhold rna trafikbetjeningen i Qaanaap Kommunia ba
seres pa fly og helikoptere. Kommunalbestyrelsen har derfor lcenge prioriteret etab
lering af en landingsbane til fastvingede fly i Qaanaaq h0jt for derved at opna et 
mere tidssvarende trafikalt serviceniveau i kommunen. Det er dertor med stor til
fredshed, at kommunalbestyrelsen ser frem til fcerdigg0relse af den nye landings
bane i Qaanaaq. Landingsbanen er en vigtig forudscetning - pa godssiden - for en 
rentabel produktion og eksport af produkter (herunder frysevarer : mattak, t0rret 
k0d, fugle, rceklinger) og - pa passagersiden -for en direkte opkobling pa det gmn
landske flyrutenet med f0lgende fordele : uafhcengighed af flaskehalsen Thule Air 
Base, forbedring af regulariteten og komforten som grundlag for en st0rre beseJgs
og turiststmm til Qaanaaq, omkostningsbegra:msninger i forbindelse med m0der, 
kurser, servicebes0g, import af reservedele o.l. samt mulighed for at indga tcettere 
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samarbejde med offentlige og private institutioner og virksomheder, der har fCEIIes 
trCEk med Oaanaaq. Bevidstheden om at have direkte forbindelse til det 0vrige, 
nordlige Vestgmnland er et vigtigt samfundskulturelt element. For at forbedre be
tjeningen af bygderne b0r stationering af en lille helikopter i Oaanaaq muligg0res. 

Det er kommunalbestyrelsens 0nske, at der i Qaanaaq udbygges en overordnet vej 
(med ny bro), og at der i bygderne udbygges et mindste net af overordnede 
vejspor, der sikrer mulighed for k0rsel med motorkmet0j til dump (og 
forb rffi ndingsaniCEg). 

Forbedring af losningsforholdene i Oaanaaq er optaget pa finansloven. 
Tilsvarende 0nsker kommunalbestyrelsen mulighederne for forbedringer af 
losningsforholdene i de 3 store bygder nffirmere unders0gt. 

Handlingsplan 

1998 
I I 

Ny landingsbane med vej, Qaanaaq I 
I_ 

Forbedring losningsforhold, Qaanaaq 
I 
I -

Overordnet vej og bro, Qaanaaq 
I I 
I I 

Transportvejnet, bygder I I 
I I 

Unders0gelse losningsforhold, bygder 
I I 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
0nske, der fremgar af sektorplan 

Forholdet til hovedstrukturen 

1999 2000 
I I 

I 

I 
I 

' 
" I I . I ~ I ., : 

'· 

2001 

I hovedstrukturen er der udlagt areal til ny landingsbane for fastvingede fly (E9), og 
der er fastlagt traceer for udbygning af vejnet i Qaanaq og i bygderne. Der er fast
lagt sikkerhedszoner for helistoppet i Qaanaaq og for helistops i bygderne. 

Under heringerne i 1993/94 om Qaanaap Kommunias fremtid kom der flere forslag og bemrerkninger 
til muligheder for forbedringer at trafikforholdene (afsnittet vi/ udga i den endelige kommuneplan) : 

"Vi har ikke lufthavn til fastvingede fly. - Vejforho/dene er darlige. - Rejserne sydpa er for 
dyre. - Havne- og kajfaci/iteterne og vandforho/dene er for ringe. -Aile "vresener" kerer i 
deres egen verden - begge parter, her og fra centralt sted, har accepteret det. Man 
formulerer ikke krav eller forventninger, om hvad man vii fra befolkningens side. - lnfra
strukturen skat pa hejde med enhver anden by pa vestkysten. - Behov for forbedring at 
gangstier. - Behov for kajanlreg. - Der ber komme et kystpassagerskib til Qaanaaq 1-2 
gange i lebet at sommeren. - lnfrastrukturen er utrolig darlig. Ting, som burde vrere en 
selvfe/ge i en by, virker ikke. - Bevagenheden er for ringe fra centralt hold, der- maske 
bevidst- nedprioriterer bygder og yderdistrikter til tarde/ for vrekstkommunerne. " 
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1.2.5 FORSYNINGSPLAN 

Forsyningsplanen omfatter udbygning af: 
- el- og vandforsyningen, 
- varmeforsyningen, 
- telekommunikation, og 
- vareforsyning. 

Status og udviklingstendenser 

Elforsyningen i Qaanaaq sker fra elvc:erket 8-114 og reserveelvc:erket 8-242. I el
vc:erket er der installeret 3 generatorer, og i reserveelvc:erket 1 generator. Den sam
lede kapacitet er rigelig. I 1998 etableres nyt n0delvc:erk med 2 generatorer i 
omrade ES nord for TELE's n0dgenerator, 8-229. 

Det har flere gange vee ret dmftet, hvorledes udnyttelsen af sc:el- og hvalspc:ek kan 
supplere de traditionelle fossile brc:endstoffer, og hvorvidt udnyttelse af vind- og sol
energi er en realistisk mulighed. Unders0gelserne er dog endnu uafsluttede. 

Pa finanslovforslag 1998 er der optaget bevilling til ombygning af elvc:erket i 1998, 
1999 og 2000 med et totalbel0b pa 16,8 mio. kr. Ombygningen omfatter renovering 
af n0delvc:erket 8-229 samt motorudskiftning i elvc:erket. 

I bygderne er der kun elvc:erker i Siorapaluk, Moriusaq og Savissivik. Der er ikke 
elforsyning i Qeqertat og i Qeqertarsuaq. 

Vandforsyningen i Qaanaaq sker ved mining fra isfjelde, og i nogle fa sommer
maneder fra smeltevandselven. I perioden juni - august anvendes elvvand fra et 
opdc:emmet reservoir nord for byen. Elvvandet ledes via uisolerede mr til 
vandvc:erket for rensning og tilsc:etning af klor. Der er rigelige vandmc:engder i 
perioden. 

Vintervandforsyningen sker pa basis dels af oplagring at elvvand i vandtank placer
et i byens midte, dels ved isskodsesmeltning. I september begyndes en opsamling 
at isskodser ved stranden. Skodserne k0res med gummiged til en oplagsplads ved 
vand/varmevc:erket og via en rampe hc:eldes skodserne i en smeltetank, der anven
der overskudsvarme fra elvc:erket. Nar havisen er sikker (februar) og vandtanken er 
t0mt, hentes der ved brug af gummiged og dumper isskodser tra fastfrosne isfjelde i 
havisen. Da blot en mindre stigning i vandforbruget i vinterhalvaret vii bevirke, at 
vandvc:erkets kapacitet vii blive tuldt udnyttet, er der pa finanslovtorslag 98 bevilling 
til enten en udvidelse af den eksisterende ravandsforsyning eller til c:endring til en 
anden indvindingsform om vinteren. Den endelige l0sning er ikke fastlagt, men de 
hidtidige unders0gelser peger pa etablering at yderligere en vintervandtank. 
Tanken skal placeres teet ved vandvc:erket og den eksisterende tank under hensyn
tagen til patyldning og aftapning med korte mrledninger. 

Desuden er det et 0nske, at mulighed for etablering af bmnd - som i lttoqqortoormiit 
- unders0ges for herved at forlc:enge friskvand ~c:esonen. . . 

Den planlagte vandtank vii desvc:erre yderligere skc:emme bybilledet i bymidten, der 
i forvejen domineres af de eksisterende vand- og olieanke. 

Cirka 60 husstande og nc:esten aile institutioner forsynes hele aret via en frostsikret 
trykvandsledning i den 0stlige del af byen. Resten af forbrugerne har ingen 
vandinstallation. Nettet er etableret i 1954. 0vrige forbrugere har vandtank og 
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tilbydes aret rundt vandudkmsel med tankvogn . Herover er der 6 taphuse til 
anvendelse af forbrugere , der ikke 0nsker at fa tilk0rt vand. Flere tapsteder - brugt 
baseudstyr - b0r udskiftes pa grund at rust. 

I bygderne sker vandindvinding udelukkende ved individuel vandafhentning og 
issmeltning. 

Pa finanslovforslag 98 er der bevilling til etablering at vintervandtank i Savissivik 
og i Siorapaluk med planlagt ibrugtagningstidspunkt ultimo 2000. 

Varmeforsyning. Udover el produceres der restvarme pa elvcerket fra dieselmotor
ernes k0 levand og udst0dsgas. Varmen leveres til fjernvarmevcerket. Varmevcerk
ets kapacitet er dog ikke fuldt udnyttet (50-70%) . Fjernvarmenettet forsyner cirka 
50% at byen, og nettet sk0nnes at kunne udvides til at omfatte hele 0stbyen og en 
vcesentlig del af den vestlige bydel. Udnyttelsesgraden kan fomges ved tilslutning 
af eksisterende boliger i forbindelse med renovering at disse. lmidlertid er prisen 
pa fjernvarme sa stor, at nye tilsutninger ikke foretages. 

De nyere boliger i Vestbyen opvarmes fra eget oliefyr. 

Pa finanslovforslag 98 er der bevilling til l0bende udskiftning at byens fjernvarme
ledninger, af hvilke mange er fra 1954. Herved vii der opnas en vcesentligt fomget 
forsyningssikkerhed . 

I bygderne sker opvarmning med petroleumsovne. Enkelte bygninger har dog olie
fyr med radiatorer. 

Telekommunikation. I Qaanaaq er teles parabol og bygninger placeret i byens 
nord0stlige omrade. Der er ubegrcenset mulighed for oprettelse at telefoner. 

I Siorapaluk blev en central med antennemast installeret i 1997. Der er mulighed 
for oprettelse af 60 abonnenter. 

I Savissivik er der hytte og parabol idriftsat i 1995 med mulighed ligeledes for 
oprettelse at 60 abonnenter. 

I Moriusaq blev en mindre parabol opsat i 1995 med mulighed for oprettelse at 20 
abonnenter. 

I Qeqertat er der et batteridrevet antenneanlceg og 1 abonnent (kommunen). 

I Qeqertarsuaq er der i ar opsat en repeater til underst0ttelse at forbindelsen til 
Siorapaluk. 

Deter et udbredt 0nske, at der kommer flere TV kanaler. 

TankaniEBg. Det eksisterende tankanlceg i Qaanaaq har tilstrcekkelig kapacitet. I 
1997 er der sket en udbygning af tankkapaciteten i Savissivik (50 m3 benzintank), 
Siorapaluk (50 m3 benzintank, 150 m3 solartank og 20 m3 petroleumstank) og 
Moriusaq (50 m3 benzintank, 150 m3 solartank og 20 m3 petroleumstank). 

Vareforsyning. Vareforsyningen, herunder post og almindelige gods, er generelt 
pavirket af de meget vanskelige transportforhold i Qaanaap Kommunia. Der hen
vises til trafikplanen, afsnit 1.2.4 ovenfor. lscer i Savissivik kan der vcere problemer, 
hvor forsyninger pa grund at bygdens "afsides" beliggenhed ofte ma flyves ind. 
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Butikker. Der er butikker i Qaanaaq og i aile bygder panc:Br Qeqertarsuaq, hvor 
butikken blev nedlagt i sommeren 1995. Der er ikke behov for nye butikker i 
bygderne, men et patrEBngende behov for en ny butik i Qaanaaq. 

Pakhuse. Et nyt pakhus er under opf0relse i Qaanaaq og i Savissivik. Der er behov 
for pakhus i Siorapaluk. 

Malsmtninger 

Der er igangsat og planlagt en rEBkke udbygninger pa forsyningsomradet savel i 
Qaanaaq som i bygderne. Etter fc:Brdigg0relse at de planlagte udbygninger vii for
syningssituationen i Qaanaap Kommunia VCBre VCBSentligt forbedret pa savel el-, 
vand- og varmeomradet som pa teleomradet. Det er dog kommunalbestyrelsens 
0nske, at der- ud fra den overordnede malsc:Btning om sc:Brlig opmEBrksomhed ved 
udviklingsmulighederne i Moriusaq - etableres vintervandtank i Moriusaq som de 
planlagte aniEBg i Siorapaluk og Savissivik. Endvidere b0r den fremtidige vandfor
syning i Qaanaaq i h0jere grad baseres pa frostsikrede helarsvandledninger og 
etablering af kloak tilpasset de lokale forhold med permafrost. Gamle tapsteder b0r 
udskiftes. 

Kommunalbestyrelsen 0nsker at st0tte, at muligheder for udnyttelse af alternativ 
energi nrermere unders0ges i et konkret fors0gsprojekt med vindenergi (der kan 
signalere milj0hensyn og vedvarende energi). 

Da en eensidig udvidelse at byen mod vest vii besvc:Brligg0re tilslutningsmulighed
er for vand og el (og varme), b0r mulighed for inddragelse af de arealer umiddel
bart nord for byen, som idag beslagiEBgges af det magnetiske observatorium, nc:Br
mere oveNejes i den videre planlc:Bgning, jvf. boligplanen afsnit 1.2.3. 

TankaniEBggenes dominerende visuelle tilstedevc:Brelse i bymidten vii yderligere 
blive skEBrpet med den planlagte opf0relse af yderligere en vandtank i omradet. 
Det er derfor kommunalbestyrelens 0nske, at der i tilknytning til projektering og 
opf0relse af den nye vandtank udf0res en kunstnerisk udsmykning af det nye tank
aniEBg - eventuelt ved en udsmykning af flere at de eksisterende tanke. 

Kommunalbestyrelsen vurderer endelig, at der hurtigst b0r opf0res ny butik i 
Qaanaaq og nyt pakhus i Siorapaluk. 

Forholdet til hovedstrukturen 

De eksisterende forsyningsanlreg er i hovedstrukturen for Qaanaaq placeret i om
rader til sc:Brlig anvendelse. (E-omrader). Butikken i Qaanaaq er placeret i omrade 
C1 og i bygderne er butik og lager placeret i omrader til fc:BIIes formal. 

Der er fastlagt spmrrezone omkring vandindvindingsomradet. Indentor zonen ma 
der ikke findes bygninger, hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutioner 
o.l. eller findes staffer, der kan forurene vandet. I forbindelse med forbedring af 
vandforsyningen i Qaanaaq samt de nye vandforsyninger i Savissivik og 
Siorapaluk skal der fastiEBgges spc:Brrezoner omkring vandressourcerne og ske 
godkendelse af de nye vandtorsyninger. 

Sikkerhedszone omkring tankanlc:Bgget i Qaanaaq er fastlagt til 50 meter omkring 
tankaniEBgget og sikkerhedszoner med radius = 20 meter er fastlagt om tankanlc:Bg 
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i bygdere. Endelig er der fastlagt indsigtszone omkring antenneomradet og 
bebygge/sesgrmnse om det magnetiske observatorie . 

Handlingsplan 

1998 

' I 

Ombygning, elvrerk Qaanaaq 
I 

Forbedring ravandsforsyning, Qaanaaq I 
I L 

Renov. fjernvarmeforsyning , Qaanaaq I I 
I I 

Ny vandforsyning, Savissivik I 

Ny vandforsyning, Siorapaluk 
I 
J 

Ny vandforsyning, Moriusaq 
I 

1 
I 

Udbygning helarsvand, Qaanaaq 
I I 

Udskiftning at tapsteder, Qaanaaq 
I I 

I 

Kloakering, Qaanaaq 
I 

I 

Alternativ energi, fors0gsprojekt 
I 

I 
Udsmykning tankanlreg, Qaanaaq 

I 

I 

Ny butik, Qaanaaq 
I 

I I 

Nyt pakhus, Qaanaaq 
L 

I 

Nyt pakhus, Siorapaluk 
I 

I 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
0nske, der fremgar af sektorplan 

1999 2000 
I J 

I 

I 
I -'-
I I 
I I 

I 
I 
I j_ 

I I 

I 1 
I I 

I 
I 

I 
I 

i I 
I I 

I I 
I I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I I 

2001 

Under heringerne i 1993/94 om Oaanaap Kommunias fremtid kom der flere forslag og bemmrkninger 
til muligheder for forbedringer af forsyningsforho/dene : 

"Samfundets tekniske system etableres og drives at 6 forskellige systemer ved hjcelp at 5 
mestre: kommunen, byggevcesenet, energitorsyningen, televcesenet, sundl7edsvcesen
et og skolevcesenet. - Vandforholdene er for ringe. · lntrastrukturen skal pa heJjde med 
enhver and en by p!J vestkysten. - Vandrt?Jr bRJr geres nemmere at komme over. - I bygder
ne bruger vi is til a/ vandtorbrug om efteraret og vinteren, som vi selv henter pa isen hver 
dag. Petroleum bruges til opvarmnlng. - Telekommunikation til bygderne er meget darlig, 
kommunen har lnstalleret sma radioer rundt omkring, p!J !rods at deter Teles ansvar. -
Flere telefoner og telefax til de steJrste bygder, da telefonforbinde!sen er sa darlig i dag, 
og der er kun 1 te!efon i butikken, hvor aile kan here med, hvis man snakker om sociale 
forho!d og sygdomme. " 
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1.2.6 MILJ0PLAN 

Milj0planen omfatter Qaanaap kommunias aktiviteter i forbindelse med: 
- spildevand, 
- renovation, og 
- kemisk affald. 

Status og udviklingstendenser 

Spildevand. Der er ikke etableret egentlig kloakforsyning hverken i Qaanaaq eller i 
bygderne. Det gra spildevand udledes derfor direkte til terram. Som omtalt i forsyn
ingsplanen ovenfor, jvf. afsnit 1.2.5, er det kommunalbestyrelsens mal at udbygge 
vandforsyningen i byen (ved etablering af elfrostsikrede helarsvandledninger) og i 
bygderne (ved etablering af vintervandtanke). De milj0mcessige konsekvenser 
(hygiejniske problemer ved 0get vand- og isophobninger pa fcellesarealer, veje 
etc.) og foranstaltninger til begrcensning at generne b0r vurderes ncermere, idet der 
allerede i dag kan konstateres problemer ved de st0rste vandforbrugere. 

Renovation omfatter bortskaffelse og deponering af dag- og nataffald samt bort
skaffelse af jern- og metalatfald. Dagrenovationen indsamles ved kommunal for
anstaltning i Qaanaaq og i bygderne. Dagrenovationen deponeres pa deponer
ingspladser i Qaanaaq og i bygderne, hvor affaldet afbrcendes jcevnligt. Forbrcend
ingsanlceg i Qaanaaq er opsat i ar. 

For at sikre mulighed for en mere effektiv affaldshandtering i bygderne, er der be
hov for at udbygge de eksisterende stianlceg til k0rsel med motork0ret0j. I forbind
else hermed b0r dumpen i Siorapaluk flyttes, da der om vinteren er problemer med 
isfoden i omradet og om sommeren er omradet vandlidende. 

Natrenovation i Qaanaaq indsamles af kommunen og k0res pa deponeringsplads
en. I bygderne er der ingen organiseret natrenovation, hvilket vii blive ncermere 
overvejet. 

Kemisk affald og metalskrot. Handtering af olie- og kemikalieaffald samt metalskrot 
er under strukturering. Affald indsamles og opmagasineres pa scerligt areal. Der er 
konstateret spor af dieseludslip nedenfor tankanlcegget i Qaanaaq. 

Hundehold og flmnsepladser. Der er udlagt arealer til hundehold 0st for Qaanaaq 
og langs kysten umiddelbart vest for elvens udmunding i havet. Hele stranden an
vendes idag som flcenseplads. Flcensning undlades dog i omrader, der grcenser op 
til potentielle forureningskilder. Pa grund at tidevandet er der ikke milj0mcessige 
problemer, men der er et generelt behov for oprydning (byggeaffald o.l.). Der er 
herover en rcekke taste flcensesteder og vinterdepotsteder spredt i kommunen (som 
ogsa isbj0rne har kendskab til). 

Kapitel 5 virksomheder. I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde vii der 
ske en yderligere supplering at nedenstaende torel0bige registrering at virksom
heder omfattet at bilaget til landstingsforordning nr. 12 at 22.12.1988 om beskyttel
se at milj0et (som cendret ved landstingsforordning nr. 7 af 13.05.1993) : depot
plads for atfald med depotplads for kemisk atfald, affaldsforbrcendingsanlcegget i 
Qaanaaq, deponeringspladser i samtlige bygder, grusgrav i Qaanaaq, produktions
anlceg i Qaanaaq og i Savissivik, helistops i Qaanaaq og samtlige bygder og tank
anlceg i Qaanaaq og i bygderne. 
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Malscetninger 

Qaanaap kommunias malscetning pa milj0omradet er at forbedre hygiejnen og mil
j0et i Qaanaaq og i bygderne og at undga forurening. Malscetningen har sncever 
forbindelse med kommunens overordnede malscetning om at udvikle turismen. 

Deponeringspladsen i Qaanaaq b0r derfor struktureres og i de tre store bygder b0r 
der etableres forbrcendingsanlceg; i Siorapaluk og Savissivik efter flytning af eksis
terende dumpene. Muligheder for at afhjcelpe problemer i forbindelse med afled
ning af grat spildevand b0r ligeledes unders0ges. 

Endelig er det et stort 0nske, at der ivcerkscettes en koordineret indsats pa milj0-, 
sundheds- og forebyggelsesomradet i de tre store bygder ud fra de erfaringer, der 
er fra Kullorsuaq. 

Handlingsplan 
1998 1999 2000 2001 

I I J I 
Forbramdingsanlceg i de 3 store bygder 

I I I 
I J I 

Strukturering af dep.pladsen, Qaanaaq 
I I I 
J I I 

Flytning af dump, Siorapaluk 
I . I _I 
I I I 

Flytning af dump, Savissivik 
I I I 
I I I 

Etablering af veje til lossepladser 
I I 

Unders0gelse af Dieseludslip, Qaanaaq 
I I 

I I 

Foranstaltninger vedr. grat spildevand I I 

I I 

Sundhed I milj0 projekt I I .. , . 
I I I 
I I I 

Forbedringer af natrenovationsordninger -
I I I 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
0nske, der fremgar af sektorplan 

Forholdet til hovedstrukturen 

Deponeringspladser og eksisterende og fremtidige placeringer af affaldsforbrcend
ingsanlceg er vist pa hovedstrukturen for Qaanaaq og pa bygdeplanerne. Der er 
udlagt arealer til hundehold i hovedstrukturen for Qaanaaq. 

Under heringerne i 1993/94 om Qaanaap Kommunias fremtid kom der flere forslag og bemcerkninger 
til muligheder for forbedringer af miljeforholdene (afsnittet vii udga i den endelige kommuneplan: 

"Aile huse ber fa rindende vand. - Grisefjord har trcek og slip, det vii vi ogsa have. - Bedre 
affaldssortering og ha.ndtering for at undga usunde og ildelugtende omrader ved 
husene. - Vi har store problemer med affaldet i Siorapaluk, der er ingen vej til 
lossepladsen, derfor kan man ikke bringe affald ud det meste at aret. - Affaldsstativer der 
ikke kan vcelte." 
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1.2.7 SOCIAL- OG SUNDHEDSPLAN 

Socialplanen omfatter : 
- offentlig hjc:elp, 
- forebyggelse, 
- b0rn og unge, 
- ooldreforsorg, og 
- sundhedsforhold. 

Status og udviklingstendenser 

Offentlig hjcelp ydes i forbindelse med arbejdsl0shed, sygdom og barsel. Herover 
kan der ydes hjc:elp i forbindelse med revalldering. Hjcelpen omfatter underholds
bidrag og hjc:elp til boligudgifter. Medlemmer at fagforeninger kan opna takstmc:es
slg hjc:elp i forbindelse med arbejdsl0shed, sygdom og barsel i indtil 13 uger. 

I handlingspanen for 11 Avanersuaq Erhvervssamarbejdeu er der fremlagt en samlet, 
flerarlg erhvervsudviklingsplan . Pa baggrund heraf er der. ansat en arbejdsmar
keds- og erhvervskonsulent , en projektleder og en projektmedarbejder med hen
blik pa udvikling af varige arbejdspladser. Det forventes, at initiativet kan reducere 
behovet for offentlig hjoolp. 

I l0bet af 1996 var 225 personer i kommunen (26%) omfattet at offentlig hjoolp, se 
figur 1. 

GRUPPE OAANAAQ BYGDERNE IALT 
Offentlig hj<Bip 90 34 124 
Alderspens ion 60 17 77 
F0 rt ids_Qension 14 10 24 

IALT 164 61 225 

Fig. 1 - Bistandsmodtagere, oversigt per 1996 

Forebyggefsesarbejdet har til formal at begra:mse problemers opstaen i forbindel
se med misbrug (alkohol, euforiserende stoffer o.l.). Til varetagelse at opgaverne 
bredt er der per 1.8.1997 ansat en forebyggelseskonsulent. 80rne,.. og ungeom
radet er et h0jt prioriteret indsatsomrade, og der arbejdes med at indrette det gamle 
alderdomshjem til vc:erested for b0rn med mulighed for overnatninger i week-ends. 
Der vii i et vist omfang tillige vcere mulighed for, at m0dre til overnattende b0rn kan 
overnatte pa vc:erestedet. 

I efteraret 1997 etableredes en tvc:erfaglig SSPK samarbejdsgruppe (social , skole, 
politi og kriminalforsorg) med henblik pa nedsc:ettelse af et kriminalprooventivt rad. 

BRJrn- og ungeomradet omfatter de 0-6 arige (vuggestue- og b0rnehavealderen) . 
Figur 2 viser en oversigt over antallet at institutionspladser samt dc:ekningsgraden 
for de 0-6 arige sammenlignet med dookningsprocenten pa landsplan. Scm det 
ses, var deBkningsprocenten i 1996 vcesentligt Iavere i Qaanaap Kommunia end pa 
landsplan. I 1997 var antallet af institutioner steget til 24 b0rnehavepladser, 10 
vuggestuepladser og 12 dagplejepladser, ialt 46 svarende til en dc:ekning pa 29%. 

Der findes indtil videre kun b0rnepasningsordning i Qaanaaq i form at vuggestue i 
8-90 i 0stbyen og b0rnehave i 8-363 i Vestbyen. 
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Den aldersintegrerede institution (40 pladser), der er optaget pa finanslovforslag 
98 med forventet ibrugtagning i ar 2002, vii forbedre dCEkningen VCESentligt. Under 
henvisning til den kraftige stigning, der har vCEret i b0rnetallet de senere ar, se at
snit 1.1.3 figur 4, er der imidlertid et stort behov for at fremrykke projektet. 

inst.pladser dagpleje 0-6 arige da:1kning % vente lister 

Qaanaaq 35 - 161 22% 20 (12%) 

Hele landet 50% (18%) 

Fig. 2 - lnstitutionsdCEkning, 1996 

Der er ikke institutionspladser i bygderne (nar bortses fra een dagplejeplads i 
Savissivik). Baggrunden herfor er fangerkulturens aCErlige forankring i bygderne, 
hvor behovet for egentlige institutionspladser er begrCEnset. 

I Siorapaluk og Savissivik bliver servicehuset- pa privat initiativ- anvendt til b0rne
pasning. Generelt opfordres bygdebefolkningen til i h0jere grad at anvende ser
vicehusene som ramme omkring kulturelle og sociale udfoldelsesmuligheder (akti
vitetshus). 

IE/dreforsorg. Der er kun et begrcenset antal plejekraevende ce ldre i kommunen i 
dag. lmidlertid rna der forventes en kraftig stigning i aeldregruppen, og uanset at det 
er opfattelsen, at de aeldre klarer sig godt hjemme med hjemmehjcelp, rna der som 
f0lge heraf forventes et 0get behov savel for celdrepleje som for opf0relse eller ind
retning af aeldre- og handicapvenl ige bol iger i Qaanaaq og i bygderne. 

I 1997 opf0rtes 4 CEidreboliger i Qaanaaq. Der er ikke CEidreboliger i bygderne. 

I 1998 faerdigg0res et nyt alderdomshjem i Qaanaaq med 13 pladser og med pleje
mulighed. I forbindelse hermed vii den plejeplads pa sygehuset, som det gamle 
alderdomshjem hidtil har radet over, blive nedlagt. · 

Sundhedsforho/d. Der er sygehus i Qaanaaq (udvidet og renoveret i 1995) med 
ansvar for den primaere sundhedstjeneste. 

Sundhedsfacil iteterne i bygderne er under tiltrCEngt udbygning med renovering af 
bygdekonsultationen i Savissivik i ar 2000, opf0relse at en ny bygdekonsultation i 
Siorapaluk i 1999 I 2000 (i f. m. kommunal udvidelse at det eksisterende service
hus), samt renovering at den eksisterende konsultation i Moriusaq i ar 2000. 

MalsCEtninger 

Det er kommunalbestyrelsens malscetning fortsat at prioritere forebyggelses- og 
oplysningsarbejdet h0jt. Den endelige form for arbejdet er under udvikling, og der 
er allerede taget en rcekke initiativer pa omradet (herunder beslutning om etabler
ing at vaerested for b0rn). Der er desuden behov for et egentligt krisecenter. 

Pa b0rneomradet er det kommunalbestyrelsens opfattelse, at der er patraengende 
behov for at fremrykke opf0relsen at den planlagte aldersintegrerede institution. 
Derimod anser kommunalbestyrelsen det ikke som hensigtsmcessigt at im0dekom
me pasningsbehovet for b0rnene i bygdeme ved opf0relse af traditionelle instituti
oner. Derimod er det 0nskeligt at s0ge at udvikle anvendelsen af servicehusene 
som samlingssteder og aktivitetshuse, herunder i forbindelse med b0rnepasning. 
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I overensstemmelse med den overordnede malsc:etning om, at c:eldre og personer 
med handicap sa vidt muligt kan forblive i eget hjem, rna der forventes behov for en 
udbygning af hjcelpeforanstaltninger. I forlcengelse heraf b0r indretning af celdre
og handicapvenlige boliger prioriteres h0jt i forbindelse med et sanerings- og reno
veringsprogram for forbedring af boligstandarden i bygderne, se boligplanen. 

Handlingsplan 
1998 1999 2000 2001 

I I I I 
Ny aldersintegreret institution, Qaanaaq 

I I 
I I 

Udvidelse af alderdomshjemmet 

Bygdekonsultation , Savissivik 
I I 

Bygdekonsultation, Siorapaluk 
I 
I I 

Bygdekonsultation, Moriusaq 

I 
Udvidelse af vuggestuen, Qaanaaq 

I . I l 

IEidreboliger (Qaanaaq og bygder) I I I 
I I 

Vcerested i gl. alderdomshjem 
I I 

I I 
I I 

Krisecenter 
I I 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
. ; . 0nske, der fremgar af sektorplan 

Forholdet til hovedstrukturen 

Der er udlagt areal til den planlagte nye institution centralt i Vestbyen (omrade C6), 
og til et nyt vcerested for b0rn umiddelbart 0st for sygehuset (omrade C4). 

Under horingerne i 1993/94 om Oaanaap Kommunias fremtid kom der flere fors/ag og bemaarkninger 
til muligheder for forbedringer at social- og sundhedsforho/dene: (afsnittet vii udga i den endelige 
kommuneplan) : 

"Kvinderne udsaattes for megen void og psykisk overgreb. - Blandt de storste onsker er 
etablering at et krisecenter til af/astning at sygehuset og baseret pa frivilligt arbejde. - Der 
er for mange born pa venteliste til borneparkering. - Dagp/ejemodrene mangler uddan
ne/se, der er behov for bedre organisering at dagplejeparkeringen. - Der er mange bade 
born og kvinder, der rna flygte hjemmefra, nar manden er fuld. - Forebyggende projekter, 
som har til formal at nedbringe void mod kvinder og born og alkoho/isme i hjemmene. -
0get aktivitet omkring sko/e-hjem-kommune. - Vi putter de aaldre ind i alderdomshjemmet 
og fratager dem ansvarsfo/e/se. - De aaldre betragter ikke a/derdomshjemmet som deres 
hjem. - Flere faallesaktiviteter for de aaldre. - De aaldre skal bo i eget hjem. - Folk i Siorapal
uk bor i gamle, utaatte og usunde boliger. Der kommer is i vores stuer og vinduer om efter
aret og vinteren, vi har el/ers sogt om forbedringer, men der er aldrig penge til det. - For 
lidt oplysning til folk. - Den beromte abenhed og aarlighed kan udvikle sig negativt og 
skabe problemer- aile ved aft om hinanden, og intet kan ho/des skjult. - Incest, tidligere 
horte man aldrig om det. - Bornepasningsproblemer og mangel pa fritidsaktiviteter. - Der 
er for lidt barselsor/ov, maske behover fangerne ogsa barse/sorlov. " 
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1.2.8 SKOLEPLAN-

Status og udviklingstendenser 

VC:Bksten i aldersgruppen 6-16 ar i Qaanaap Kommunia de seneste ti ar fremgar af 
figur 1. Som det sese er antallet af skoleelever vokset med hele 20% de seneste 5 
ar, hvor vC:Bksten pa landsplan i samme periode kun var halvt sa stor (11 %). 

1.1.1987 1.1.1992 1.1.1997 

06- 16 arige 133 142 170 

Fig. 1 - Udviklingen indentor a/dersgruppen 06-16 arige 

Som det fremgar af beskrivelsen ovenfor af befolkningsforholdene i Qaanaap 
kommune (jvf. figur 4 i afsnit 1.1.3), forventes der en fortsat kraftig VC:Bkst i den 
skoles0gende aldersgruppe og dermed et 0get pres pa skoleomradet. Elevantallet 
for kommunens centralskole i Qaanaaq og for bygdeskolerne i skolearet 1997-98 
og prognose for udviklingen frem til ar 2003-04 fremgar af figur 2. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Oaanaaq 145 152 158 163 166 172 174 

Savissivik 15 17 18 18 23 25 26 

Moriusaq 11 9 10 8 8 8 8 

Qeqertat 2 2 3 3 2 3 2 

Qeqertarsuaq 0 0 0 0 0 0 0 

Siorapaluk 8 15 17 17 19 21 22 

Total 181 195 206 209 218 229 232 

Fig. 2- E/evanta/1997/98 og prognose frem ti/2003/04 

I henhold til Qaanaap Kommunias skoleplan tilbydes der undervisning frem til 9. 
klasse i Savissivik, Moriusaq samt Siorapaluk og frem til 6. klasse i Qeqertat. 

Der er ikke undervisning pa skolen i Qeqertarsuaq. 

Fordelingen af elever pa de enkelte argange, samt hensynet til IC:BrerkrC:Bfter, kan 
dog g0re det hensigtsmC:Bssigt at undervisningen gives ved den centrale skole for 
elever pa 8. og/eller 9. klassetrin. 

Til centralskolen i Qaanaaq er der derfor knyttet et kostskoleafsnit (skolehjem). 

Skolen i Qaanaaq blev moderniseret/udbygget i 1992. Faglokaler og bibliotek er 
dog for sma. Faglokalerne bliver i vidt omfang inddraget til andre formal pa grund af 
en generel mangel pa undervisningslokaler. Disse lokaler er igen generelt for sma 
til at skabe et ordentligt klassemilj0, og der er ikke lokale til specialundervisning. 

Der er derfor behov for at udvide skolen med 2 undervisningslokaler og bibliotek. 

Klassekvotienten n0dvendigg0r endvidere en ombygning af skolen, sa en del af de 
mange, sma lokaler sammeniEBgges eller ombygges til st0rre lokaler. Den gamle 
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bygning med sl0jdlokale b0r renoveres (eller eventuelt erstattes med et nyt i forbin
delse med en udbygning). Kostskolekapaciteten b0r udvides fra 20 til 25 elever. 

Savissivik. Der er behov for udvidelse med mangeformalslokale og depot. Pa 
finansloven 1998 er der afsat 4,0 mio. kr. i 1998 til en tiltrrengt renovering og 
ombygning. 

Moriusaq. Behovet sk0nnes at vrere drekket i planperioden. 

Qeqertat. Behovet sk0nnes at vrere dreket i planperioden. 

Qeqertarsuaq. Skolen er reelt nedlagt. 

Siorapaluk. Behov for etablering at ny bygdeskole. Skolen kan med fordel etabler
es ved kommunal overtagelse af det eksisterende, privatejede forsamlingshus. 

Der henvises i0vrigt til tilstandsregistreringen at skolebygningerne i kommunen. 

Ved starten af skolearet 1996 var kun 10 ud af 21 normerede lrererstillinger besat 
med uddannede lrerere. Resten var besat med timelrerere med meget forskellige 
kvalifikationsforudsretninger. Konsekvenserne ved mangelen pa uddannede lrer
ere er dels problemer med elevernes muligheder for at erhverve sig de n0dvendige 
frerdigheder dels 0gede krav til de uddannede lrerere. 

Erhvervsuddannelse. Der er ikke videreuddannelsesmuligheder i kommunen. 
Hvert ar bliver cirka 10 elever sendt til videreuddannelse (STI og GU) primrert til 
Qasigiannguit; enkelte elever far praktikplads pa Pituffik. 

Kun cirka 50% at de optagne pa STI-uddannelserne gennemf0rer, og kun 2 per
saner i kommunen har indentor de sidste 10 ar opnaet afgangseksamen fra GU. 
Det store frafald skyldes blandt andet, at der hverken er muligheder for en STI eller 
GU uddannelse i Qaanaap Kommunia, hvorfor de unge rna torlade deres vante 
omgivelser, nar de skal pabegynde en videreuddannelse, samt at manglende 
kundskaber i dansk og store krav til selvstrendig arbejdsform voider eleverne store 
problemer. 

I "Handlingsplanen for Avanersuaq Erhvervssamarbejde" foreslas der oprettet en 
fangerh0jskole med korterevarende kurser omkring fangererhvervet. Skolen skal 
henvende sig bade til kommunens befolkning og til andre interesserede. Intention
en er blandt andet lokalisering af en anerkendt uddannelsesinstitution i kommun
en, der indebrerer mulighed for st0tte til bevarelse og udvikling af fangererhvervet 
og turismen og srette fokus pa et specifikt kultursamfund. 

Malscetninger 

Det er kommunalbestyrelsens mal at folkeskolen skal kunne tilbyde eleverne en 
tidssvarende uddannelse, sa de bliver i stand til at fungere i lokalsamfundet savel 
som i Gr0nland i0vrigt. 

Det er derfor et 0nske at opretholde folkeskoleundervisning i bygdeskolerne i 
Savissivik, Moriusaq, Qeqertat og Siorapaluk. 

Deter i0vrigt kommunalbestyrelsens 0nske at folkeskolen udvikler sig i harmoni 
med de lokale samfund, saledes at den udover kravene til de formelt udstukne mal 
ogsa tilgodeser en h0j grad af lokalkulturelle mal. 
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Kommunalbestyrelsen 0nsker derfor at sikre, at den n0dvendige udbygning at cen
tralskolen i Qaanaaq med kostskoleafsnit fremskyndes, saledes at de samlede 
skolefaciliteter kan matche elevtallets udvikling. 

I den forbindelse b0r det overvejes at fjerne det eksisterende skolehjem og ind
drage arealet til udvidelse at skolen. Et nyt skolehjem kan herefter opf0res i 
Vestbyen eller i forbindelse med sanering at nedslidte boliger i 0stbyen. 

Der er behov for etablering at en fritidsordning. 

Kommunalbestyrelsen 0nsker mulighed for opf0relse at en lcererbolig eller 
renovering at eksisterende lcererbolig i Savissivik i forbindelse med den igangsatte 
renovering at bygdeskolen ncermere unders0gt. 

Deter ligeledes et 0nske, at der indrettes enkelte elevboliger i 1998-99 med en 
kapacitet pa 4-6 vcerelser til STI elever under STI's administration i forbindelse 
med praktikperioder i Qaanaaq. 

Kommunalbestyrelsen 0nsker at im0dega problemer med videreuddannelse ved at 
unders0ge muligheder for etablering at et brobygningsprojekt mellem folkeskolen 
og erhvervsuddannelserne i samarbejde med KIIP. 

Endelig er det et 0nske, at der arbejdes videre med planerne om etablering at en 
fangerh0jskole i Qaanaaq. 

Handlingsplan 
1998 

I 
Skoleudvidelse I -renovering, Qaanaaq 

I 
I 

Nyt skolehjem, Qaanaaq 
I 
I 

Skolerenovering, Savissivik 
I 
I 

Ny skole i forsamlingshuset, Siorapaluk 
I 

Skolefritidsordning, Qaanaaq I 
I 

Lrererbolig, Savissivik 
I 

I I 

STI elevboliger, Qaanaaq 
I I 

I 

Fangerh0jskole, Qaanaaq 
I 

I 

0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
0nske, der fremgar at sektorplan 

Forholdet til hovedstrukturen 

1999 

Skolernes beliggenhed er vist pa by- og bygdeplanerne. 

2000 2001 
1 I 

I i 
1 -, 

. 

I 

I 

I I 

Udvidelsesmuligheder for skolen i Qaanaaq er reserveret ved den eksisterende 
skole. 
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Under htHingerne i 1993194 om Oaanaap Kommunias fremtid kom der flere forslag og bemcerkninger 
til muligheder for forbedringer at sko/eforholdene (afsnittet vii udga i den endelige kommuneplan) : 

"Der sker intet efter skoletid, det ber vcere skolens ansvar, at bernene har aktiviteter efter 
skoletid. - Eleveme har ikke mulighed for at lave /ektier, far for lidt nattesevn og far for 
mange begyndervanskeligheder. - De unge er nedt til at rejse vcek for at fa uddannelse, 
mange gange kommer de hjem uden at have gennemfert pa grund at hjemve. - Det 
danske sprag begrcenser vore berns muligheder for at Ieese videre. - Bernene starter for 
sent med at /cere dansk i skolen. - Der ber absolut vcere uddanne/sesmuligheder her 
f.eks. STI skole. - Skolen er ikke tilpasset ku/turen og omradet. Ambitionsniveauet i 
hjemmestyret er enormt hejt, virkeligheden en ganske anden. Vi sidder med timelcerere. 
Oer er ingen sammenhceng mel/em det, man gerne vi/, og det man faktisk kan i 
virkeligheden. Det haanger ikke sammen. Hvis vi havde den uddannede arbejdskraft, som 
sadan noget forudscetter, sa kunne det maske lade sig gere. II 
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1.2.9 KUL TUR- OG FRITIDSPLAN-

Kultur- og fritidsplanen omfatter aktiviteter, der indgar som vigtige elementer for 
andre sektorplaner. lsaar har kultur- og fritidsomradet en principiel ncer sammen
hceng til skolerne, b0rn- og ungeomrade samt til aaldreomradet. 

Status og udviklingstendenser 

De offentlige tilbud bestar i Qaanaaq at : 
-museum, 
- minihal med cafeteria og m0delokaler (lnuttat llluat), 
- fritidsklub med klublignende aktiviteter i hallen, 
- forsamlingshus (foreningsdrevet), 
- folkebibliotek (pa skolen), 
- aftenskole for voksne og fritidsundervisning for 6-19 arige, 
- radio-forening og 
- tv-forening. 

I Savissivik at: 
- klublignende aktiviteter pa skolen, 
- servicehus med forsamlingshus, 
- bibliotek (pa skolen) og 
- skolekapel. 

I Moriusaq at : 
- klublignende aktiviteter pa skolen, 
- bibliotek (pa skolen) og 
- skolekapel. 

I Qeqertat at : 
- bibliotek (pa skolen) og 
- skolekapel. 

I Qeqertarsuaq at : 
- bibliotek (pa skolen) og 
- skolekapel. 

I Siorapaluk at : 
- klublignende aktiviteter pa skolen, 
- servicehus, 
- bibliotek (pa skolen), 
- privat forsamlingshus (der traanger til istandsaattelse) og 
- stenslibningsvaarksted (kan indrettes til (bade)vaarksted) og 
- skolekapel. 

Foreningslivet er stort og varieret og hviler pa borgerinitiativer. 

Museet i Qaanaaq er en kommunal institution og har til huse i Knud Rasmussens 
gamle handelsstation, der er flyttet fra Uummannaq til Qaanaaq. Bygningen er fred
et. Museets internationale relationer er en vcesentlig arsag til, at sa mange kultur
videnskabelige forskere hvert ar gaaster kommunen og arsag til at museets sam
linger 0ges. Der er derfor behov for udvidelse af museet. Der foreligger en samlet 
plan for museets udviklingsmuligheder. 
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Museets udbygningsplan omfatter udstillingslokaler og arealudnyttelse af museets 
nc:ermeste omgivelser - pa lc:engere sigt for oprettelse af et "frilandsmuseum". Muse
et disponerer endvidere over Odaq 's hus i "fangerbyen". Det er hensigten at flytte 
huset til arealet ved museet. 

Bevaringsinteresserne i Qaanaap Kommunia i h. t. hjemmestyrets bekendtg0relse 
nr. 31 at 30.10.1991 om varetagelse at bevaringshensyn vii blive indarbejdet i 
kommuneplanen i forbindelse med det videre planarbejde. Bevaringsinteresserne 
knytter sig til museet, fa enkeltbygninger, "Fangerbyen" i Qaanaaq (de oprindelige 
erstatningshuse, der blev opf0rt i forbindelse med flytningen af befolkningen fra 
Uummannaq til Qaanaaq) samt til bebyggelsen i Dundas. (Bygningerne, der ejes af 
kommunen, er dog beliggende i baseomradet og dermed udenfor de arealer, der 
er omfattet at kommunens og landsstyrets arealmyndighed. Der arbejdes aktuelt 
med betingelser for tilbagef0rsel at omradet ved Dundas til kommunen). 

Der er pa finanslovforslag 98 optaget bel0b til istandsc:ettelse af kirken i Savissivik. 

De pa privat initiativ opstartede lokalradio og lokal TV foreninger har gennemf0rt 
flere udsendelser, hvor befolkningen blandt andet har haft mulighed for at deltage i 
aktuelle debatter. Der er dog problemer med en for svag TV sender for at fa yder
ligere udbytte af TV foreningens muligheder. 

Malscetninger 

Det er et overordnet mal for kommunalbestyrelsen at sikre, at skole-, kultur- og fri
tidsaktiviteterne sa vidt muligt afspejler 0nsket om at bevare, hvad der er karakter
istisk for Qaanaaq. 

Det er videre kommunalbestyrelsens mal sa vidt muligt at forbedre de fysiske ram
mer for kulturelle og fritidsmc:essige aktiviteter i kommunen, f0rst og fremmest ved : 
- opf0relse af et nyt forsamlingshus i Qaanaaq til erstatning af det eksisterende, 
- udvidelse af minihallen til internationals mal for indend0rs boldspil , 
- etablering af fodboldbane i Qaanaaq og i Savissivik, 
- etablering af kombineret skolepasning I fritidsklub i Qaanaaq, jvf. skoleplanen, 
- sikring af bevaringsinteresser, 
- udvidelse af museet. 

Kommunalbestyrelsen 0nsker at st0tte radio og TV foreningens videre arbejde, 
blandt andet med inddragelse at bygderne; eventuelt ved st0tte til etablering at et 
fc:elles mediecenter. 

Forholdet til hovedstrukturen 

Kultur- og fritidsinstitutioners beliggenhed er vist pa by- og bygdeplanerne. 

Der er reseNeret areal i hovedtsrukturen til udvidelse af museet. 

Kirkeomgivelserne er sikret ved tastlc:eggelse af friholdt omrade omkring kirken i 
Qaanaaq og i bygderne. 

Der reseNeres areal til udvidelse af minihallen og til opf0relse at nyt tosamlingshus 
i Qaanaaq. 

Der er udlagt areal til ny fodboldbane i Qaanaaq og i Savissivik. 
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Handlingsplan 

1998 1999 2000 2001 

lstandsret. kirke Savissivik 

Nyt forsamlingshus Qaanaaq 

Udvidelse af museet 

Udvidelse af minihal 

Fodboldbane Qaanaaq 

Fodboldbane Savissivik 

Skolepasning Qaanaaq 

Bevaringsforhold, registrering 

Mediecenter I fritidsakt.center 

!~~~~ 0nske optaget pa finanslov og/eller budget 
.....__ _ _ _ ~ 0nske, der fremgar af sektorplan 

Under heringerne i 1993/94 om Qaanaap Kommunias fremtid kom der f/ere fors/ag og bemcerkninger 
til muligheder for forbedringer at kultur- og fritidsforholdene (afsnittet vii udga i den endelige 
kommuneplan) : 

"Kvindeforeningerne er aft for /ukkede overfor de unge, de burde lmre fra sig, vcere mere 
abne og opmuntre de unge. - Der er ingen fritidsaktiviteter for bernene efter sko/etiden. -
Thulesproget forsvinder. - Forsamlingshuset og idrcetshal/en er for sma. - lngen fodbold
bane. - Foreningerne er "sma /ukkede menigheder". - De nye tider betyder, at der skal 
bruges penge, som mange at os ikke har mu/ighed for at tjene. Det betyder, at fangerkul
turen er i vanskeligheder. - Den gwnlandske drem forsvinder, hvis befolkningen i 
Qaanaaq ikke klarer den. - Fangerhejsko/e, hvor folk fra landet, Sibirien, Alaska, kvinder 
og mmnd og forskere kan komme og tage ved /cere at hinandens historie i forbindelse 
med planlmgning at vore fremtidige samfund. - Ungdomsklub. -At fa /oka/avisen til at 
fungere igen eventuelt understettet af /aka/radio og lokal-tv ligesom i Tasiilaq for at 
aktivere og informere borgerne i kommunen. - Vi er nedt til at acceptere den moderne 
kultur, hvis vi ska/ tilpasse os /ivet i dag. " 

46 

c 
c 
I 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1. 

J' 

t 

1. PLANREDEG0RELSE 3. Bygdeforhold 

Nedenfor er der redegjort for de overordnede forhold i Qaanaap Kommunias 
bygder. 

For hver bygd er f0lgende forhold beskrevet: 

- Befolkningsudviklingen 1987 - 1997. 
- Erhvervsforhold og kommunal virksomhed. Jvf. sektorplanerne 2.1 og 2.2. 
- Boligforhold. Jvf. sektorplan 2.3. 
- Trafik-, forsynings- og milj0forhold . Jvf. sektorplanerne 2.4, 2.5 og 2.6. 
-Social-, kultur- og skoleforhold. Jvf. sektorplanerne 2.7, 2.8 og 2.9. 

Herefter er de vresentligste eksisterende forhold vist i et kortudsnit for hver bygd 
(det vii sige elvrerk, helistop, filialkontor, kirke, skole, saneringsmodne boliger, 
bevaringsvrerdige bygninger etc). 

Registreringen danner grundlag for bygdeplanernes hovedstruktur. 

Endelig er der en handlingsplan for hver bygd opdelt i 3 kolonner. 

Kolonne 1 i handlingsplanen viser de eksisterende forhold, og i handlingsplanens 
kolonne 2 er de vedtagne anlregsplaner og kommunalbestyrelsens malsretninger 
for anlregsforbedringer samlet. 
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1.3.1 SIORAPALU K 

Befolkningstallets udvikl ing fremgar at figur 1. Som det ses er befolkningstallet 
steget i perioden 92-97 til samme niveau som for 1 0 ar siden. Det er kommunal
bestyrelsens. overodnede mal, at Siorapaluk fortsat skal udvikle sig som fanger
bygd, og at mulighederne for udvikling at lokalturisme underst0ttes. Der vii derfor 
vcere behov for sikring af en rcekke velfungerende serviceforudscetninger sa som 
transport- og forsyningsforhold, vandforsyning, skole-, sundheds- og milj0forhold, 
samt mulighed for at udvikle seNicehuset som ramme om lokale aktiviteter. 

1.1.1987 1.1.1992 1.1.1997 

Siorapaluk 71 61 72 

Fig. 1 - Befo/kningstal, Siorapaluk 

boligtal, ialt saneringsbehov boligbehov nybyggeribehov 

Siorapaluk 32 11 26 5 

Fig. 2 - Saneringsbehov og behov for nybyggeri 1996, Siorapaluk 

Erhvervsforhold og kommunal virksomhed 

Siorapaluk er et fangersamfund, hvor indtcegterne primcert stammer fra fangst og 
husflidsproduktion. Herover er der arbejdspladser i begrcenset omfang ved turisme, 
KNI, skolen samt kommunal virksomhed (drift af bygdekontoret, dagrenovation, el 
forsyning og seNicehuset.) 

I overensstemmelse med erhvervsplanen er der foreslaet etableret indhandlings
og opbevaringssted i Siorapaluk. Der er mulighed for indhandling af s0konger, 
hvalros, nar- og hvidhval samt mattak. 

SeNicehuset er opf0rt i 1993 som det f0rste i distriktet. Servicehuset er planlagt 
udvidet i 1999-2000 med kommunale midler. Det indeholder m0desal, bade-, 
vaske- og skindbehandlingsfaciliteter, og der er indrettet privat b0rnepasning. 
Huset er sammenbygget med bygdekontoret, der trcenger til istandscettelse. 
lndretning at overnatningsmuligheder i servicehuset (turisme) b0r overvejes . 

Der er behov for et brandskur. 

Bo/igforhold 

Udviklingen i befolkningstallet har ikke medf0 rt behov for flere boliger. Derimod er 
der behov for at fastlregge et sanerings- og renoveringsprogram i samarbejde med 
A/S Boligselskabet INI. Boligselskabets beregninger ai behovet for sanering og ny
byggeri - som f0lge heraf - fremgar af figur 2. Boligbehovet er opgjort pa grundlag 
at en malsretning om, at aile enlige og samlevende over 20 ar skal kunne tilbydes 
en bolig (PB20). Saneringsmodne boliger er indtegnet pa nedenstaende oversigts
kort. Herover er der behov for renovering af 12 af de resterende 21 boliger. 

Trafik-. forsvnings- og miljeforhold 

Siorapaluk anl0bes 1 gang om aret at forsyningsskib i den korte, isfrie sommer
periode. Der lastes I losses over stranden. Resten at aret er den offentlige person
og godstransport afhrengig at bygdebeflyvning med helikoptere, hvor der er ugent-
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lig forbindelse til Qaanaaq. Herover er hundeslcede og motorbad vigtige transport
midler. 

I forbindelse med et nyt indhandlingssted vii der vcere behov for at l0se transport
behovet mellem Siorapaluk og Qaanaaq. 

Der er ikke vejnet, men stier opbygget at stedlige materialer. Der er behov for etab
lering at et mindste omfang at bygdeveje, der kan forbinde de overordnede funk
tioner og muligg0re en mere effektiv affaldshandtering med motork0ret0j. Der er 
helistop. 

KNI har ny butik (opf0rt i 1992 efter brand). Der er behov for pakhus. 

I tilknytning til lossepladsen er der behov for at opstille affaldsforbrcendingsanlceg. 
Der er behov for en flytning af lossepladsen. Ved kommunal foranstaltning udfmes 
der dagrenovation. Der er ikke natrenovation. 

Der er elvcerk og tankanlceg, der er udvidet i 1997. Teleantennemast blev opstillet i 
97 med mulighed for oprettelse af 60 abonnenter. 

Vandforsyning sker ved forsyning fra elv ide ca. 4 sommermaneder og ved afhent
ning af is fra isfjelde. I henhold til finanslovforslag 98 er der planlagt etablering af 
vintervandtank i 1999-2000. 

Social- kultur- og skoleforhold 

Siorapaluk har bygdeskole med biblioteksudlan, hvor eleverne undervises til 9. 
klassetrin. Herefter fortscettes undervisningen pa kostskolen i Qaanaaq. Der er be
hov for ny skole, der med fordel kan etableres ved kommunal overtagelse af det 
eksisterende, privatejede forsamlingshus, 8-528. Der findes flere foreninger, hvoraf 
nogle rader over egne lokaler. Deres 0konomi er dog svag. Udover servicehuset 
og biblioteket er der ikke service- og fritidstilbud for voksne. Der er ikke planlagt 
scerlige tilbud til unge, da bygdebefolkningen i denne aldersgruppe opholder sig 
pa kostskolen i Qaanaaq den st0rste del af aret. 

Der er ingen sociale eller fritidsinstitutioner. Ny bygdekonsultation skal i henhold til 
finanslov 98 etableres i 1999-2000 i forbindelse med udvidelsen af servicehuset. 
Bevaringsvcerdige bygninger er endnu ikke udpeget. 

D Siorapaluk 

Aile bygder (GR) 

co 0) 0) 
l.() ~ ,...- C"') 

I I I I 

0 co ~ ~ 

0) 
1.{) 

' + 
0 0 
-.;t co 

Aldersfordelingen i 
Siorapaluk per 1 .1 .1997 er i 
forhold til situationen pa 
landsplan kendetegnet ved 
en relativ overvregt at 0-5 
arige og 17-19 arige, 
hvorimod der er meget fa 
reldre over 60 (1 person) . 

Nar der sammenlignes med 
de 2 0vrige, store bygder i 
kommunen bemrerkes isoor 
underreprresentationen i 
reldregruppen. 

Fig. 3 - Aldersfordeling, Siorapaluk 
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1 KNI butik og lager 
2 Skolekapel 
3 - Privat forsamlingshus 
4 - Servivehus 
5 - Elv~rk 

6 - Bygdekontor 
7 Helistop 
a KirkegArd 
9 Losseplads 
10- lndkvartering 
11 - Sygeplejer 

·; I. 
'· 

Fig. 4- Siorapaluk 1 :4.000 
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SIORAPALUK EKSIST. H-PLAN EKSIST. H-PLAN 

> Produktionsanlreg Bygdekontor 0: 
w Fryselager Brandskur I > 
I Vrerksted Skolekapel 
0: w 
w Turistfaciliteter I 0 Kirkegard 
(9 > 

0: 
:J Boliger w Servicehus 
0 Sanering I renovering 

C/) 
0) (9 

~ 
0 B0rneinstitution 

u: Veje og stier 0 fEidrekollektiv 
<( Losningsforhold 

w 
Bygdebolig I 0: 

~ f- Helistop 0 
C/) Bygdekonsultation 

(9 
Butik I lager 

~ 
z 0: 
z Elvrerk > Skole 
>- Vandforsyning _J 
C/) <( 
0: Varme z Fritidsklub 0 => 
LL. Tele ~ Bibliotek 

~ ldrretshal 0 
0 Dagrenovation ~ Fodboldbane 

:J Natrenovation Forsamlingshus 
~ Forbrrendingsanlreg 

Flytning dump 

••• eksisterende anlreg L-l __ ___. pa finanslov I budget anlregs0nske 

Fig. 5 - Handlingsplan, Siorapaluk 
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1.3.2 QEQERTARSUAQ 

Befolkningstallets udvikling i Qeqertarsuaq fremgar at figur 1. Som det ses, var der 
per 1.1.1997 i henhold til de officielle statistiske opg0relser kun 4 personer i byg
den. Der er dog reelt ingen fastboende, og bygden ma derfor betragtes som en 
fangstplads. 

1.1 .1987 1.1.1992 1.1.1997 

Qeqertarsuaq 18 17 4 

Fig. 1- Befolkningstal, Qeqertarsuaq 

boligtal, ialt saneringsbehov boligbehov nybyggeribehov 

Qeqertarsuaq 16 11 - -
Fig. 2 - Saneringsbehov og behov for nybyggeri, Qeqertarsuaq 

l overesstemmelse hermed er der ikke planlagt nye aktiviteter, men omradet 
tcsnkes anvendt til et kombineret fangst- og udflugtsomrade. 

l forbindelse med det videre kommuneplanarbejde vii der blive taget ncsrmere 
stilling til den fremtidige anvendelse af omradets bebyggelse. 

1 - Nedlagt KNI butik 
2 - Nedlagt skolekapel 
3 - Kirkegard 
4 - Landingsplads, helikopter 

Q Saneringsmodne boliger 

'"!' 
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1.3.3 QEQERTAT 

Befolkningstallets udvikling i Qeqertat fremgar af figur 1 nedenfor. Som det ses, er 
der tale om et lille befolkningstal med faldende tendens. 

Det er kommunalbestyrelsens overodnede mal, at Qeqertat fortsat skal udvikle sig 
som fangerbygd. I modsretning til de tre st0rre bygder vii der ikke vrere tale om en 
udvikling af lokalturismen eller en srerlig produktion, og initiativer vii derfor i h0jere 
grad rettes imod en sikring af de eksisterende funktioner. 

1.1.1987 1.1.1992 1.1.1997 

Qeqertat 35 31 21 

Fig. 1 - Befolkningstal, Qeqertat 

boligtal, ialt saneringsbehov boligbehov nybyggeribehov 

Qeqertat 12 8 - . 

Fig. 2 - Saneringsbehov og behov for nybyggeri 1996, Qeqertat 

Erhvervsforhold og kommunal virksomhed _ 

lndkomstgrundlaget i Qeqertat er fangst. Der er herover kun arbejdspladser i for
bindelse med skolen og KNI depotet. Bygden b0r fortsat fungere med fangst, og i 
overensstemmelse med erhvervsplanen b0r der etableres indhandlingssted; pa 
lrengere sigt eventuelt fryselager (der er konstateret forekomster af hellefisk, der 
kan transporteres til Qaanaaq til videreforarbejdning). Der er hverken bygdekontor, 
sericehus eller brandskur. 

Boligforhold 

Pa grund af det lille befolkningstal er der ikke foretaget beregninger af 
boligbehovet i Qeqertaq, som dog rna vurderes til cirka 8 boliger. Der er behov for 
at fastlregge et sanerings- og renoveringsprogram i samarbejde med A/S 
Boligselskabet INI. Boligselskabets vurdering af det tekniske saneringsbehov
fremgar af figur 2. De saneringsmodne boliger er vist pa nedenstaende 
oversigtskort. Herover er der et teknisk behov for at renovere 3 af de 4 resterende 
huse. 

Trafik-. forsvnings- og mi/jeforhold 

Qeqertat anl0bes 1 gang om aret af forsyningsskib i den korte, isfrie sommerperi
ode. Der lastes I losses over stranden. Resten af aret er den offentlige person- og 
godstransport afhrengig af bygdebeflyvning med helikoptere, hvor der er ugentlig 
forbindelse til Qaanaaq. 

Hundeslrede og motorbad er vigtige transportmidler. 

Der er ikke vejnet. Der er behov for etablering af fa meter egentlig vejspor. 

KNI har depot, der modsvarer befolkningens basale krav. 
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Der er ikke losseplads, men i bygdeplanen er der angivet placeringsmulighed for 
tremtidig losseplads. Der er ikke behov for affaldsforbroondingsanloog. Der udtmes 
hverken dag- og natrenovatron. 

Der er hverken tankanlceg eller elvoork i bygden, men der vii voore behov i torbin
delse med eventuel anloog at fryselager. 

Vandtorsyning foregar ved individuel afhentning at is. 

Der er 1 telefonabbonent, der k0rer pa batteridrevet antenneanloog. 

Social-. kultur- og skoleforhold 

Der er skolelokaler bibliotek. Undervisningen er tilrettelagt til 6. klasse, hvorefter 
undervisningen fortsootter pa kostskolen i Qaanaaq. Der er hverken behov for ud
videlse eller renovering at skolen. Der er ikke planlagt tilbud til unge, og der er 
ingen sociale eller fritids institutioner i bygden. 

Der er ikke bevaringsvoordig bebyggelse i bygden. 

1 - KNI depot 
2 - Skolekapel 
3 - Kirkegard 
4 - Landingsplads, helikopter 

Q Saneringsmodne boliger 

Fig. 3 - Qeqertat 1 : 4. 000 
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QEQERTAT EKSIST. H-PLAN EKSIST. H-PLAN 

> Produktionsanlreg Bygdekontor 0: 
w lndhandlingssted Brandskur > 
I Vrerksted Skolekapel 
0: w 
w Turistfaciliteter 0 Kirkegard 
C) > 

0: :J Boliger w Servicehus 
0 Sanering I renovering 

(f) 
OJ C) 

~ 
0 80rneinstitution 

u:: Veje og stier 0 JEidrekollektiv w <l: Losningsforhold I Bygdebolig 0: 
I- Helistop ~ 

0 
(f) Bygdekonsultation 

C) 
KNI depot ~ 

z 0: 
z Elvrerk > Skole 
>- Vandforsyning _J 
(f) <l: 
0: Varme z Fritidsklub 0 ::J 
u.. Tele ~ Bibliotek 

~ ldrretshal 0 
~ Dagrenovation ~ Fodboldbane 
...., Natrenovation Forsamlingshus _J 

~ Forbrrendingsanlreg 
Flytning dump 

•••• eksisterende anlreg .___ _ ___,I pa finanslov I budget anlregs0nske 

Fig. 4 - Handlingsplan, Qeqertat 

55 



..... 

' 

1.3.4 MORIUSAQ 

Befolkningstallets udvikling i Moriusaq fremgar at figur 1. Som det ses, har befolk
ningstallet vceret konstant faldende i perioden 1987-1997. Deter kommunalbestyr
elsens overodnede mal, at Moriusaq fortsat skal udvikle sig som fangerbygd, og at 
mulighederne for udvikling af lokalturisme underst0ttes. Der vii derfor vcere behov 
for sikring af en rcekke velfungerende seNiceforudscetninger sa som transport- og 
forsyningsforhold, vandforsyning, skole-, sundheds- og milj0forhold, samt mulighed 
for at udvikle servicehuset som ramme om lokale aktiviteter. Der er behov for scerlig 
opmcerksomhed omkring udviklingsmulighederne i Moriusaq 

1.1 .1987 1.1.1992 1.1.1997 

Moriusaq 72 65 44 

Fig. 1 - Befolkningstal, Moriusaq 

boligtal, ialt saneringsbehov boligbehov nybyggeribehov 

Moriusaq 20 3 18 1 

Fig. 2 - Saneringsbehov og behov for nybyggeri 1996, Moriusaq 

Erhvervsforhold og kommunal virksomhed 

Moriusaq er et fangersamfund. Herover er der arbejdspladser i meget begrcenset 
omfang ved turisme, KNI samt kommunal virksomhed (drift af bygdekontor, dag
renovation og el forsyning) . I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens over
ordnede malscetning, er det et 0nske at underst0tte erhvervsudviklingsmuligheder
ne i Moriusaq for at styrke bygdens overlevelsesevne. Omradet er kendt for sine 
gode fangstmuligheder, men pa grund af bygdens beliggenhed er der nceppe mu
lighed for en rentabel indhandling eller produktion. Der er derimod mulighed for at 
udvikle lokalturismen, blandt andet i forlcengelse af eventuel etablering af et turist
omrade ved Dundas, der kun er fa timers slcedek0rsel fra Moriusaq. 

Der er ikke servicehus i bygden, hvilket der er et start behov for, blandt andet i for
bindelse med 0nsket om at st0tte turismen i bygden (overnatningsfaciliteter). 

Boligforhold 

Udviklingen i befolkningstallet har ikke medf0rt behov for flere boliger. Derimod er 
der behov for et sanerings- og renoveringsprogram i samarbejde med A/S 
Boligselskabet INI. Boligselskabets beregninger af det beskedne behov for sa
nering og nybyggeri - som f0 lge heraf - fremgar af figur 2. Boligbehovet er opgjort 
pa grundlag af en malscetning om, at aile enlige og samlevende over 20 ar skal 
kunne tilbydes en bolig (PB20). De 3 saneringsmodne boliger er vist pa nedensta
ende oversigtskort. Herover er der behov for renovering af 8 at de resterende 17 
boliger. 

Trafik-, forsvnings- og milj0forhold 

Moriusaq anl0bes 1 gang om aret at forsyningsskib i den korte, isfrie sommerperi
ode. Der lastes I losses over stranden. Resten af aret er den offentlige person- og 
godstransport afhcengig af bygdebeflyvning med helikoptere, hvor der er ugentlig 
forbindelse til Qaanaaq. Herover er huncleslcede og motorbad vigtige 
transportmidler. 
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Der er ikke vejnet, men kun stier opbygget af stedlige materialer. Der er behov for 
begrffinset etablering at bygdeveje, der kan forbinde de overordnede funktioner og 
muliggore en bedre affaldshandtering med motorkoretoj. Der er helistop. 

KNI har butik og lager. Der er foretaget udvidelser at tankanlffig, og der er elvffirk. 

I tilknytning til lossepladsen er der behov for at opstille et affaldsforbrCEndingsan
ICEg. Ved kommunal foranstaltning udfores der dagrenovation, men der er ikke nat
renovation. 

Vandforsyning sker ved forsyning fra elv ide ca. 4 sommermaneder. Resten at aret 
beror vandforsyningen pa individuel afhentning at is fra isfjelde. Der er saledes be
hov for en egentlig vandforsyning. 

Der er opfort parabol i 1995 med mulighed for 20 abonnenter. 

Social-. kultur- og skoleforhold 

Moriusaq har bygdeskole med biblioteksudlan, hvor eleverne undervises til og med 
9. klassetrin. Herefter fortsCEtter de undeNisningen pa skolen i Qaanaaq. Der er 
ikke behov for at udvide skolen. 

Der er ikke service- eller fritidstilbud til voksne, og der er ikke planlagt tilbud til 
unge, da bygdebefolkningen i denne aldersgruppe opholder sig pa kostskolen i 
Qaanaaq den storste del af aret. 

Der er ingen sociale eller fritidsinstitutioner, men der er klublignende aktiviteter. 

Bygdekonsultationen skal i henhold til finanslovforslag 98 renoveres i ar 2000. 
Konsultationen betjenes at en sundhedsmedarbejder. 

Der er endnu ikke udpeget bevaringsvCErdige bygninger i Moriusaq. 

D Moriusaq 

Aile bygder (GR) 

CD 0> 0> 0> 
l.(') (") l.(') 

I I I I + 
0 CD 1'-- 0 0 0 

N '<;!" CD 

Fig. 3 - Aldersfordeling 
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Aldersfordelingen i Moriusaq 
per 1.1.1997 er i forhold til 
situationen pa landsplan 
kendetegnet ved fa 0-5 
a rig e. 

Derimod er der en relativ 
overvcegt blandt de 6-16 
arige og de 17-19 arige. 

Nar der sammenlignes med 
de 2 0vrige, store bygder i 
kommunen er det iscer de fa 
0-5 arige, der karakteriserer 
bygden. 
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Saneringsmodne boliger 

0 
10 

Fig. 4 - Moriusaq, 1 : 4. 000 
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1 KNI butik og lager 
2 Skolekapel 
3 - Elvoork 
4 - Bygdekontor 
5 - Voorksted 
6 - Bygdekonsultation 
7 - lndkvartering 
8 - Helistop 
9 - Kirkeg~rd 
1 0 - Losseplads 
11 - Tankanloog 
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MORIUSAQ EKSIST. H-PLAN EKSIST. H-PLAN 

> Produktionsanlceg Bygdekontor a: 
w Fryselager Brandskur I > 
I Vcerksted Skolekapel a: w 
w Turistfaciliteter I () Kirkegard 
(!) > a: 
:J Boliger w Servicehus 
0 (/) 
OJ Sanering I renovering 

(!) 

~ 
0 80 rneinstitution 

u:: Veje og stier 0 JEidrekollektiv w <( Losningsforhold I Bygdebolig a: 
1- Helistop ~ 

0 
(f) Bygdekonsultation 

(!) 
Butik I lager 

~ 
z a: -z Elvcerk > Skole 
>- Vandforsyning 

._J 
(f) <( 
a: Varme z Fritidsklub 0 ::J 
LL Tele ~ Bibliotek 

~ ldrcetshal 0 
(S) Dagrenovation ~ Fodboldbane 
J Natrenovation Forsamlingshus ._J - Forbrcendingsanlceg ~ 

Flytning dump 

•••• eksisterende anlceg ,_I __ __. pa finanslov I budget anlcegs0nske 

Fig. 5 - Handlingsplan, Moriusaq 
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1.3.5 SAVISSIVI K 

Befolkningstallets udvikling fremgar af figur 1. Som det ses faldt befolkningstallet 
fra 130 i 1987 til 101 i 1992, hvorefter befolkningstallet er fastholdt frem til 1997. 
Deter kommunalbestyrelsens overodnede mal, at Savissivik fortsat skal udvikle sig 
som fangerbygd, og at mulighederne for udvikling af hellefiskeriet understottes. Der 
vii derfor vrere behov for sikring at en rcekke velfungerende serviceforudscetninger 
sa sam transport- og forsyningsforhold, vandforsyning, skole-, sundheds- og mi1j0-
forhold, samt mulighed for at udvikle servicehuset sam ramme om lokale aktiviteter. 

1.1.1987 1.1.1992 1.1.1997 

Savissivik 130 101 101 

Fig. 1 - Befolkningsta/, Savissivik 

boligtal, ialt saneringsbehov boligbehov nybyggeribehov 

Savissivik 42 16 49 23 

Fig. 2 - Saneringsbehov og behov for nybyggeri 1996, Savissivik 

Erhvervsforhold og kommunal virksomhed 

Savissivik er et fangersamfund med et mindre islcet at fiskeri (hellefisk). Der jages 
bjorn, rcev, havpattedyr og fugle (s0konger). Bygdens indtregter stammer altdomi
nerende fra denne fangst samt husflidsproduktion. Der er et andelsejet produkt
ionsanlceg (Hal<:koq) i bygden, hvortil fisk og s0konger indhandles. Herover e.r der 
arbejdspladser i begrcenset omfang ved KNI , skolen samt kommunal virksomhed 
(drift at bygdekontoret, dagrenovation, el-forsynlng og servicehuset (B-592, opf0rt i 
1988 med m0desal , bade-, vaske- og skindbehandlingsfaciliteter). Servicehuset 
bliver pa privat initiativ ogsa anvendt til b0rnepasning. 

Der er behov for nyt brandskur. Bygdens produktionsanlreg og fryselager er 
overtaget af Royal Greenland A/S og forventes udvidet. Produktionen af s0konger 
kan udvides betragteligt og give basis for nye jobs bade i Savissivik og i Qaanaaq. 
Herover kan der produceres hellefisk, rceklinger og t0rret k0d. 

Boligforhold 

Udviklingen i befolkningstallet har kun medf0rt behov for et beskedent antal (7 stk. ) 
nye boliger. Derimod er der behov for at fastlcegge et sanerings- og renoverings
program i samarbejde med A/S Boligselskabet INI. Boligselskabets beregninger af 
behovet for sanering og nybyggeri fremgar af figur 2. Boligbehovet er 0pgjort pa 
grundlag at en malscetning om, at aile enlige og samlevende over 20 ar skat kunne 
tilbydes en bolig. Saneringsmodne boliger er indtegnet pa nedenstaende over
sigtskort. Herover er der behov for renovering af 15 af de resterende 26 boliger. 

Trafik-, forsynings- og miljeforhold 

Savissivik anl0bes 1 gang om aret af forsyningsskib i den korte, isfrie sommer
periode. Der tastes I losses over stranden. Resten af aret er den offentlige person
og godstransport afhcengig at bygdebeflyvning med helikoptere, hvor der er 
ugentlig forbindelse til Qaanaaq. Herover er hundeslrede og motorbad vigtige 
transportmidler. 
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Savissiviks isolerede beliggenhed kan give problemer med vareforsyning og g0r 
det til en betingelse, at ravarer til videreforarbejdning i Qaanaaq skal flyves ud. 
Denne ekstra omkostning er dog ikke afskrcekkende, da den lokale produktion at 
s0konger, rceklinge mv. er h0jprisprodukter med stor markedsettersp0rgsel. 

Der er ikke vejnet, men alene stier opbygget at stedlige materialer. Der er derfor 
behov for etablering at et mindste omtang at bygdeveje, der kan torbinde de over
ordnede funktioner og muligg0re en mere effektiv affaldshandtering med motor
k0ret0j. Der er helistop. 

KNI har butik og nyt pakhus er under opf0relse. Tankanlceg er udbygget i 1997, og 
der er elvcerk. 

I tilknytning til lossepladsen er der behov for at opstille et affaldsforbrcendingsan
lceg. Der er behov for at flytte lossepladsen, da sporet til lossepladsen ofte fyger til. 
Ved kommunal foranstaltning udfmes der dagrenovation. Der er ikke 
natrenovation. 

Vandforsyning sker ved forsyning fra to vands0er i de ca. 4 sommermaneder og 
resten at aret ved afhentning at is fra isfjelde. Pa finanslov 98 er der optaget bel0b 
til etablering at vintervandtank i 98-99. 

Der er opsat parabol i 1995 med mulighed for oprettelse at 60 tele-abonnenter. 

Social-. ku/tur- og skoleforhold 

Savissivik har bygdeskole med biblioteksudlan, hvor eleverne undervises til og 
med 9. klassetrin, hvorefter eleverne fortscetter undervisningen pa kostskolen i 
Qaanaaq. Der er behov for udvidelse at skolen med mangeformalslokale og depot. 
I forbindelse hermed b0r der ogsa opfmes en lcererbolig. Pa finanslov 98 er der 
optaget bel0b til renovering og udvidelse af skolen i 1998. 

I 

Foreningslivet i Savissivik er svagt. Udover servicehuset og skolebiblioteket er der 
fritidstilbud for b0rn, unge og voksne. Der er ikke planlagt scerlige tilbud til unge, da 
bygdebefolkningen i denne aldersgruppe opholder sig pa kostskolen i Qaanaaq 
den st0rste del at aret. Der er dog 0nsker om etablering at fodboldbane. 

Bygdekonsultationen skal i henhold til finanslov 98 renoveres i ar 2000. Konsulta
tionen betjenes af en sundhedsmedarbejder. 

Der er endnu ikke taget stilling til bevaringsvcerdige bygninger i Savissivik, men 
kirken skal i henhold til finanslov 98 istandscettes i 1998. 
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Fig. 3- Savissivik 1:4.000- terrrenforhold og saneringsmodne boliger 
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Fig. 5 - Aldersfordeling 

SAVISSIVIK EKSIST. H-PLAN 

> Produktionsanlreg a: 
UJ Fryselager > 
I Vcerksted a: 
UJ Turistfaciliteter 

CJ 
:::J Boliger 
0 Sanering I renovering co 

~ 
u:: Veje og stier 
~ Losningsforhold a: 
I- Helistop 

CJ Butik I lager z -z Elvcerk 
>- Vandforsyning (f) L a: Varme 0 
u.. Tele 

tSl Dagrenovation 
...., Natrenovation _J 

~ Forbrrendingsanlreg 
Flytning dump 

Aldersfordelingen i 
Savissivik per 1 .1.1997 er i 
forhold til situationen pa 
landsplan kendetegnet ved 
relativt mange b0rn, reldre 
og 20-39 arige. 

Det samme forhold er 
greldende, nar der 
sammenlignes med de 2 
0vrige, store bygder i 
kommunen. 

Der ma derfor - alt andet lige 
- forventes et 0get pres pa 
skolen og pa reldreforsorg . 

EKSIST. 

Bygdekontor 
Brandskur 
Skolekapel I kirke w 
Kirkegard 0 

> a: 
UJ Servicehus 
(f) 

CJ 
0 B0rneinstitution 
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UJ 

Bygdebolig I 
~ 
0 
(f) Bygdekonsultation 
~ 
a: 
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_J 

~ z Fritidsklub ::J 
~ Bibliotek 
~ ldrcetshal 0 
~ Fodboldbane 

Forsamlingshus 

H-PLAN 

I 

•••• eksisterende anlreg ._I _ _ __,I pa finanslov I budget anlregs0nske 
Fig. 6 - Handlingsp/an, Savissivik 
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