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Der er ikkc i Kangaatsiaq by udpeget byomrader med bevaringsinteresser. Bevaringsinteresserne knytter sig
til nogle fa enkeltbygninger:
Kirken (B-55) er opf¢rt i 1920 og udvidet i 1988-89.
Det er en brceddeklcedt bindingsvcerksbygning. Den celdste
del, som indeholder kirkesalen, er rejst pa en naturstenssokkel. ¢stgavlen har hejsebom og luge ind til
loftsrummet. Ved udvidelsen blev der pa nordsiden tilf¢jet en indgangsbygning og ved vestgavlen en kontorbygning. Taget fik en skratstillet tagrytter. Arkitekt
Ole Nielsen forestod udvidelsen.
Kirken fremtrceder idag som det mest markante hus i
bybilledet. Helhedsindtrykket understreges af kirkens
fri beliggenhed pa en selvstcendig fjeldknude.

Pa

fjeldet syd¢st for kirken star en klokkestabel og

nord for et mindre kapel.
Det tidligere b¢dkervcerksted (B-27) er opf¢rt i 1932,
ligesom lagerbygningen (B-36) formetlig ogsa er fra
begyndelsen af l930'erne. Bygningerne er de eneste
tilbagevcerende celdre huse ved havnen, som har bevaret
deres oprindelige udseende.
Endelig kan der peges pa indkvarteringshuset (B-303)
fra 1957. Barakken hviler pa en stolpekonstruktion,
som idag er inddcekket med brcedder. Taget har lav rejsning. Bygningen er en velbevaret type HB 149.
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Planlcegninysforhold
"Byplan for Kangaatsiar! by 1985-2000" er godkendt som
midlertidige rammer for lokalplanlcegningen og som
grundlag for arealtildelinger. Godkendelsen er givet
pa betingelse af en rcekke cendringer i omradebeskrivelserne.
Bygningen B-36 er beliggende i omrade B 1 (havneomrade), medens bygningerne B-27, B-55 og B-303 ligger i
omrade Dl (fcelles formal).
For omrade Bl gcelder blandt andet f¢lgende bestemmelser:
- at den bevaringsvcerdige bebyggelse (B-35 og B-36)
sikres
- at placering og udformning af ny bebyggelse sker med
hensyntagen til bevaringsinteresserne i omradet.
¢konomidirektoratet, planlcegningskontoret, har konstateret, at B-35 er nedtaget, men delvis star opmagasineret.
For omrade Dl gcelder blandt andet f¢lgende bestemmelser:
- at ny bebyggelse gennem placering og udformning tilpasses den eksisterende bebyggelse i omradet.
- at der ved placering og udformning af ny bebyggelse
i omradet vises tilb¢rligt hensyn til kirken, saledes at denne vedbliver at fremtrcede som en fritlig2
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gende bygning.
Af hensyn til kirkens

frerntr~den

i bybilledet er der

endvidere for omrade Cl optaget f¢lgende besternrnelse:
- at udnyttelsen af den nordlige del af omradet sker
under hensyntagen til kirkens frie beliggenhed. Herunder at omradet friholdes for bebygglse og at stabling af materialer ikke overstiger een meter over
terr~n

I den ny kornrnuneplan kan

bern~rkningerne

i godkendel-

sesskrivelsen af 29.januar 1988 indarbejdes tillige
med, at der optages bestemrnelser om bevaring af de fire bygninger, som er beskrevet i dette notat.
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Kortbilag 1: Del af Kangaatsiaq
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Byplanens omrader Bl, Cl og Dl
Bygninger registreret a£ ¢konomidirektoratet
planl~gningskontoret
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Kirken er opf¢rt i 1920 og udvidet i 1988-89. Kirken
det mest markante hus i bybilledet.

Pa

fremtr~der

idag som

fjeldknuden er tillige rejst en

klokkestabel.
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Kirkens vestgavl har
hejsebom og luge ind
til loftet.
Bag ved kirken ses
ligkapellet B-309.

Indkvarteringshuset
B-303 fra 1957 og et
selvbyggerhus af typen Illorput 78.
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Det tidligere b¢dkerv~rksted

B-27 fra

1932.

Lagerbygningen B-36
er forrnentlig

opf~rt

i 1930'erne.
Der bliver stadig
f~rre

t~rrestativer

i bybilledet.
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