
QAANAAQ 

 

- Erhvervsudvikling 
Qaanaaqs rolle som fangerby skal til stadighed styrkes sammen med udviklingen af fiskeriet, 
gennem forbedring af mulighederne for og arealer til oplægning af båd, udstyr mm., og til 
produktionsanlæg (fiskefabrik, fryse- og tørrehuse). Samtidig skal det være muligt at drive 
småerhverv flere steder i byen, herunder også mulighed for indkvartering i forbindelse med 
turisme.  

I bygderne bør indhandlingsmulighederne udvides. Især i forbindelse med den større interesse for 
hellefiskeri ved Qeqertat.  

- Uddannelse 
I Kommunens nordligste by skal borgerne også have mulighed for læring gennem livet. Der skal 
sikres ordentlige og trygge elevhjem og ungdomsboliger til bygdeeleverne og til unge under 
uddannelse, og der skal være muligheder for kurser og efteruddannelse. De fysiske rammer, både 
inde og ude, skal være i orden for at få det bedste læringsmiljø.  

Trods færre elever i bygdeskolerne bør de fysiske rammer være i orden, og kan eventuelt 
samtænkes med andre funktioner, og ordentlige lærerboliger skal sikre at bygderne får uddannede 
lærere. 

- Bosætning og gode boliger 
Boligen er udgangspunktet for hverdagen og centralt i forhold til et godt liv. Derfor er det vigtigt, at 
Qaanaaqs boliger renoveres systematisk, for også at undgå en uoverkommelig renoveringsbyrde. 
Samtidig bør der muliggøres nye arealer til boliger (f.eks. ved det magnetiske observatorium), der 
skal tilpasses den eksisterende bygningsmasse i størrelse, placering og farve, med kvaliteten i 
højsæde og hensyn til arktiske forhold. Boligbehovet gælder både for unge, familier og ældre, idet 
der sker tilflytning fra bygderne. 

I bygderne er der især behov for sanering, men også her vil en forbedret boligstandard være med 
til at skabe gode rammer for hverdagen. 

- Kultur og identitet 
Kommunens målsætning om at sikre de fysiske rammer for kulturlivet kan ske gennem bedre 
forsamlingslokaler, udvidelse af minihal og gode væresteder. Det nordgrønlandske fangerliv er 
livsvigtigt for den lokale identitet og er med til at sikre mangfoldighed i kommunen. Muligheder for 
fortsat at dyrke de traditionelle aktiviteter på bæredygtig vis skal være til stede og være en del af 
bybilledet. Fangernes evner og viden kan også bruges i læringsøjemed, hvor både lokale og gæster 
kan lære mere herom. 

I bygderne skal der være rigelig plads den aktive kultur, samtidig med en udvikling og forbedring af 
de moderne faciliteter. 

- Tryghed og det gode liv 
Alle bør have adgang til redskaber, der kan give dem et godt liv. I Qaanaaq vil et familiehus/ 
børnehus med ordentlige rammer og god placering i samspil med gode mødesteder og 
fællesfaciliteter være med til at styrke vores ansvar overfor hinanden. Aktiviteter og værksteder 
kan ligeledes være med til at skabe stabilitet i hverdagen, og det skal planlægningen sikre rammer 
til. 



Bygdernes børn og deres ønsker skal prioriteres. I Savissivik er der stort ønske om bedre 
væresteder, og dette kan være mindst ligeså vigtigt som f.eks. forbedret infrastruktur i den enkelte 
bygd. 

- Sundhed og forebyggelse 
Qaanaaq skal sikres tilstrækkelig plads og muligheder for etablering af sociale institutioner, også i 
forbindelse med boligområderne. Generelt skal der sikres arealer til fællesskabsorienterede formål, 
og eksisterende tomme boliger eller lokaler, som de lokale borgere peger på, bør anvendes. 
Udendørs faciliteter skal indbyde til fysisk aktivitet, og de indendørs, f.eks. en udvidelse af 
minihallen, skal søges imødekommet i plangrundlaget.  

- Infrastruktur og forsyning 
Vejnettet volder tilbagevendende problemer for området, og bør sikres yderligere, især mod 
smeltevand. Det eksisterende forsyningsnet bør løbende understøttes og udbygges. Også belysning 
er ekstra vigtig i Qaanaaq, hvor solen er væk i flere måneder, og her kan man overveje 
bæredygtige løsninger. Vokser fiskeindustrien, forøges behovet for en ordentlig havn, og 
anlægsprojekter højest mod nord kræver lang tidsplanlægning. Lokale ressourcer til 
byggematerialer bør undersøges og anvendes. Desuden bør der arbejdes for, at tankanlægget, der 
er placeret midt i byen, kan flyttes ud til f.eks. lufthavnsområdets tanke. 

I bygderne mangler helt basal forsyning. Det kræver stillingtagen til fremtidige forhold for de 
enkelte steder. 

- Klima, miljø og natur 
Qaanaaq har brug for en sikker løsning på det store affaldsproblem, hvor dumpen er præget af 
åben afbrænding, dåser og gule natrenovationsposer. Et brugbart forbrændingsanlæg eller område 
til afskibning kan være en løsning. Klimaforandringernes betydning for borgerne skaber nye forhold 
for den traditionelle levevis, og skal tages alvorligt, både i forbindelse med kultur og tekniske 
forhold. 

I bygderne er det især vigtigt, at livet i samspil med naturen også viser sig i affaldshåndtering og 
renhold. 

- Kulturarv og bevaring 
Især kirken og det dertilhørende område, samt museet (Knud Rasmussens handelsstation) skal 
bevare de åbne arealer omkring sig. Ligeledes bør erstatningshusene i fangerbyen gentænkes i nye 
funktioner og muligheder. De er i sig selv et fysisk mindemærke om en vigtig historie og en 
integreret del af byen.  

Der skal stadig være plads til traditionelle erhverv og aktiviteter, og disse skal styrkes og anvendes 
aktivt i f.eks. turisme eller læring. 

- IT, demokrati og dialog 
Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor 
nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Det kræver også, at 
information om kommuneplanen når ud til borgerne, og at de løbende høres i processerne. Qaanaaq 
lider kraftigt af at have en dårlig internetforbindelse. Blandt andet derfor skal dialogen med 
borgerne også foregå lokalt og være konkret.  

Demokratiet skal værne om de mange forskelligheder i vores samfund og også beskytte 
mindretallet. IT er adgangen til den globale verden, der for mange borgere er svær at nå til.  


