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KOMMUNEPLANENS FORMAL OG OPBYGNING
Formalet med kommuneplanen er at fastlcegge et plangrundlag for den fremtidige byog bygdemcessige udvikling i Kangaatsiap Kommunia.
Kommuneplanen er opbygget med :
• en planredegmelse, der sektor for sektor beskriver den aktuelle situation i kommunen
og de tiltag, der pa den baggrund 0nskes ivcerksat, og
• en rcekke fysiske planer for Kangaatsiaq by og de fire bygder Attu, lginniarfik,
lkerasaarsuk og Niaqornaarsuk.
• Sagest findes kommunalbestyrelsens retningslinjer for administration af arealtildelinger.
Planen skal gennemgas rutinemcessigt een gang om aret i forbindelse med budgetlcegningen, saledes at der l0bende sker en ajourf0ring af planens forudscetninger og en
prioritering og koordinering af anlcegs0nsker med hjemmestyrets investeringsplanlcegning.
Kommunalbestyrelsen forventer saledes, at kommuneplanen kan blive et nyttigt vcerkt0j
i arbejdet med at udvikle kommunen og forbedre levevilkarene for befolkningen.

Pa kommunalbestyrelsens vegne

Borgmester Paulus Steenholdt
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1.1.1 HIDTIDIG PLANL£EGNING OG ARLIG PLANRYTME
Hidtidig planiEBgning

lndtil 1986 havde Kangaatsiaq by kun status som bygd, og der var derfor- i henhold til
dagCEidende lovgivning - ikke pligt til at tilvejebringe en byplan. Bystrukturen var dog
pa mange mader fuldt sammenligneligt med en rrekke andre byer, og savnet at en
byplan var derfor reelt til stede. Pa den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i
1986 at tilvejebringe en byplan for Kangaatsiaq by.
Etter ikrafttrreden at et nyt lovgrundlag for kommunernes planlregning stillede landsstyret
i 1990 krav om, at aile kommuner senest den 1. juli 1992 skulle udarbejde en kommuneplan. Fristen blev dog forlrenget for Kangaatsiaq Kommunia, og med nrervrerende
kommuneplan foreligger der for f0rste gang en samlet plan for udviklingen i Kangaatsiap
Kommunia.
Kommuneplanen er en "1. generationsplan"- det vii sige et plangrundlag, som vii blive
udbygget og ajourf0rt i takt med udviklingen af en planlregningspraksis i kommunen.
Den arlige planrytme
4. kv.
Budget (ar 0) vedtages

1. kv.

2. kv.

3. kv. 4. kv.

1. kv.

•

Revision af Planredegerelse

•

Vedtagelse af Planredegerelse
Prioriteringsdebat
Budgetforslag
Budget (ar 1) vedtages

Aro

•

...

Fig 1-Denarogepmnryflme

Som udgangspunkt for udviklingen af denne planlregningspraksis vii kommuneplanen
blive gennemgaet een gang om aret, saledes at der l0bende sker en ajourfming af
kommuneplanens forudsretninger og sektorplaner. Hensigten er tillige at udvikle en
plandialog med hjemmestyret om investeringer i kommunen og skabe et samlet;
ajourf0rt overblik over den kommunale planlregning.
Den arlige planrytme (se figur 1) indebrerer f0lgende :
• 4. og 1. kvartal. Planredeg0relsen revideres i forlrengelse af den kommunale budgetvedtagelse og landstingets vedtagelse af finansloven. Som grundlag for denne revision
villandsstyret hvert ar fremlregge en aniCEgsredeg0relse og en landsplanredeg0relse.
• 1. marts. Planredeg0relsen vedtages sammen med en samlet udmelding af anlregs0nsker til hjemmestyrets finanslov for det nreste ar. Planredeg0relsen og udmeldingen
indsendes tillandsstyret den 1. marts hvert ar.
• 2. kvartal. Planredeg0relsen kan danne grundlag for en prioriteringsdebat i kommunalbestyrelsen, og pa det grundlag fastlregges rammer for det kommende ars budget.
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Hjemmestyrets og kommunens anlc:egsplanlc:egning samordnes, og hjemmestyret
udsender en anlc:egsbudgetgennemgang 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 anlc:egsredeg0relse og
landsplanredeg0relse som kommunens udgangspunkt for overgangen til nc:este
budgetrunde.

1.1.2 LANDSPLANLJEGNING
Landsplanlc:egningen omfatter :
• landsplanmc:essige hovedretningslinjer, der fastlc:egges af landstinget pa grundlag af
den arlige landsplanredeg0relse, og
.
• hjemmestyrets investeringsplanlc:egning.
Kommuneplanlc:egningen rna ikke stride mod den overordnede landsplanlc:egning.
Landsplanmcsssige hovedretningslinjer

"Hjemmestyrets bekendtg0relse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlc:egningen" indeholder bestemmelser om kommunalbestyrelsens pligt til at medvirke til, at de landsplanmc:essige bevaringshensyn bliver tilgodeset i planlc:egningen og administrationen af kommunens by og bygder. 8evaringshensynene fremgar af notatet "Kangaatsiaq - 8evaringsvc:erdige bygninger og bydele",
udarbejdet i 1990 at 0konomidirektoratet under Gremlands Hjemmestyre. Det konstateres heri, at der i Kangaatsiaq by ikke er udpeget samlede byomrader med bevaringsinteresser, og at bevaringsinteresserne kun knytter sig til4 enkeltbygninger:
• Kirken (8-55), der er opf0rt i 1920 og udvidet i 1988-89. Det er en brc:eddebeklc:edt
bindningsvcsrksbygning, som fremtrcsder som det mest markante hus i bybilledet.
Helhedsindtrykket understreges af kirkens frie beliggenhed pa en selvstc:endig fjeldknude. Pa fjeldet syd0st for kirken star en klokkestabel og nord for et kapel.
• Det tidligere b0dkervc:erksted (8-27), der er opf0rt i 1932.
• Lagerbygningen (8-36), derformentlig ogsa er opf0rt i begyndelsen af 1930'erne.
• lndkvarteringshuset (8-303) fra 1957, der er en velbevaret type H8 149.
8estemmelser om sikring af de bevaringsvc:erdige bygninger fremgar af rammebestemmelserne for de omrader, bygningerne er omfattet af.
• I henhold til §4 skal kommunalbestyrelsen ogsa tilvejebringe en kortlc:egning og
dokumentation af bevaringsinteresserne i bygder og anden bebyggelse uden for byen.
§4 interesserne vii blive kortlagt i et senere tillc:eg til kommuneplanen.
I landsstyrets landsplanredeg0relse fra 1998 er den store udfordring sp0rgsmalet om
mulighed for af fremkalde en tilstrc:ekkelig 0konomisk vc:ekst i samfundet som grundlag for
at skabe tilstrc:ekkelige arbejdspladser samtidig med, at velfc:erdssamfundet fastholdes
og udbygges.
lf0lge landsplanredeg0relsen Jigger vc:ekstmulighederne f0rst og fremmest i en st0rre
satsning pa de to "erhvervslokomotiver" turisme og rastofudvinding, der skal supplere
fiskeriet som bc:erende erhvervsomrader. Herover er der behov for at styrke de landbaserede erhverv for at opna et mere flersidigt erhvervsliv, for blandt andet at modvirke
det h0je importniveau.
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Kangaatsiaq Kommunalbestyrelse er enige om, at en erhvervsudvikling i Kangaatsiap
Kommunia skal baseres pa de naturlige ressourcer i kommunen, hvilket vii sige scaler,
visse fiskearter og krebsdyr samt turisme.
I sidstncevnte forbindelse er der etableret et Erhvervs- og Turistrad, og der er indledt et
turistmcessigt fremst0d i samarbejde med de 0vrige kommuner i Disko omradet
(llulissat, Aasiaat, Uummannaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq).
Landsplanredeg0relsen analyserer ogsa konsekvensen at den forventede befolkningsudvikling. Der forudses et 0get udgiftspres pa service- og overt0rselsomraderne, fordi
alderssammenscetningen vii cendres med relativt flere unge og en markant stigning i
antallet af celdre. En udvikling, der- alt andet lige- betyder st0rre udgifter i de offentlige
budgetter. Den fremtidige befolkningsudvikling i Kangaatsiap Kommunia rna - i store
trcek - anses at f0lge denne generelle tendens, selv om der er afg0rende demografiske
forskelle.
Hjemmestvrets investeringsplanlaagning

Hjemmestyrets anlcegsinvesteringsplan for Kangaatsiap Kommunia fremgar af
landstingsfinanslov 1999 og viser, at der er planlagt investeringer for ialt 38,1 mio. kr. i 4
ars perioden 1999 - 2002. Se figur 2.

SEKTORPLANNUMMER OG AKTIVITET
2 - Udbygning vandindvinding, Kangaatsiaq
2- Reparation at dcemning, se 2, Kangaatsiaq
4 - Udvidelse at skonnertbro, Kangaatsiaq
5 - Vuggestue, 20 pladser, Kangaatsiaq
5 - Alderdomshjem, 12 pladser, Kangaatsiaq
2 - Elnetsrenovering, Attu
4 - Helistop, Attu
6 - Renovering/ombygning skolen, Attu
2 - Ny vandforsyning, lginniarfik
2 - Udbygning at ledningsnet, lginniarfik (vand)
4 - Helistop, lginniarfik
2 - Forbrcendingsanlceg, Niaqornaarsuk
2 - Aut. spcendingsreg. mm, Niaqornaarsuk
2 - Udbygning at ledningsnet, Niaqornaarsuk (vand)
2 - Udbygning vandforsyning, Niaqornaarsuk
2- Udbygning at ledningsnet, lkerasaarsuk (vand)
4 - Helistop, lkerasaarsuk

1999
0,0
0,5
1,3
0,0
0,0
0,6
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5

2000
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
00

2001
0,0
0,0
0,0
1,0
0,6
0,6
0,0
0,0
1,5
0,0
0,8
0,0
0,6
0,0
2,5
0,0
00

2002
0,0
0,0
7,0
0,0
0,7
0,0
1,2
0,0
1,0
1'1
0,0
0,0
0,0
1,0
2,5
0,0
0,0

IALT

8,1

7,9

7,6

14,5

lALT
7,0
0,5
8,3
1,0
1,3
1,2
1,2
3,8
2,5
1,1
0,8
0,4
0,6
1,0
5,0
0,9
15
38,1

Fig. 2 - Hjemmestyreinvesteringer, 1999

1.1.3 BEFOLKNINGSFORHOLD OG BEBYGGELSESM0NSTER
Befo/kningsforhold

Landsplanredegenelsen konkluderer med udgangspunkt i Gr0nlands Statistiske Kontors
befolkningsprognose for perioden 1995-2005, at "udviklingen i det samlede betolk-

ningstal viii de kommende ~r isrer vrere prreget at det markante tald i fedselshyppigheden, der Iandt sted i slutningen at 60 'erne og i begyndelsen at 70 'erne: De ~rgange,
som nu er p~ vej ud p~ arbejdsmarkedet, og som kommer i den alder, hvor de fleste
kvinder feder bern, era Its~ betydeligt mindre end ide foreg~ende ~r.
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Gruppen af 20-24 arige kvinder er i dag kun 2/3 sa stor som for 10 ar siden, og aldersgruppen 15-24 arige var i 1984 dobbelt sa stor som i daf). Det vii uvilkar/igt betyde et
fald i fedselsta/Jet. Derimod er der som felge af den hidtid1ge konstante befolkningstiiVCEkst flere indbyggere i den aldersgruppe, som i de kommende ar vii 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 aldersfJruppe for
hver indbygger ptl 60 ar og derover, vi/ forholdet i 2004 VCEre 6 til 1. Samtidig forudser
prognosen, at der vii vCEre 6% flere bern og unge (0-19 ar) per indbygger i den
erhvervsaktive gruppe. "
Fig. 3 viser tal for udviklingen 1988-98 og den af Gr0nlands Statistiske Kontor udarbejdet prognose for udviklingen 1998-08. Der forventes herefter en beskeden, samlet
befolkningstilvcekst pa 1,3 % i perioden 1998-08 pa landsplan. Foruden faldet i de
mindste aldersgrupper og i aldersgruppen 25-59 arige (som f0lge af det f0rncevnte fald
i f0dselstallet) samt stigningen blandt de celdste er det iscer karakteristisk, at der forventes en markant, relativ stigning i aldersgruppen 15-24 arige.

00-04
05-14
15-19
20-24
25-59
60-

1988
5.113
8.291
4.512
6.868
26.443
3.297

1998
5.299
10.089
3.770
3.193
29.409
4.316

2008
4.988
9.878
4.696
3.825
27.745
5.663

98-08
-5,9%
-2,1%
24,6%
19,8%
- 5,7%
31 2%

IALT

54.524

56.076

56.795

1,3%

HELE LANDET

Fig. 3 - Udviklingen 1988-98 og prognose for udviklingen 1998-08, hele landet
Kangaatsiaq
Det ma forventes, at befolkningsudviklingen i Kangaatsiaq- i store trcek- vii f0lge de tendenser, der forudses i den landsdcekkende befolkningsprognose. Der er dog en rcekke
demografiske forskelle, der giver kommunen dets scerprceg og tegner et billede af
erhvervsudviklingen i kommunen. :
• Den procentvise befolkningstilvcekst i perioden 1985-95 var vcesentligt h0jere i
Kangaatsiap Kommunia (21 %) end pa landsplan (8%).
• Pa grund af de senere ars erhvervsmcessige og 0konomiske vanskeligheder, harder
derimod vee ret et fald i befolkningstallet i kommunen i perioden 1995-98 pa -1 ,3%, hvor
vceksten pa landsplan Ia pa 0,6%. Faldet i befolkningstallet indtrceffer samtidig med en
voldsomt stigende ledighed i kommunen.
• Bygdebefolkningen har traditionelt udgjort en vcesentlig og konstant andel af det
samlede befolkningstal i kommunen (63% i 1985 og 57% i 1998).
• Der er tale om en relativ ung befolkning, hvor aldersgruppen 0-19 ar udg0r 44,4% af
befolkningstallet i Kangaatsiap Kommunia og kun 34,2% pa landsplan.
• Da videregaende og supplerende uddannelse sker i landets skolebyer og i Danmark,
kan der registreres en relativ lille andel i befolkningsgruppen 20-29 ar.
• Der er en relativ lille andel i den erhvervsaktive alder (malt som 17-59 arige) i
Kangaatsiap Kommunia pa 52% sammenlignet med 62% pa landsplan.
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1985

1990

1995

1998

Kangaatsiaq by

467

536

662

641

Bygder ialt

795
365
76
50
304

811
353
67
74
317

860
325
81
102
352

861
307

1.262

1.347

1.522

1.502

BEBYGGELSER

Attu
lginniarfik
lkerasaarsuk
Niaqornaarsuk
IALT

99

100
355

Fig. 4 - Befolkningstallets udvikling, 1985-98, Kangaatsiaq
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Fig. 5- Aldersfordeling 1. 1. 1998, Kangaatsiap Kommunia I hele landet

Konklusion
Det rna konkluderes, at der er behov for scerlige initiativer for at fa vendt de seneste ars
negative udvikling med befolkningstilbagegang, stor ledighed og svigtende indtjening.
Hovedarsagen til denne udvikling er den generelle tilbagegang for fiskeriet, der i scerlig
grad har ramt Kangaatsiaq, og de heraf afledte forringelser at eksistensgrundlaget for den
private sektor uden alternative indtjeningsmuligheder.
Kangaatsiaq Kommunalbestyrelse har derfor- i samarbejde med Gr0nlands
Hjemmestyre - tilrettelagt en bedre 0konomistyring af de kommunale udgifter og
indtcegter, og der er gennemf0rt administrative forenklinger at besparelseshensyn.
Herover er der taget initiativ til en patrcengende udvikling af alternative erhvervsmuligheder med henblik pa at skabe vedvarende arbejdspladser.
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BebvggelsesmRJnster

Fig. 6- BebyggelsesmRJnster, 1:500.000

Med 1502 indbyggere (per 1.1.1998) er Kangaatsiaq kommunia blandt de mindste
kommuner i Gmnland.
lndtil 1950 havde Kangaatsiaq kun status af handelsplads og siden af bygd under
Aasiaat kommune. I 1986 fik byen bystatus.
Kommunens bebyggelsesm0nster er f0rst og fremmest kendetegnet ved :
• at ncesten 60% at befolkningen bor i de fire bygder. Kun i Upernavik kommune bor en
stmre andel af befolkningen i bygderne.
• at aile fire bygder har en bceredygtig st0rrelse, hvor Niaqornarsuk (355 indbyggere)
og Attu (307 indbyggere) begge er blandt de 7 st0rste bygder i landet.
Det er karakteristisk, at befolkningstallet i Attu - der frem til 1995 var den st0rste bygd i
kommunen - har vee ret konstant faldende. Derimod har be1olkningstallet i den anden,
store bygd, Niakornaarsuk, vceret konstant stigende.
De to mindste bygder, lginniarfik og lkerasaarsuk, er begge vokset markant, hvor
befolkningstallet i lkerasaarsuk er fordoblet fra 1985 til 1995.
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1.1.4 DEN KOMMUNALE 0KONOMI
En hovedoversigt over den kommunale 0konomi fremgar at figur 7 (1.000 kr.). Som det
fremgar, udviste driftsresultatet i 1996 et underskud pa cirka 1,2 mio. kr. Etter de tre
f{:Hste kvartaler af 1997 forventedes der et endnu st0rre underskud i 1997 som f0lge af
den generelle, forvcerrede 0konomiske situation i kommunen.
Pa trods af optagelse at lan n0dvendiggjorde udviklingen et indgreb fra hjemmestyret i
november 1997. Umiddelbart f0r indgrebet havde kommunalbestyrelsen dog ivcerksat
en rcekke initiativer med henblik pa at forbedre kommunens 0konomi, og i samarbejde
med hjemmestyret tilrettelagdes en stram 0konomisk styring og udgiftsprioritering.
lndsatsen resulterede i en markant forbedring af driftsresultatet for 1997, der i modscet·
ning til det forventede, store underskud udviste et overskud pa over kr. 700.000. (Pa
grund af merforbrug i l0bet af 1997 var det ikke muligt at realisere det budgetterede
resultat for 1997).
I forlcengelse af den stramme 0konomistyring gennemf0rtes der en rcekke omstruktur·
eringer i administrationen med henblik pa rationaliseringer af arbejdsgange og rutiner og
derved besparelser.
Pa det grundlag budgetteres der med positive driftsresultater i 1998 og i overslags·
arene 1999 · 2001.

BUDGET98

R 96

B 97

B 98

0 99

000

0 01

Driftsudgifter

44.437

43.660

44.852

45.212

45.160

45.244

1.230

1.432

762

0

0

0

45.667

45.092

45.614

45.212

45.160

45.244

Skatter

- 11.978

- 12.100

-11.100

- 11.100

- 11.100

- 11.100

Tilskud, udligning mv

- 32.502

- 35.961

- 37.228

- 37.228

- 37.228

- 37.228

63

463

585

463

341

219

- 44.417

- 47.598

- 48.743

- 47.865

- 47.987

- 48.109

1.250

-2.506

- 2.129

-2.653

-2.827

- 2.865

Anlmgsudgifter
UDGIFTER IALT

Renter mv
INDTfEGTER IALT
DRIFTSRESULTAT

Fig. 7 • Regnskab 96, korrigeret budget 97 og budget 98 med overs/agsar 99- 01
lndtcsgter

Den vcesentligste indtcegtskilde for kommunen stammer fra udligningsskat og tilskud fra
hjemmestyret, der i budgettet for 1998 udgm over 75% at de samlede indtcegter. Der
er ikke budgetteret med stigende indkomst- eller selskabsskat.

BUDGET98
Tilskud, udligning mv

A 96
- 32.502

B 97
- 35.961

B 98
-37.228

0 99

000

- 37.228

- 37.228

0 01
- 37.228

Udgifter

Den st0rste udgiftspost vedr0rer kommunens skoler (cirka 36%). Der er budgetteret
med besparelsesmuligheder i forhold til 1996 og 1997. Pa anlcegssiden er der planlagt
en renovering og ombygning af skolerne i Attu og i Niakornaarsuk. ·
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BUDGET98
Skolev~senet

A 96

B 97

B 98

099

000

001

17.290

17.136

16.490

16.490

16.490

16.490

Selvom den ncestst0rste udgiftspost i kommunen er sociale udgifter (cirka 26%), er
Kangaatsiap Kommunia ikke desto mindre blandt de kommuner med den darligste
institutionsdcekning. Pa anlcegssiden er der dog planlagt ny vuggestue i 1998/2001 og
nyt alderdomshjem i 2001 i Kangaatsiaq. Der henvises til social- og sundhedsplanen.

8UDGET98
Socialom radet

R 96

8 97

8 98

099

000

0 01

12.633

11.980

12.073

12.739

12.724

12.820

Den tredjest0rste udgiftspost er administrationsomradet (cirka 28%), der f0rst og fremmest omfatter udgifter til den kommunale forvaltning og til folkevalgte. Posten omfatter
dog tillige en budgetreserve pa 0,750 mio. kr.

8UDGET98

A 96

B 97

B 98

099

000

0 01

Administration

9.836

11.507

12.668

12.668

12.668

12.668

Det tekniske omrade, der omfatter drift af veje, snerydning, offentlig reng0ring, servicehuse, fcellesvcerksteder, indkvarteringshuse og kommunal entrepren0rvirksomhed
beslaglcegger i dag kun cirka 4% af de samlede udgifter.

8UDGET98

R 96

B 97

B 98

0 99

000

0 01

Teknik

2.746

1.726

1.923

1.934

1.961

2.008

Som det fremgar af figur 7, er der ikke budgetteret med kommunale udgifter i forbindelse
med anlcsgsvirksomhed i overslagsarene 1999 - 2001.

1.1.5 KOMMUNALBESTYRELSENS HOVEDMALSJETNINGER

• Befolkningstilbagegangen i Kangaatsiap Kommunia hcenger n0je sammen med det
faldende indtcegtsniveau og den stigende ledighed pa grund af vanskelighederne
indentor fiskeriet, der traditionelt er det dominerende erhvervsgrundlag.
De skcerpede problemer de seneste ar kan ikke l0ses af kommunen alene, og det er
derfor kommunalbestyretsens hovedmatscetning dels at at styrke fiskeriet, dets at s0ge
at skabe nye, vedvarende indtcegtsmuligheder i et sncevert samarbejde med
hjemmestyret.
• Den relativt store andel af b0rn og unge i Kangaatsiap Kommunia stiller samtidig krav til
lokalsamfundets forsyning med serviceydetser, uddannelsesmuligheder,
fritidsbeskceftigetse og fremtidige arbejdspladser.
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Kommunalbestyrelsen 0nsker derfor - ogsa i et samarbejde med hjemmestyret- n0je at
vurdere muligheder for en rookke tiltroongte udbygninger og forbedringer pa
uddannelses-, kollegie- og fritidsomradet.
• Bosootningsmemsteret med en bygdebefolkning, der traditionelt har udgjort en voosentlig og konstant andel af det samlede befolkningstal i kommunen afspejler efter
kommunalbestyrelsens opfattelse et booredygtigt bosootningsm0nster, som dog i dag
fordrer udbygning at en infrastruktur som grundlag for en videreudvikling af de soorlige
kvaliteter, der kendetegner Kangaatsiap Kommunia.
• Kangaatsiaq by skal fremover fortsat udvikles som kommunens hovedby og center for
service, trafik, undervisning og administration. I kommuneplan sammenhoong betyder
det, at de overordnede funktioner i Kangaatsiap Kommunia fortsat b0r lokaliseres i
Kangaatsiaq by.
• De fire bygder skal sikres mulighed for at udvikle sig som selvhjulpne lokalsamfund. I
kommuneplan sammenhoong betyder det, at de allerede foretagne investeringer i
indhandlingsanlceg og offentlig service b0r f0lges op med erhvervsmcessige tiltag og
forbedringer af milj0-, bolig- og serviceforholdene.
• Kommuneplanen udpeger ikke omrader udenfor by- og bygdezone, som aktuelt bm
g0res til genstand for en ncermere frilandsplanloogning. Kommunalbestyrelsen vii
l0bende vurdere behovet i forbindelse med turistsamarbejdet med de 0vrige
kommuner i Disko omradet.
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I det f0lgende gennemgas Kangaatsiap Kommunias sektorplanla3gning.
Hver sektorplan indeholder :
• En beskrivelse af status og udviklingstendenser i form af prognoser og en vurdering af
serviceniveauet.
• En formulering at kommunalbestyrelsens overordnede malsa3tning for sektoromradets
udvikling pa la3ngere sigt.
• En handlingsplan for anla3gsaktiviteter pa omradet. Handlingsplanen danner grundlag
for kommunalbestyrelsens arlige udmelding af anla3QS0nSker til hjemmestyrets
investeringsplanla3gning.

SEKTORPLAN

PLANEMNER

1. Erhvervsplan

Fangst, fiskeri
HAndvrerk, husflid
Service, handel og omsretning
Beskreftigelsesforanstaltninger

2. Kommunal virksomhed og
milj0- og forsyningsplan

Administration
Teknisk driftsvirksomhed
Servicehuse
Brandvresen
KirkegArde
AffaldsMndtering
El, vand og varme forsyning
Tele
Tankanlreg

3. Boligplan

Boligudbygning
Boligforbedring

4. Trafikplan

Helistops
Havneanlreg
Veje og stier

5. Social- og sundhedsplan

Offentlig hjrelp
Forebyggelse
B0rn og unge
fEidre
Sundhed

6. Skoleplan

Skoler

7. Kultur- og fritidsplan

Kultur
Fritid
Bevaring

Fig. 1 - Oversigt over sektorplaner
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Status og udviklingstendenser
• Erhvervsgrundlag. Kangaatsiap Kommunia er et udprcsget fisker- og fangersamfund
med fiskefabrik i byen (8-28) og produktionsanlcsg i aile bygder. (I Attu i 8-70, i
Niaqornaarsuk i 8-777, i lginniarfik i 8-17 I 8-18 og i lkerasaarsuk i 8-49 og 8-63).
Den vcssentligste ressource i kommunen er de rige forekomster at rejer, der fiskes umiddelbart vest for Kangaatsiaq by. Kuttere hjemmeh0rende i Kangaatsiaq indhandler til
rejefabrikkerne i Sisimiut og i Aasiaat.
lndhandling af torsk til de lokale produktionsanlcsg har tidligere sikret en god indtjening og
beskreftigelse i kommunen, men den generelle tilbagegang for torskefiskeriet og den
efterf0lgende lukning af samtlige Royal Greenlands produktionsanlcsg i kommunen fjernede med et slag det boorende erhvervsgrundlag i kommunen.
Resultatet er blevet en stcsrkt forringet beskcsftigelse og dermed indtjening.
· Fiskefabrikken i Kangaatsiaq by er relativ ny og blev taget i brug i 1988, hvor der blev
produceret rejer og t0rrede og frosne fiske- og k0dprodukter af blandt andet torsk,
havkat, laks, hval og ren. Der var pa det tidspunkt beskreftiget op mod 80 personer.
De senere ar harder vreret cirka 20-30 beskcsftigede pa fabrikken. Fillettering pa
fabrikken blev indstillet i 1995/96, og produktion af t0rret fisk blev indstillet i november
1997. I april 1998 blev fabrikken genabnet, dog alene med en begrrenset og sresonbestemt produktion af t0rret torsk.

Fig. 1 - Produktionsanlaagget i Kangaatsiaq
Som det fremgar af figur 2 er indkomstudviklingen i Kangaatsiap Kommunia i perioden
1988-1995 blevet vresentligt forringet i forhold til udviklingen pa landsplan som f0lge af
de nne udvikling. Situationen blev yderligere forvrerret i perioden efter 1995 med
skcerpede beskceftigelsesproblemer.
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1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

lndkomst (% af landsgennemsnit)

66,5

69,6

70,2

76,1

66,8

68,8

65,1

65,0

Kommuner med Iavere indkomst

3

3

4

4

0

1

0

1

Fig. 2 -lndkomstudvikling 1988-1995, Kangaatsiap Kommunia (GSK)
I perioden 1988-1991 var der 3 I 4 kommuner, der havde en Iavere gennemsnitlig
indkomst end Kangaatsiap Kommunia, hvorimod Kangaatsiap Kommunia i perioden
1992-1995 enten Ia pa sidste eller nrestsidste pladsen.

Bererte af ledighed

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

6,3

9,8

6,6

6,6

8,0

11,3

ca.20

Fig. 3 - Bererl at Jedighed (%), Kangaatsiaq by (GSK)
En opg0relse over de seneste ars strerkt stigende ledighed i Kangaatsiaq by fremgar af
figur 3. Opgerelsen viser ledighedsprocenten blandt personer f0dt i Grenland i
aldersgruppen 15-59 ar. I 1997 var cirka 20% af denne gruppe bemrt af ledighed.

• Arbejdsp/adser. Private arbejdspladser findes kun i beskedent omfang i Kangaatsiap
Kommunia. Der er 2-3 entrepren0rfirmaer, et t0mrerfirma, et malerfirma, en grillbar, en
kiosk og en skindvirksomhed. Beskceftigelsen i virksomhederne er generelt meget
afhrengig af anlregsaktiviteter i kommunen, hvor der de seneste ar har vee ret en kraftigt
dalende aktivitet.
Der er kun i meget begrrenset omfang beskreftigelse i bygderne (kommunal virksomhed, teknisk forsyning, KNI og dagpleje I hjemmehjcelp). En samlet oversigt over den
offentlige beskreftigelse i Kangaatsiap Kommunia fremgar af figur 4.

ANSA:TIELSESSTED
Kangaatsiap Kommunea
Hjemmestyret
AIS Boligselskabet INI
KNI
Royal Greenland A/S
Tele Greenland A/S
Amutsiviit
Nukissiorfiit

ANSATTE
195
33
5
54
1
2
1
10

IALT

301

HERAF HELTID
74
13
3
29
1
0
0
8
128

Fig. 4 - Offentlig beskceftigelse, ultimo 1996 (GSK)
• Beskceftigelsesfremme. Det kommunale uddannelses- og beskreftigelsesprojekt for
unge, ungdomstjenesten AIS, er indrettet i den tidligere skolebygning B-57 (der paregnes nedrevet) og vii blive flyttet til det kommunale vodbinderi, B-739, der indrettes til
fcellesvcerksted. Der er indrettet skindbehandlingsvrerksted i Kangaatsiaq i to sammenbyggede containere (B-432). Vrerkstedet planlregges ligeledes flyttet til det nye vodbinderi. Herover er der skindarbejde i Attu, lginniarfik og lkerasaarsuk samt stofsyning i
Niaqomaarsuk.
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Der er fcellesvcerksteder i Kangaatsiaq by (8-514 og B-450) og i aile 4 bygder. I Attu i
B-172, i Niaqornaarsuk i 8-560 (systue), B-709, 8-85 (t0mrervcerksted) og i 8-350, i
lginniarfik i 8-271 og i lkerasaarsuk (ved butikken).

MalsCBtninger
• Det er kommunalbestyrelsens overordnede erhvervspolitiske malscetning at st0tte de
lokale erhvervsudviklingsmuligheder med udgangspunkt i en udnyttelse af de stedlige,
naturlige ressourcer. Det vil sige fiskeri, fangst og forcadling af de lokale bestande af
scaler, visse fiskearter og krabber.
• Sigtet er at vende den aktuelle udvikling med faldende indtcagtsniveau, beskcaftigelse
og befolkningstal.
• Deter endvidere kommunalbestyrelsens 0nske, at produktion af rejer pa fiskefabrikken
i Kangaatsiaq genoptages. Dette forudscetter imidlertid, at vandindvindingskapaciteten
kan 0ges.
• I bygderne b0r mulighederne for en bedre udnyttelse af de eksisterende produktionsfaciliteter unders0ges - eventuelt pa andelsbasis.
• Pa turismeomradet er der allerede indledt et samarbejde med de 0vrige Disko
kommuner. Udviklingen af turismen bm tage udgangspunkt i vandrer- og hytteturisme,
jagt (herunder trofcejagt pa moskus) og hundeslcedek0rsel. I forbindelse hermed er der
taget initiativ til etablering at en turistforening.
• Det er planlagt at tilrettelcagge temadage i byen og i bygderne om erhvervsudviklingsmulighederne. Det er hensigten at samle erfaringerne i et idekatalog og bearbejde
resultaterne i et samarbejde med SULISA A/S.
• I forbindelse med omstruktureringen af kommunens administration 0nsker kommunalbestyrelsen at unders0ge muligheder for yderligere rationaliseringsgevinster gennem et
0get samarbejde med nabokommunerne om anscettelse af fcalles ressourcepersoner i
administrationerne.
•I overensstemmelse med trafikplanen 0nsker kommunalbestyrelsen at tilrettelcagge
godsforsyningen at bygderne i Kangaatsiap Kommunia fra Kangaatsiaq.
• Kommunalbestyrelsen 0nsker at underst0tte beskcaftigelsen pa anlcagsomradet ved
at fastlcagge en langsigtet handlingsplan for bygningsrenoveringer - eventuelt som
grundlag for en udvikling af beskceftigelsesprojekter i kommunen.
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Handlingsplan
Handlingsplanen nedenfor indeholder ikke konkret anlregsprojekter, men tjener mere
som en oversigt over de erhvervspolitiske tiltag, kommunalbestyrelsen 0nsker at
ivrerksrette.

-

enske optaget ptl finanslov og I eller budget -

enske, der fremgtlr at sektorplan

Forholdet til hovedstrukturen
Arbejdspladserne i Kangaatsiaq by er i altovervejende grad placeret i arealer til havneog erhvervsformAI (B omrAder), arealer til frelles formAl (C omrader) og i omrader til
srerlig anvendelse (E omrader).
Der er i hovedstrukturen fastlagt mulighed for etablering at en overordnet vej, der
forbinder disse omrader.
Herover er der reserveret mulighed for udvidelse at havneanlregget ved fiskefabrikken i
Kangaatsiaq og mulighed for at tilvejebringe mere havnebagland umiddelbart nord0st
for KNI's pakhus. Der henvises til trafikplanen.
I den nordlige bydel er der endelig udlagt areal til entrepren0rvirksomhed og oplag,
saledes at eksisterende virksomhed af den art kan udflyttes.
De centrale arealer i byen er reserveret frelles formAl og udvidelser af eksisterende
frelles funktioner (detailhandel, administration, institutioner o.l.).
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Kommunal virksomhed omfatter:
- den kommunale administration,
-den tekniske driftsvirksomhed (drift af veje m.v., snerydning, offentlig reng0ring samt
drift af fcellesvcerksteder, indkvarteringshuse og servicehuse),
- brandvcesen og
- kirkegarde.
Milj0- og forsyningsplanen omfatter:
- handtering af spildevand, dag- og natrenovation samt kemisk affald,
- el-, vand- og varmeforsyning,
- telekommunikation,
- tankanlceg og
- vareforsyning.

Kommunal virksomhed. status og udviklingstendenser
Kommunal administration, drift og 0vrig virksomhed beskceftigede ultimo 1996 ialt cirka
74 personer pa heltid og cirka 121 pa deltid .

• Kommunal administration. Per 1 1 1998 blev administrationen omstruktureret saledes,
at der idag kun er to forvaltninger. Hensigten har vee ret at tilrette administrationen kommunens beskedne befolkningstal og opna en rationaliseringsgevinst ved et 0get samarbejde med nabokommuner. Blandt andet omkring anscettelser af fee lies ressourcepersoner som ncevnt i erhvervsplanen.
I

I

Kommunekontoret i Kangaatsiaq er indrettet i B-478. Der foreligger skitser til opf0relse af
en ny administrationsbygning centralt i byen i omrade C1. I forbindelse med omstruktureringen af den kommunale administration er der dog fremlagt altemativt forslag til nyindretning af den eksisterende bygning, saledes at de forskellige funktioner i h0jere grad kan
underst0tte hinanden i forhold til den igangvcerende implementering af den nye
organisation.
Der er filialkontorer i aile bygder. I Attu indrettet i 8-493, i Niaqornaarsuk i B-559, i
lginniarfik i 8-710 (med brandskur) og i lkerasaarsuk i B-770 (med brandskur). Der er
behov for vcesentlige ombygninger af samtlige filialkontorer eller opf0relse af nye
kontorer bortset fra i Niaqornaarsuk, hvor en tilbygning formentlig er tilstrcekkeligt.

• Teknisk driftsvirksomhed. Den tekniske driftsvirksomhed omfatter drift af veje m.v.,
snerydning, offentlig reng0ring samt drift af fcellesvcerksteder, indkvarteringshuse og
servicehuse. Der er ingen kommunal entrepren0rvirksomhed. Offentlig renholdelse
forestas af kommunen, hvorimod snerydning er udliciteret til privat entrepren0r.
Der er kommunale indkvarteringshuse i Kangaatsiaq (B-303, B-494 og B-542), i Attu
(B-238) og i Niaqornaarsuk (B-512). I konsekvens af at driftsopgaverne i vidt omfang er
udliciterede til private, er der ikke behov for nye kommunale indkvarteringshuse.
Der er servicehuse i Attu (B-776) og i Niaqornaarsuk (i B-777 sammenbygget med
produktionsanlcegget og bygdekonsultation). Bygningerne er relativt nye (1993).
Der er behov for etablering af et st0rre, servicehuslignende fcelleshus med badefaciliteter, vaskeri og mulighed for husflid i Kangaatsiaq og etablering af selvstcendigt
servicehus i Niaqornaarsuk.
Der er etableret omvendt osmoseanlceg i lkerasaarsuk, og i forlcengelse heraf har det
lcenge vceret et 0nske at fa etableret et servicehus kombineret med forsamlingslokale i
bygden. Bygningen foreslas place ret i omradet ved skolen og filialkontoret.
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I forbindelse med den planlagte etablering af vandforsyning i lginniarfik vii det vrere
naturligt at im0dekomme behovet for et servicehus med forsamlingslokale.

• Brandvresen. 8randvresenet har station (8-548) og brandskur (8-309) i Kangaatsiaq.
8ygningerne er nedslidte, og de er planlagt nedrevet og funktionen flyttet ud til
erhvervsomradet nord for byen. Samtidig hermed vii det visuelle indtryk af kirken og
kirkeomgivelserne kunne forbedres vresentligt.
Der er brandskure i Attu (8-377 opf0rt i 1965), i lginniarfik (sammenbygget med
filialkontoret 8-710 opf0rt i 1992), i lkerasaarsuk (sammenbygget med filialkontoret 8770 opf0rt i 1992) og i Niaqornaarsuk (8-380 opf0rt i 1966). 8randskuret i Attu b0r
renoveres og udvides, og brandskuret i Niakornaarsuk renoveres. Endvidere er
brandskuret i lginniarfik uhensigtsmressigt place ret og 0nskes derfor flyttet.

• Kirkegarde. Kirkegarden i den nord0stlige del af Kangaatsiaq var beliggende indentor
sprerrezonen omkring byens vandressourcer (80 2) med risiko for forurening af
vands0en. Det har derfor vremt n0dvendigt at placere en ny kirkegard pa 0en 0st for
byen. Den oprindelige kirkegard midt pa halv0en ved teleanlreggene er nedlagt.
Der er kirkegarde i aile 4 bygder, og der er ikke behov for nyanlceg eller udvidelser af
eksisterende kirkegarde i bygderne.

Milio- og forsvningsp/an. status og udviklingstendenser.
• Spildevand. Der er kun etableret kloak i forbindelse med de nye ra3kkehuse i den
nordlige bydel. Spildevandet udledes til havet ved den nuva3rende natrenovationsplads syd for helistoppet.
Der er ikke kloakeret i bygderne, men der er stigende problemer i de to store bygder
Attu og Niakornaarsuk.
Den nordlige del af omrade A7 og den sydlige del af omrade A 11 er planlagt tilsluttet
kloak som en 1. etape i udbygningen at nettet. Nye byomrader skal sa vidt muligt tilsluttes kloak- og vandforsyning. Kloakledning og vandledning skal fremf0res langs den
planlagte ringvej. En kloakplan forventes udarbejdet i 1999.
Afledning at det gra spildevand voider enkelte steder problemer. Saledes skal skolens
afl0b udbygges til et egentligt kloakudl0b til havet. Det er hensigten at tilslutte sundhedscenteret det ny kloakudl0b.
De generelle gener med grat spildevand s0ges afhjulpet ved fastla3ggelse af bestemmelser i forbindelse med arealtilladelser.

• Dag- og natrenovation. Handtering af dagrenovation forestas af privat entreprenm
savel i Kangaatsiaq by som i bygderne. I Kangaatsiaq deponeres renovationen pa
lossepladsen i den nordlige bydel, hvor der er opstillet forbra3ndingsanlreg i 1995.
Anlcegget er dog underdimensioneret, og der skal pa den baggrund findes en l0sning
pa kapacitetsproblemerne.
I bygderne deponeres dagrenovationen pa lossepladserne, hvor den afbra3ndes .

..

I Niarqornaarsuk er det dog planen, at der skal opstilles et nyt affaldsforbrcendingsanla3g

iar.

Ny natrenovationsanstalt i Kangaatsiaq by foreslas etableret i omrade E3, idet det er
0nskeligt at nedlregge den eksisterende syd for helistoppet ved boligarealer. Forbrrendingsanlregget i Attu skal frerdigg0res, og herover b0r der etableres anla3g i
lginniarfik og i lkerasaarsuk.
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fig. 1 - Forbrmndingsanlmgget i Kangaatsiaq
Handtering at natrenovation savel i Kangaatsiaq som i bygderne er udliciteret til privat
entrepremH. Der er poseordning med brugerbetaling og t0mning 2 gange ugentligt. Der
er behov for nye natrenovationsramper i aile 4 bygder.

• Kemisk affald. Et arbejde med udarbejdelse af vedtoogter for handtering af kemisk
affald og metalaffald pagar, men aktuelt deponeres al affald - herunder skrot og gamle
fangstredskaber - pa lossepladserne. Det er hensigten, at der skal foreligge vedtoogter
senest i torbindelse med ibrutagning af den nye deponeringsplads.
Der er ved flere lejligheder konstateret udslip af diesel, benzin og petroleum ved
pafyldning at tankanloogget, men der foreligger ikke beredskabsplan for olie- og
kemikalieudslip.

• Hundeho/d. Der er udlagt arealer til hundehold i Kangaatsiaq by, og deter hensigten at
udpege tilsvarende arealer i bygderne i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde. Flere 0er anvendes om sommeren til hundehold.
• Kapite/5 virksomhed. I forla:mgelse heraf vii kapitel 5 virksomhed i byen og i bygderne omtattet at bilaget til Landstingsforordning nr. 12 af 22.12.1988 om beskyttelse af
milj0et (som oondret ved Landstingsforordning nr. 7 af 13.05.1993) blive kortlagt.
• Elforsyning. Elforsyning i Kangaatsiaq er baseret pa det dieseldrevne elvoork B-621.
Voorket blev renoveret i 1997 blandt andet med udskiftning af 2 dieselaggregater, og
voorket k0rer i dag tilfredsstillende. Der skal etableres nyt n0delvoork i 1998.
Nukissiorfiit overtog elforsyning af bygderne per 1.1.1998. De enkelte bygdeelvoorker
kmer generelt godt. Der er kun problemer med tankanloogget i Niakornaarsuk.

• Vandforsyning. Vandforsyning i Kangaatsiaq er baseret pa vandindvinding_fra en s0
(S0 2) nord for byen. For at sikre tilstrookkelige vandmoongder er yderligere en s0 (S0 .
3) ved at blive inddraget i vandindvindingen.
Der er planlagt opf0rt en ny pumpestation i forbindelse med en renovering af doomningen samt udskiftning af ravandsledning til vandvoorket, saledes at vand i tilstrookkelige
moongder kan pumpes fra S0 3 til S0 2 om efteraret. Projektet forventes afsluttet i 1999.
De planlagte tiltag pa vandforsyningsomradet i Kangaatsiaq forventes dog ikke at give
en sadan merkapacitet, at det vii voore muligt at f0de en genoptagelse af rejeproduktionen udover stigningen i det 0vrigevandforbrug.
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I 1998 er der udskiftet vandledninger i byen, og der er etableret hovedvandledning. I
forbindelse med den nye byudvikling vii en ringforbindelse for fremf0ring af vand blive
etableret langs ringvejen. Forbindelsen vii give st0rre forsyningssikkerhed.
Der har vee ret problemer med vandforsyningen i Attu. Hele forsyningsanlcegget blev
dog udskiftet i 1996"98, og der er nu 5 tapsteder i bygden. Der er dog behov for
yderligere et tapsted i den 0stlige del af bygden.
I lginniarfik er vandindvindingen baseret pa is- og vandafhentningsordning fra s0en syd
for bygden. Der er planlagt et osmoseanlceg i 2001, men bygdebestyrelsen 0nsker
mulighederne for vandforsyning fra to s0er nord for bygden ncermere unders0gt i stedet
for osmosel0sningen.
I lkerasaarsuk blev der i 1995 etableret omvendt osmoseanlceg og tapsted. Der er
behov for flere tapsteder i lkerasaarsuk.
I Niaqornaarsuk er der etableret vintervandtank (8" 756) med helarsvandledning til byen.
Tan kens kapacitet har dog vceret i underkanten af det 0nskelige, og indf0relse af begrcensninger af vandforbruget i vinterperioden har vee ret pa tale. Der er derfor planlagt
etableret en 1.800 m. helarsvandledning til bygden i 2001, hvorefter vandtanken vii
blive anvendt som buffertank. Der er behov for flere tapsteder.
Herudover er der planlagt en udbygning af vandledningsnettet i lginniarfik, lkerasaarsuk

og i Niaqomaarsuk.
• Fjemvarme. Der produceres ikke fjernvarme i Kangaatsiap Kommunia. Den eneste
form for varmeproduktion sker i forbindelse med elvcerket, hvor overskudsvarme
anvendes til at sikre tilstrcekkelig temperatur pa drikkevandet.
• TankaniCBg. De eksisterende tankanlceg i Kangaatsiaq by og i bygderne fungerer
tilsfredsstillende.
Problemerne med tankanlcegget til elforsyning i Niaqornaarsuk blev l0st ved opstilling af
yderligere en 50 m3 olietank i 1998.
.
Der er reserveret areal til udvidelse af tankanlcegget i Kangaatsiaq by.
• Vareforsyning. Der er KNI butik og lagerfaciliteter i Kangaatsiaq by og i aile bygder. I
forbindelse med det videre kommuneplanarbejde vii eventuelle behov for udbygninger
blive vurderet. Det er dog et 0nske - blandt andet at beskceftigelseshensyn - at
bygdernes forsyning med varer tilrettelcegges fra Kangaatsiaq by og ikke, som tilfceldet
er idag, fra Sisimiut.
MalsCBtninger
• Kommunalbestyrelsen 0nsker at videref0re de igangsatte initiativer omkring omstruktur"
ering af den kommunale administration og et tvcerkommunalt samarbejde omkring an"
scettelse af fee lies ressourcepersoner som ncevnt under erhvervsplanen.
• Den 0vrige kommunale virksomhed omfatter en rcekke vigtige serviceydelser overfor
borgerne og fungerer i det store hele tilfredsstillende. For at sikre en basal teknisk
serviceforsyning er der dog behov for en rcekke konkrete tiltag, der fremgar af nedenstaende handlingsplan.
• Pa milj0omradet rna det erkendes, at en l0sning af affaldsproblemerne i stigende
omfang trcenger sig pa. Selv om der er etableret forbrcendingsanlceg i kommunen, er
der behov for yderligere tiltag.
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• Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at de mevnte tiltag b0r f0lges op af en langsigtet strategi for etablering af kloak ide eksisterende omrader i Kangaatsiaq by og i
begrcenset omfang i Attu og i Niaqornaarsuk. I forvejen er det kommunalbestyrelsens
malsootning, at nye bydele sa vidt muligt skal etableres med kloak- og vandforsyning.
• Der er behov for en udbygning af vandforsyningen i Kangaatsiaq som forudscetning
for 0nsket om at kunne genoptage rejeproduktionen.
• Endelig er der behov for etablering af flere tapsteder i samtlige bygder samt
etablering af servicehuse, hvor disse mangler.

Forho/det til hovedstrukturen
I hovedstrukturen for Kangaatsiaq er der reserve ret areal til udvidelser af kommunekontoret og areal til placering af nyt "servicehus XL" i omrade C1.
Der er udlagt areal til ny kirkegard 0st for byen, ny vej og ny losseplads nord0st for
byen, ny natrenovationsanstalt samt nyt fcellesvoorksted (i omrade 83, hvor der tillige vii
vcere mulighed for en udflytning af brandstationen).

Handlingsplan. kommunal virksomhed

1999

-

enske optaget pa finanslov og I eller budget
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2002

Handlingsp/an. milje- og forsvningsplan

-

enske optaget p~ finanslov og I eller budget -
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enske, der fremg~r at sektorplan

Boligplanen omfatter:
- boligudbygning, og
- boligforbedring.

Status og udviklingstendenser
• Boligudbygning. Tilgangen af boliger i Kangaatsiap Kommunia de sidste 5 ar fremgar
af figur 1. Faldet I boligtilgangen afspejler de seneste ars 0konomiske vanskeligheder
med begrcansede muligheder for at deltage i finansiering at nye boliger.

BOLIGTILGANG
Kangaatsiaq by
Bygder
IALT

1993
16
9

1994
5
16

25

21

1995
21
13

1996
2
5

34 ·

1997
0
0

7

0

Fig. 1 - Tilgangen at boliger i Kangaatsiap Kommunia (GSK)
• Boligforsyning. Boligforsyningen i Kangaatsiap Kommunia kan beskrives ved den
gennemsnitlige husstandsst0rrelse (det vii sige det gennemsnitlige antal personer per
bolig). Se figur 2.
Faldet i den gennemsnitlige husstandsst0rrelse i Kangaatsiaq by fra 1997 til1998 er ikke
udtryk for, at der er sket en boligudbygning. Derimod afspejler tallene tilbagegangen i
befolkningstallet i 1997-98 Ovf. figur 3).
Kangaatsiaq by har de seneste 3 ar haft den st0rste gennemsnitlige husstandsst0rrelse
af samtlige byer i landet, hvilket vii sige, at boligforsyningen i Kangaatsiaq by (malt som
antal personer per bolig) er det ringeste blandt aile byer i landet - og endda ringere end
gennemsnittet for aile bygder under eet.

HUSSTANDSST0RRELSE
Byer, hele landet
KangaatsiaQ bv
Bygder, hefe landet
Bygder, Kangaatsiap Kommunia

1994
2,59
3 29
3,17
4 48

1995
2 ,59
3 ,09
3 ,07
4 ,30

1996
2 ,57
3 44
3,02
2 99

1997
2,58
3 52
2 ,96
3,03

1998
2,52
3 16
2,89
2 98

Fig. 2 - Boligforsyningen, Kangaatsiap Kommunia og hele landet (GSK)
I bygderne er den gennemsnitlige husstandsst0rrelse kun overgaet af tallene for Narsaq,
Upernavik og Qaqortoq. Det vii sige, at boligforsyningen i bygderne i Kangaatsiap
Kommunia (malt som antal personer per bolig) er blandt de ringeste sammenlignet med
de 0vrige bygder i landet.

BEFOLKNINGSTAL PER 01.01.
Kangaatsiaq by
B_ygder Kangaatsiap Kommunia

1994
625
895

1995
662
860

1996
668
850

1997
690
875

1998
641
861

IALT

1.520

1.522

1.518

1.565

1.502

Fig. 3 - Befolkningstallets udvikling, Kangaatsiap Kommunia (GSK)
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• Boligbehovet per 01.01.1998. Gmnlands Statistik har beregnet boligbehovet for
samtlige kommuner i landet ud fra det potentielle boligbehov :
• for personer pa 20 ar og de rover (PB20, det vii sige, hvor mange boliger,
der skal til, for at aile samlevende og enlige over 20 ar skal kunne anvises en
bolig), og
• det tilsvarende behov for personer pa 25 ar og derover (PB25).

Tallene viser i hvilket omfang, den eksisterende boligbestand tilfredsstiller de to mal
(dffikningsprocenten). Se figur 4.

D.lEKNINGSPROCENT
Byer, hele landet
Kangaatsiaq by
Bygder, hele Jandet
B_ygder, Kangaatsiap Kommunia

PB20
85,3%
886%
86,0%
951%

PB25
88,9%
976%
96,6%
1043%

Fig. 4- Boligbehov per 01.01.1998 (GSK)

Det er paradoksalt, at boligdCEkningen bade i byen og i bygderne ligger over landsgennemsnittet, samtidig med at boligforsyningen (se figur 2) i kommunen malt som antal
personer per boliger er va1sentligt darligere end pa landsplan.
Forholdet afspejler formentlig den atypiske aldersfordeling i Kangaatsiap Kommunia
med en eentydig, relativ overva1gt af personer i aldersgruppen 0-19 ar - der alt andet
lige giver store familiest0rrelser.
Det er ikke mindre pafaldende, at boligbehovet beregnet efter samme principper per
31.12.1991 viste, at boligdCEkningen i Kangaatsiaaap Kommunia var den ringeste pa
landsplan savel for byen (63 % mod 87 % pa landsplan) som for bygderne (63 %
mod 79% pa landsplan).

Etter PB20 modellen kan underskuddet af boliger i Kangaatsiap Kommunia per
01.01.1998 beregnes til 41 boliger, se figur 5. Hertil kommer behov for opf0relse af 25
erstatningsboliger i forbindelse med sanering, se figur 6.

BOLIGBEHOV
Kangaatsiaq by
Kangaatsiaq bygder

boligbestand
203
289

boligbehov
229
304

underskud
26
15

492

533

41

IALT

Fig. 5- Boligbehov per 01.01.1998 (PB20) (GSK)
• Sanering og renovering. Boligselskabet INI A/S udf0rte i juli 1996 en registrering af
sanerings- og renoveringsbehovet i samtlige bygder. Resultatet af registreringen for
Kangaatsiup Kommunia fremgar at figur 6.

BOLIGFORBEDRJNG
Attu
lginniarfik
Jkerasaarsuk
Niaqornaarsuk
IALT

renovering
82
11
18
63

sanering
4
8
1
12

174

25

ialt
86
19
19
75
199

boligbestand
112
27
33
99
271

Fig. 6- Sanerings- og renoveringsbehov, bygder per 01.01.1997 (IN/ A/S)
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Som det ses, er der behov ·for at sanere ialt 25 boliger svarende til 9 % af den samlede
boligmasse i bygderne, hvilket er et relativt lille tal i forhold til behovet pa landsplan. Der
· er dog behov for en omfattende renoveringsindsats, hvilket ogsa er tilfceldet pa
landsplan.

Malscstninger
• Kommunalbestyrelsen 0nsker- i samarbejde med Boligselskabet INI A/S-at
foretage en ncermere vurdering af udbygningsbehovet i kommunen.
• Kommunalbestyrelsen vurderer, at boligforsyningen halter efter udviklingen pa
Jandsplan. Dels for at indhente dette efterslceb, dels for at underst0tte den lokale
beskceftigelse 0nsker kommunalbestyrelsen at unders0ge muligheder for opf0relse at
boliger med 80/20 finansiering- ogsa at hensyn til det stigende behov for celdreboliger.
• Endelig vii der vcere behov for celdreboliger savel i byen som i _
bygderne.

Handlingsplan

-

enske optaget pt§ finanslov og I eller budget -

enske, der fremgt§r at sektorplan

Forholdet til hovedstrukturen
I hovedstrukturen er der udlagt samlede arealer til fremtidig boligbyggeri i den 0stlige del
af byen i tilkytning til udbygning af en fremtidig ringvej.
Det aktuelle udbygningsomrade er i den nordlige del af byen ved helistoppet, hvor der
er planlagt en afrunding af det eksisterende rcekkehusbyggeri.
Herudover er der kun i begrcenset omfang mulighed for indpasning af nybyggeri i
eksisterende boligomrader. Ubebyggede arealer er nemlig i vidt omfang beslaglagt til
hundehold.
Endelig er der udlagt areal til udbygning af det eksisterende alderdomshjem.
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Trafikplanen omfatter udbygning af:
- helistops,
- havneanlreg, og
- veje og stier,

Status og udviklingstendenser
• Beflyvning. Kangaatsiaq er den eneste by i landet, der ikke rader over en heliport,
men kun et helistop. Byen er derfor ikke koblet pa det almindelige rutenet, men
beflyves fra Aasiaat via bygdebeflyvningsprogrammet med Bell 212 helikoptere med
begroonset passagerkapacitet. Der er ingen ventefaciliteter ved helistoppet.
Der er helistops i aile bygder panrer i lkerasaarsuk. Der er pa finanslovev afsat midler til
flytning og opgradering af helistoppet i Attu i 2002 i lginniarfik i 2001 og etablering af nyt
helistop i lkerasaarsuk i 1999.

• Havneanlceg. Kangaatsiaap Kommunia besejles i perioden maj-december. I Attu kan
besejling dog ske allerede i februar/marts maned. Kystskibet loogger imidlertid ikke til i
Kangaatsiaq, hvilket svrekker mulighedeme for en udvikling af turismen.
Bygdebesejlingen varetages at Royal Arctic Bygdeservice A/S for sa vidt angar
godsbetjeningen og at Arctic Umiaq Line A/S pa passagersiden.
Kangaatsiaq havn afgrrenses mod syd af lremolen og mod nord0st at Nuunguaq. Den
nuvrerende skonnertkaj anvendes til gods- og passagertrafik samt til indhandling af fisk.
Pladsforholdene er trange og giver ofte problemer ved skibsanl0b. Der er afsat midler
pa finansloven til forstrerkning og udvidelse af kajen til st0rre vanddybde med planlagt
ibrugtagning i 2002.

Fig. 1 - Havneomrlldet i Kangaatsiaq

28

Kajen kan efter bygning af en scerlig fiskerikaj cirka 45 meter sydvest for den eksisterende kaj overga alene til anvendelse som skonnertkaj.
Det lcegivne vandareal bag molen kan udnyttes til liggepladser for smabade ved
udlcegning af pontoner. Se figur 1.
Bygderne rader over f0lgende havnefaciliteter:
Attu: anl0bsbro (6,5 m.), fiskeribro (5 m.), pontonbro og bedding. Hele havneanlcegget b0r forbedres, og der er behov for ny kaj og pontonbro til joller, se figur 2.

Fig. 2 - Havneomrlldet, Attu
lginniarfik : pontonbro og moleanlceg. Anlceggene er utilstrcekkelige, og der er for ringe
vanddybde, hvorfor molen 0nskes forlcenget og udvidet. Se figur 3.

Fig. 3 - Havneomrlldet, lginniarfik
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lkerasaarsuk : kajanla:lgget blev udvidet i forbindelse med den nye KNI butik, se figur 4.

Fig. 4 - HavneomrAdet, lkerasaarsuk
Niaqornaarsuk : Kutterkaj og banksa:ltnings- og ophalersted. Kajanla:lgget er uhensigtsma:lssigt smalt i forbindelse med handtering af gods og emskes derfor gjort bredere,
men ogsa forla:lnget af hensyn til vanddybden, se figur 5.

Fig. 5 - HavneomrAdet, Niaqomaarsuk
• Veje og stier. I Kangaatsiaq er der etableret uasfalterede k0respor, efterhanden som
behovet for adgang til nye omrader og for motork0rsel er opstaet.
De eksisterende veje og stier er som f0lge heraf i nogen grad utilstra:lkkelige til at im0dekomme de krav til transport, der eksempelvise stilles i forbindelse med en forbedring af
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affaldsbortk0rsel. Der eksisterer ikke et egentligt vejnet i bygderne (nar bortses fra
simple k0respor i Attu og i Niaqornaarsuk).

Ma/saatninger
• Pa passagersiden er der behov for at koble Kangaatsiaq by pa Gmnlandsflys rutenet
ved opgradering af helistoppet til heliport med tidssvarende ventefaciliteter.
• He rover er det et 0nske at etablere n0dvendige havnefaciliteter saledes, at kystskibet
kan lffigge til i byen - ikke mindst af hensyn til turistudviklingsmulighederne.
• Pa godssiden er der behov for en rffikke konkrete forbedringer og udbygninger af
havnefaciliteterne, saledes som det fremgar af handlingsplanen.
• Deter ligeledes et 0nske, at godsforsyning til bygderne tilrettelffigges fra Kangaatsiaq.
• Der er behov for at fastlffigge og udbygge et overordnet, asfalteret bydelsvejnet i
Kangaatsiaq by, der kan sikre den primcere transport i byen. Det vii sige transport fra
havneomradet til helistoppet, fremtidig renovationsareal samt i forbindelse med nye
boligomrader.
• Endelig er der behov for at etablere et simpelt vejnet i hver bygd.
• KommuQalbestyrelsen 0nsker pa lffingere sigt at sikre mulighed for etablering af en ny
jollehavn eller marina i byens nordlige omrade.

Forholdet til hovedstrukturen
I hovedstrukturen for Kangaatsiaq by er der reserveret areal til havneudvidelse.
Der er fastlagt sikkerhedszoner for helistoppet i Kangaatsiaq (se hovedstrukturen) og for
helistops i bygderne (se bygdeplanerne).
Afrgffinsningen af naboarealer til helistoppet i Kangaatsiaq tager h0jde for mulighed for
opgradering af helistoppet til heliport.
Der er fastlagt trace for etablering af et bydelsvejnet i Kangaatsiaq by (se
hovedstrukturen) og et simpelt transportvejnet i bygderne (se bygdeplanerne).
Endelig er der udlagt areal til ny jollehavn umiddelbart nord0st for helistoppet i omrade
82.
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enske, der fremgar at sektorplan

Social- og sundhedsplanen omfatter :
- offentlig hj~lp,
_- forebyggelse,
- b0rn og unge,
- ~ldreforsorg, og
- sundhedsforhold.
Status og udviklingstendenser
• Offentlig hja:J!p ydes i forbindelse med arbejdsl0shed, sygdom og barsel. Herover
kan der ydes hj~lp i forbindelse med revalidering. Hj~lpen omfatter underholdsbidrag
og hjoolp til boligudgifter. Medlemmer at fagforeninger kan opna takstmoossig hj~lp i
forbindelse med arbejdsl0shed, sygdom og barsel i indtil 13 uger.

I takt med den stigende ledighed harder v~ret et 0get behov for udbetaling at offentlig
hjoolp. Etter de to f0rste maneder af 1998 blev saledes cirka 25-30% af budgettet til
offentlig hjoolp saledes allerede forbrugt.
• Forebygge/sesarbejdet har til formal at begroonse problemers opstaen i forbindelse
med misbrug (alkohol, euforiserende staffer o.l.). Til varetagelse af opgaverne er der
planlagt ans~ttelse af en socialradgiver/forebyggelseskonsulent (1 person).

Der var tidligere etableret et tvoorfagligt samarbejde mellem skole-, sundheds- og
og der er et stort behov for at genoptage dette arbejde.

socialv~sen,

• Bern- og ungeomr~det omfatter de 0-6 arige (vuggestue- og b0rnehavealderen).
Figur 1 viser en oversigt over antallet af institutionspladser samt d~kningsgraden for de
0-6 arige sammenlignet med dookningen pa landsplan. Som det ses, var
d~kningsgraden i 1996 voosentligt Iavere i Kangaatsiap Kommunia end pa landsplan.

Kangaatsiaq

inst.pladser

dagpleje

0-6 Arige

dcekning%

ventelister

24

45

273

25%

44 (16%)

50%

(1SO/o)

Hele landet

Fig. 1 - lnstitutionsdrekning, 1996

80rneinstitutionen i Kangaatsiaq by er en aldersintegrereret institution (8-390 opf0rt i
1968) med aktuelt 11 vuggestue- og 15 b0rnehavepladser. lnstitutionen har i lang tid
v~ret for lille, og pa finansloven var der tidligere en bevilling til opf0relse af en ny
aldersintegreret institution i ar efter nedrivning at 8-57 (ungdomstjenesten, der udflyttes
til det kommunale vmrksted). Denne institution var oprindeligt planlagt opf0rt i Attu.
Bevillingen er fjernet, og pa finansloven er der kun bevilling til etablering af en ny
vuggestue med 20 pladser i ar 2001 i omradet ved de nye r~kkehuse. Det er dog
stadig et stort 0nske at opf0re en b0rneinstituion med fritidsklub i bygden.
Der er et stort behov for uddannet personale, idet aile ansatte i b0rneinstitutionen idag er
uuddannede.
Der er ikke institutionspladser i bygderne, men alene dagplejeordninger. Der er behov
for egentlige institutioner i Niaqornaarsuk, Attu og lkerasaarsuk.
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•IE/dreforsorg. Der er et alderdomshjem (8-667 opf0rt i 1990) normeret til 6 pladser i
Kangaatsiaq samt bokollektiv med 2 pladser. Der har lcenge vee ret behov for en
egentlig plejeafdeling til alderdomshjemmet.

Pa finansloven er der indpasset bel0b til etablering i ar 2001/2002 af et nyt alderdomshjem med 12 pladser i tilknytning til det eksisterende alderdomshjem.
Der er 4 mldreboliger i Attu og 4 i Niaqornaarsuk. Med stigningen i antallet af pensionister, ma der regnes med et tilsvarende 0get behov for celdre- og handicapvenlige
boliger savel i byen som i bygderne. I forlcengelse heraf ma der ogsa forventes behov
for en udbygning af hjmlpeforanstaltninger for de celdre.

60+ arige

1988

1993

1998

77

98

120

Fig. 2 - 60+ arige, Kangaatsiap Kommunia
• Sundhedsforhold. Det nye sygehus er opf0rt i 1996/97 og normeret med lcege,
(deltids) tandlcege, afdelingssygeplejerske og to stationssygeplejersker. Aktuelt er
lmgestillingen, afdelingssygeplejerske stillingen ogden ene stationssygeplejerske
stilling ubesatte, og sygehuset er ikke udstyret som oprindelig planlagt. Relativt simple
opgaver som eksempelvis f0dseler og knoglebrud ma som f0lge heraf udf0res i
Aasiaat.

I Niaqornaarsuk er der indrettet konsultationsfaciliteter i et rum i 8-777. Der er behov for
en egentlig bygdekonsultation med tandlcegefaciliteter.
I Attu trcenger den eksisterende sygeplejestation (B-416 opf0rt i 1972) til renovering,
og der b0r etableres vandtorsyning. Der er derfor uheldigt, at bel0b pa finansloven
afsat til renovering at bygningen er fjernet i forbindelse med finanslov 1999.
llkerasaarsuk og lginniarfik er der etableret nye sygeplejestationer i forbindelse med
skoleme.
Malsretninger

• Kommunalbestyrelsen 0nsker at nedbringe antallet at offentlig hjcelp modtagere
gennem en udvikling at beskmftigelsesmulighederne og dermed indtjeningen i
kommunen.
·
• Kommunalbestyrelsen 0nsker endvidere at opprioritere forebyggelses- og oplysningsarbejdet ved at unders.0ge muligheder for at genoptage det tidligere tvcerfaglige
samarbejde med skole- og sundhedsvmsenet.
• Pa sundhedsomradet er der behov for etablering af ny, selvstcendig bygdekonsultation i Niaqornaarsuk og renovering af sygeplejestationen i Attu.
• Ud fra 0nsket om at forbedre institutionsdcekningen i Kangaatsiaq by 0nsker kommunalbestyrelsen at unders0ge mulighederne for at fremrykke ibrugtagning af den
planlagte institution.
Herover er der behov for egentlige institutioner i Niakornaarsuq og i Attu. llkerasaarsuk
0nskes et vcerested for b0rn.
Det rna beklages, at opf0relsen at en planlagt aldersintegreret institution i Attu i 1998 er
taget af finansloven.
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• I forlcengelse af kommunalbestyrelsens overordnede malscetning om at celdre og
personer med handicap sa vidt muligt kan forblive i eget hjem rna der forventes et
stigende behov for opf0relse af celdre- og handicapvenlige boliger.
.Handlingsplan

1999

-

enske optaget p;j finanslov og I eller budget -

enske, der fremg;jr at sektorplan

Forholdet til hovedstrukturen
Der er reserveret areal til ny b0rneinstitution i 1998 centralt i byen efter nedrivning af 857 og til ny vuggestue ved rcekkehusene i byens nordlige del.
Der er reserveret areal til nyt alderdomshjem ved det eksisterende alderdomshjem .
.lEidre- og handicapvenlige boliger forudscettes integreret i den almindelige boligmasse.
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Status og udviklingstendenser
• Skolesegende. Vreksten i aldersgruppen 6-16 ar i Kangaatsiap Kommunia de
seneste ti ar er vist pa figur 1. Som det ses, er aldersgruppen vokset med 19% de
seneste 5 ar, hvor vreksten pa landsplan i samme periode kun var cirka 11 %.
Aldersgruppen udg0r en relativ stor andel (26%) af befolkningen, hvor tallet pa
landsplan er 22% (se figur 2).

1.1.1988

1.1.1993

1.1.1998

231

331

393

06- 16 Arige

Fig. 1 - Udviklingen indentor a/dersgruppen 06-16 arige
Der forventes derfor en fortsat kraftig vrekst i den skoles0gende aldersgruppe i forhold
til situationen pa landsplan og dermed et fortsat pres pa skoleomradet i kommunen.
En opg0relse af elevantallet i kommunen for skolearet 1997/98 fremgar af figur 2.
Figuren viser ogsa den andel af befolkningen, der udg0res af de 6-16 arige.

ANTAL

SKOLEELEVER 97/98

6-16 Arige

170

26%

Attu

56

23%

Niaqornaarsuk

81

27%

lkerasaarsuk

31

30%

lginniarfik

26

29%

364

26%

Kangaatsiaq

IALT

Fig. 2- Elevtallet, skolearet 97/98
• Sko/en i Kangaatsiap Kommunia. Der tilbydes dog kun undervisning frem til og med
11. klasse i eet spor i Kangaatsiaq. Kangaatsiap Kommunia h0rer saledes til blandt de 3
kommuner, der ikke tilbyder 12. klasse undervisning til sine elever, og herover er der kun
undervisning pa alment niveau i 10. og 11. klasse.
Elever pa udvidet linie i 10. og 11. klasse, 12. klasse, efterskole, GU og erhvervsuddannelse modtager derfor undervisning udenfor kommunen (og i Danmark) mod
betaling.
.
Det er hvert ar n0dvendigt neje at vurdere, om kollegiebehovet for disse elever kan
tilfredsstilles med den kollegiekapacitet, der stilles til radighed. (I Sisimiut, Aasiaat og i
lllulissat var der i 1997 56 pladser til radighed).
Per august 1998 er der cirka 80 elever, der pa den made skal fortscette deres
skolegang udenfor kommunen. Det drejer sig om en vcesentlig udgift for kommunen.
Ud over centralskolen i Kangaatsiaq er der skoler i de enkelte bygder, hvor der tilbydes
undervisning til og med 9. klasse. 10. og 11. klasseelever fra bygderne undervises i
byen, hvor eleverne indlogeres hos plejefamilier, der modtager plejevederlag.
36

Skolen i Kangaatsiaq (8-65 opf0rt i 1960 og udvidet i 1979) er senest udvidet i
1995/96 med 8-823. Skolen er forsynet med bibliotek og tandteknik. Der er mangel pa
faglokaler og for en gymnastiksal og boldbane.
Pa la;mgere sigt skal der tages h0jde for behovet for en udvidelse af skolen (blandt
andet ud fra 0nsket om etablering af udvidet linie for 10. og 11. klasse samt 12. klasse
for elever i kommunen).
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Fig. 1 - Skitse til sko/eudbygningen 1995/96
Skolen i Kangaatsiaq anvendes ogsa som fritidsklub for de 10-15 arige og til skolefritidsordning for de mindre b0rn.
Der er et stort behov for en skolefritidsordning, der 0nskes indrettet i skolen i forbindelse
med en flytning af fritidsklubben.
I Attu er der pa finansloven afsat bel0b til renovering og ombygning i 1998/99 af
skolen.
Skolen i Niaqornaarsuk er under renovering og udbygning, idet skolekapellet er blevet
udvidet. Der er dog allerede idag behov for en yderligere udbygning.
I lkerasaarsuk er der skolekapel i 8-694. 8ygningen er relativ ny (1992). Deter et 0nske
at indrette bygningen alene til skoleformal og opf0re en ny kirke. Der vii dog stadig vrere
behov for en skoleudvidelse, selv om kirkefunktionen udflyttes.
I lginniarfik er der ligeledes et relativt nyt skolekapel. 8ygningen 0nskes pa samme
made som i lkerasaarsuk indrettet alene til skoleformal og udvidet.
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• Kollegie. Der er et stort behov for opf0relse af et kollegie i byen til cirka 30 elever.
Alternativt et mindre kollegie, der kombineres med plejefamilieordningen. Behovet skal
ogsa vurderes i forhold til ~mskerne i Sisimiut, llulissat og Aasiaat om at kunne benytte
kollegiepladserne der til kommunens egne 9. klasser fra bygderne.
• Videreuddannelse. AI videreuddannelse foregar udenfor kommunen. Der er 0nske om
at unders0ge muligheder for at etablere en fangstskole.
MalsCBtninger
• Det er kommunalbestyrelsens malsretning, at aile skoleelever i Kangaatsiap
Kommunia skal have mulighed for at blive undervist lokalt. Dels af hensyn til elevernes
trivsel og tilknytningsforhold til lokalsamfundet dels ud fra 0nsket om i videst muligt
omfang at begrrense behovet for kollegiepladser udenfor kommunen.
• I overensstemmelse hermed b0r skolen udbygges saledes, at der etableres fuld 1arig forskole, 8-arig grundskole og 3-arig fortsrettelses- og kursusskole (10.- 12. klasse),
hvor eleverne fra bygderne kan tilbydes undervisning i byen fra 10. klasse.
• Dette stiller krav om opf0relse af et kollegie og faglokaler i byskolen.
• I forla:mgelse heraf b0r der etableres skolefritidsordning og fritidsklub i byen.
Forholdet til hovedstrukturen
Arealet omkring skolen er nresten fuldt udnyttet. For at give mulighed for n0dvendige
udvidelser er arealer omkring skolen forbeholdt skolen.
Behovet for en egentlig gymnastiksal foreslas im0dekommet ved opf0relse af en
minihal (der henvises til kultur- og fritidsplanen nedenfor). I forbindelse hermed kan der
opf0res et kollegie i omradet og en boldbane.
Handlingsplan

af skolen i Attu
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FR1IID'S

Kultur- og fritidsplanen omfatter aktiviteter, der indgar som vigtige elementer for andre
sektorplaner- iscer skolen, b0rn- og ungeomradet samt celdreomradet.

Status og udviklingstendenser
• Fritidsklub for de 10-15 arige er indrettet i skolen i Kangaatsiaq. Som ncevnt i skoleplanen 0nskes fritidsklubben flyttet til selvstcendige lokaler i byen.
Der er ikke fritidsklubber i bygderne.

• Fritidsanlaag. Der er fodboldbane i Kangaatsiaq og boldarealer i Niaqornaarsuk og i
lginniarfik. I forlcengelse af skolerenoveringen i Attu planlcegges der etableret
fodboldbane ved skolen.
Der er ingen haller i kommunen, men det har vceret et lcenge nceret 0nske at opfme en
rninihal eller tilsvarende, som blandt andet kunne fungere som skolens gymnastiksal og
tilbydes idrootsforeninger i kommunen. Der er derfor udlagt areal (omrade C5) til aktivitetsbygning I aktivitetslokaler. Herover har bygdebestyrelsen i Attu udtrykt 0nske om
etablering af aktivitetslokaler I minihal i bygden.
Endelig er det et 0nske at indrette en jollehavn i Kangaatsiaqs nordlige bydel (omrade
82).

• Forsamlingshuset i Kangaatsiaq (8-405) b0r udbygges og renoveres. Der er nyt
forsamlingshus i Niakornaarsuk (8-379), hvorimod forsamlingshuset i Attu (8-427)
trcenger til renovering. I lkerasaarsuk har der, som ncevnt i kommunal virksomhedsplan,
lcenge vceret behov for et kombineret service- og forsamlingshus, hvilket ogsa er
tilfceldet i lginniarfik, hvor den gamle skole (8-53) anvendes idag.
• Bibliotek. Der er indrettet nyt bibliotek i forbindelse med skoleudvidelsen i
Kangaatsiaq. Der er biblioteksfaciliteter ide fire bygder, dog er der behov for
forbedringer i lkerasaarsuk og i lginniarfik.
Skolekapellerne i Jginniarfik og i lkerasaarsuk fungerer uhensigtsmcessigt i forbindelse
med skoleundervisningen. Der er saledes behov for at frig0re lokaler til skoleformal og
opf0re nye kirker ide to bygder.

• Kirken (8-55 opf0rt i 1920 og udvidet i 1988189) er en vigtig, historisk og markant
bygning i byens centrale omrade. I 1998 fcerdigg0res en ny kirke i Niaqornaarsuk.
• Museum. Der er ikke museum i Kangaatsiap Kommunia, men der har vee ret
overvejelser om indretning at 8-36 i den centrale bydel til formalet.
• Bevaringsforhold. I "Hjemmestyrets bekendtg0relse nr. 31 af 30. oktober 1991 om
varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlcegningen" er der fastlagt bestemmef.;
ser om kommunalbestyrelsens pligt til at medvirke til, at de landsplanmcessige bevaringshensyn bliver tilgodeset.
I henhold hertif er f0lgende enkeltbygninger udpeget som bevaringsvcerdige : 8-55
(kirken), 8-27 (tidligere b0dkervcerksted), 8-36 (lagerbygning) og 8-303
(indkvarteringshus.
I overensstemmelse hermed er det i kommuneplanens rammer for lokalplanlcegning
fastslaet, at disse bygninger ikke rna nedrives, og at detr ved eventual om- eller
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tilbygning skal tages sa9rlige hensyn til bygningemes arkitektoniske udtryk og
konstruktion.
I henhold til §4 i bevaringsbekendtg0relsen skal kommunalbestyrelsen ogsa tilvejebringe en kortlcegning og dokumentation af bevaringsinteresserne uden for byen. Disse
§4 interesser vii blive kortlagt i et tillceg til kommuneplanen.

Fig. 1 - Kirken i Kangaatsiaq
Malsa;tninger

• Deter et overordnet mal for kommunalbestyrelsen at sikre, at skole-, kultur- og fritidsaktiviteterne sa vidt muligt bakkes op af frivillige krcefter for at sikre bred deltagelse
og ansvarlighed over for tilbud.
• Med udgangspunkt heri er det kommunalbestyrelsens mal sa vidt muligt at udbygge
og forbedre de fysiske rammer for kulturelle og fritidsmcessige aktiviteter i kommunen. I
byen ved etablering af en rcekke konkrete anlceg og i bygdeme i forbindelse med en
styrkelse af servicehus konceptet til ogsa at omfatte fritidsklub- og forsamlingshuslignende aktiviteter.
• Skolekapelleme i lkerasaarsuk og i lginniarfik fungerer ikke efter hensigten, og der b0r
tilstrcebes en adskillelse af funktionerne ved opf0relse at nye kirker i de to bygder.
Forholdet til hovedstrukturen

Der er sikret mulighed for opf0relse af et aktivitetshus eller aktivitetslokaler i omrade CS
samt reserveret areal og mulighed for trafikal adgang til eventual fremtidig jollehavn i
Kangaatsiaqs nordlige bydel (omrade 82).
Bevaringsinteresserne er fulgt op i rammerne for lokalplanlcegning ved fastlceggelse af
bestemmelser herom.
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Handlingsplan
1999

2000

2001

2002

N_yindretning af fritidsklubben i Kangaatsiaq
N_y_jollehavn i Kangaatsiaq
Renovering af forsamlingshuset i Kangaatsiaq
Renoverino af forsamlinoshuset i Attu
Ny kirke i lginniarfik
N_y kirke i lkerasaarsuk
Aktivitetshus I minihal i Attu
Fodboldbaner i Attu oo i lginniarfik
Biblioteksforbedringer i lkerasaarsuk
Biblioteksforbedringer i loinniarfik
Museum i Kanoaatsiaq (8·36)
enske optaget pa finanslov

og I eller budget
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