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INDLEDNING 

Dette hrofte udg0r PU\NREDEG0RELSEN af kom
muneplanen for Qeqertarsuaq 1992- 2005. 

Kommuneplanen bestAr af en PlANREDEG0RELSE 
og en FYSISK PlAN. 

PlANREDEG0RELSEN indeholder forudsrotninger 
og politiske mAisrotninger, og den vii blive revideret 
Arligt og "udkommer" omkring Arsskiftet. 

FYSISK PlAN indeholder planer for anvendelse at 
omrAder inden for by- og bygdezone, samt interes
seomrAder i kommunen. I den fysiske plan afstikkes 
rammerne for det videre arbejde med udarbejdelse af 
lokalplaner, bygdeplaner og frilandsplaner. 

Kommuneplanen for Qeqertarsuaq er udarbejdet i 
henhold til bestemmelserne i "Hjemmestyrets be
kendtg0relse nr. 23 af 18. november 1992 om 
kommune- og omrAdeplanlrogning". 

Kommunalbestyrelsen i Qeqertarsuaq den 1J/. oj. 'Jt) 

Godkendt af Gmnlands Hjemmestyre, 0konomidi-
rektoratet den ________ _ 



FORUDSIETNINGER OG BIN
DINGER 

KOMMUNEPLAN FOR QEQERTARSUAQ OG 
HIDTIDIG PLANUEGNING 

Denne kommuneplan erstatter den hidtil gEBI
dende byplan for Qeqertarsuaq Kommune af ja
nuar 1983, revideret september 1983, med tilho
rende bygplantiiiEBg 1, 2 og 3. 

En kommuneplan muliggor bland! andet, at kom
munalbestyrelsen kan overtage myndigheden til 
selvstaJndigt at udarbejde og vedtage lokalplaner 
uden landsstyrets godkendelse. 

For at fremskynde dette mal og for at lette kom
munernes mulighed for at gennemfore justerin
ger i det foreliggende byplangrundlag indeholdt 
lovgivningen endvidere mulighed for at udarbejde 
sakaldte "midlertidige rammer" for lokalplanlaJg
ningen. 

Disse "midlertidige rammer" er midlertidige i den 
forstand, at de skal erstattes af den endelige 
kommuneplan. lndtil da giver de dog kommunal
bestyrelsen den ovenfor nEBvnte mulighed for at 
overtage kompetencen til selv at godkende lo
kalplaner. 

Midlertidige rammer for Qeqertarsuaq godkend
tes af Hjemmestyret i juni 1990. Rammerne er
stattede del tidligere byplangrundlag, byplan af 
januar 1983, revideret september 1983 med til
horende tiiiEBg. 
De midlertidige rammer danner derfor et ajourfort 
byplanmEBssigt grundlag for del videre kommu
neplan arbejde. 

I det hidtidige planiEBgningsmateriale foreligger 
der ingen bygdeplan for Kangerluk. 

PLANREDEG0RELSE 92 

I den af Gronlands Hjemmestyre udsendte vej
ledning i kommuneplanlaJgning IEBgger landssty
ret op til, at kommuneplanen kommer til at danne 
grundlag for, at der kan ske en hensigtsmaJssig 
samordning af de fysiske og okonomiske forhold 
i planiEBgningen. 

Planredegorelse 92 er det forste forsog pa at 
samordne kommunens fysiske og okonomiske 
planlaJgning. Planredegorelsen fremstar hoved
sageligt som en systematiseret beskrivelse af 
kommunens sektorplaniEBgning med en tilhoren
de oversigt over budgettets investeringspro
grammer og driftsokonomiske konsekvenser for-

Forudsa.::tninger og bindinger 

dell pa de enkelte sektorplanomrader. 

ARLIG PLANRYTME 

Samordningen af kommunens fysik og okonomi 
IEBgger saledes op til, at der indfores en arlig 
planrytme. Dermed kan der lobende sikres sam
menhaJng mellem kommunalbestyrelsens over
ordnede by- og bygdepolitik og kommunens og 
hjemmestyrets investeringer. Jvf. fig. 1. 

Den arlige planrytme indebaJrer, at planredego
relsen revideres hvert 1\r i januar kvartal med 
henblik pa at vurdere, om der er tale om EBndre
de forudsaJtninger, der nodvendiggor EBndringer 
eller justeringer af den overordnede malsEBt
ning for den by- og bygdemaJssige udvikling. Pa 
grundlag heraf udarbejdes et nyt forslag til hand
lingsplaner for det kommende budgetar og de ef
terfolgende tre overslagsar med tilhorende over
sigter over de driftsokonomiske konsekvenser. 

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

Revision at planredego- -
re!se 

Prioriteri ngsd ebat 

Udarbejdelse at budge1-
torslag 

Budgetvedtagelse og a
jourforing af planredego
relse 

Fig. 1. Arlig planrytme. 

- - -
I april kvartal danner forslaget til planredegorelse 
grundlag for en prioriteringsdebat for den samle
de kommunalbestyrelse. Pa grundlag heraf fast
IEBgges rammerne for det kommende ars budget. 

I juli kvartal udarbejdes forslag til budget. 

Vedtagelse af budgettet sam! udarbejdelse af 
endelig planredegorelse sker i oktober kvartal. 
Planredegorelsen danner grundlag for kommu
nens udmelding af onsker til hjemmestyrets in
vesteringsplanlaJgning for del efterfolgende fi
nansar. 

Proceduren for Hjemmestyrets investeringsplan
IOBgning fremgar af fig. 2, hvor kommunalbesty
relsen samtidig med fremsendelsen af kommu-
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relsen samtidig med fremsendelsen af kommu
nens forslag til anlaogsonsker kan fremkomme 
med kommentarer til landsplanredegorelsen og i 
forbindelse hermed fremsaotte forslag om storre 
eller vaosentlige aondringer af by- og bygdepoli
tikken pa laongere sigt. 

Vedtagelse af finanslov 
og fremi<Bggelse af 
landsplanredegmelse 

lndkaldelse af kommu
nernes ani<:Bgsensker for 
de kommende 4-ar 

Udmelding af budget
rammer for hjemmesty
rets sektoromr3der 

Samordning af anlaog
senskerne inden for 
rammerne at landsplan
redegerelsen 

Fremlaoggelse af forslag 
til investeringsplan og 
landsplanredegmelse 

AR 1 
JFMAMJJASOND 

I 

-• • 
• 

Fig. 2. Hjemmestyrets investeringsplanlaogning 

Ligeledes har kommunalbestyrelsen mulighed for 
at pege pa planlaogningstemaer, der onskes be
lyst i landsplanlaogning. 

PLANREDEGeJRELSENS OPBYGNING 

Planredegorelsen omfatter en indledning og et 
indledende afsnit om forudsaotninger og bindin
ger og om kommunens befolkningsforhold samt 9 
sektorplaner. De 9 sektorplaner beskriver kom
munens eksisterende forhold og planlaognings
muligheder. Herudover er der en temaplan om
kring naturforhold og en samlet plan for bygden 
og afsluttende en oversigt over lokalplaner. Sek
torplanerne er afgraonset sadan, at de hver isaor 
udgor et sammenhaongende omrade, for hvilket 
kommunalbestyrelsen kan formulere en politik, 
jvf. fig. 3. 

De enkelte sektorplaner er opbygget efter fol
gende systematik: 

1. Afgroensning og beskrivelse af planomradets 
indhold samt beskrivelse af det regelgrundlag, 
der er goeldende for omradet. Herudover er 
der redegjort for sektorplanens eventuelle 
sammenhoeng med andre sektorplanomrader. 

2. Eksisterende forhold og udviklingstendenser, 
herunder eventuelle prognoser for udviklingen 
frem til ar 2005. 

Forudscetninger og binding or 

3. Forslag til overordnet malsoetning for sekto
romradet. Det vii sige kommunalbestyrelsens 
politik for omradets udvikling pa lang sigt. 

4. Planomradets forhold til kommuneplanens ho
vedstruktur. 

5. Handlings- og okonomiplan for del kommende 
budgetar og de tre efterfolgende overslagsar. 

r
- ~---~-·- ··-- --
Forvaltningsomr8.de 

/ Personforvaltningen 
' I 

1

Teknik/milj0- og 
Boligforvaltning 

I 

i 

I I Socialforvaltningen 

Kultur- og undervis
ningsforvaltningen 

-;:;:~~~~- ·---;l~n~~~~~---l 

1. Erhvervsplan Beskaoftigelsesarb., 
Erhvervsudbygning 

' 
Boligudbygning I 
Boligforbedring 

2. Boligplan 

3. Trafikplan Veje, Stier, Kollek-! 
tiv trafik, Havne,' 
Helistop/lufthavn · 

4. Miljoplan Spildevand 
Renovation 
Kemisk affald 

5. Forsynings. El, Vand, Varme 
Tele 

6. Kommunal 
Virksomh. 

7. Socialplan 

8. Skoleplan 

Virksomheder 
Brandslukning 

Forebyggelse 
Offentlig hj<Bip 
B<>rn, !Eidre 

Skoler 

9. Kultur- og Kultur 
Fritidsplan Fritid 

~.:2:_0versig_t__o_ver s~~~rpla.~~~------- _ 

Den ensartede opbygning af sektorplanerne sik
rer: 

-At der for hvert sektoromra.de kan ske en af
vejning og prioritering af de forskellige initiativer 
og onsker om udbygning pa grundlag af den 
overordnede politik. 
-At der pa grundlag af kommuneplanens ho
vedstruktur kan ske en tvoersektoriel afvejning, 
koordinering og prioritering af udbygnings
onskerne. 

PLANL.lEGNINGSGRUNDLAGET 

Som grundlag for udarbejdelsen af kommune
planen gor der sig en roekke overordnede bind
inger og forudsaotninger goeldende. Del drejer sig 
om: 
Landsplanmaossige bindinger 
~ Befolkningsudvikling 
- Bymonstret 
~ Kommuneplanens hovedstruktur 
~ Kommunens okonomi 
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LANDSPLANMJESSIGE FORUDSJETNINGER 

Der foreligger forskellige bindende landsplan
maJssige retningslinjer for kommuneplanlaJgnin
gen, sa som containerprojektet, aJndringer i pas
sagertrafiksytemet, omstruktureringen af KNI 
osv. Endvidere er bevaringsinteresser indarbej
det i henhold til Hjemmestyret bekendtgorelse 
nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af be
varingshensyn i kommuneplanlaJgningen. 

Omstruktuering af KNI og containerisering af at
lantfragten forventes ikke at ville medfore aJn
dringer, hvortil der kraJves nyudlagte arealer. 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN
UEGNING 

De landsplanmaJssige bindinger for kommune
plani<Bgningen bestar herudover i det vaJsentlige 
af hjemmestyrets 4-arige investeringsplanlaJg
ning, jvf. finanslovens anlaJgsdel. 

Hjemmestyrets investeringsplan for Oeqertarsu
aq Kommune 1993 1996, jvf. finansloven, 
fremgar af figur 4. 

Oeqertarsuaq Kangerluk 

Boligbyggeri 11 .916 

Erhvervsani<Bg 9.550 

TrafikanlaJg 4.300 

Sociale ani<Bg 2.300 

SundhedsvaJsnet 1.000 

Undervisning 

lnfrastruktur 38.300 

Kirk en 

lalt 67 366 

;~99611 o~be~mestyrets investeringer-~93J 

Det fremgar, at der ialt er planlagt hjemmestyre
investeringer pa kr. 67.366.000 i den omhandle
de 4-ars periode. 

HOVEDSTRUKTUR FOR QEQERTARSUAQ 
BY 

Den hidtidige fastlagte hovedstruktur for byen 
fastholdes og udbygges ved inddragelse af nye 
omrader til byudvikling. 

Der er 3 overordnede muligheder for byudvikling, 

Forudsmtningcr og bindinger 

nemlig en nordlig, en vestlig og en sydlig. Aile 3 
omrader ligger inden for 1 km afstand Ira bymid
ten og er generelt velegnet til bebyggelse. 

1 . En udvikling mod syd vii kraJve en flytning af 
dumpen til et nyt omrade, da den sydlige del af 
byen i dag i visse perioder generes af rog og lugt 
herfra. 
Der er umiddelbar mulighed for tilslutning til den 
nye diagonalvej, der planlaJgges forbundet med 
Upernaviup aqq., og der er planlagt forsynings
ledninger til det tilstodende omrade mod nord. 

2. En udvikling mod nord vii kraJve at spraJng
stofmagasinet flyttes, og en evt. udnyttelse af 
grusforekomster i omradet gor det mindre atrak
tiv pa nuvaJrende tidspunkt. 

3. En udvikling mod vest vii medfore at vejani<Bg 
og forsyningsledningen vii kunne fremfores faJI
Ies for det nyudlagte erhvervsomrade B1 og et 
nyt boligomrade, A 11. 
Der vii formodentlig vaJre tale om betydelige ud
gifter til den overordnede byggemodning af om
radet, men samtidig abnes for ibrugtagning af a
traktive erhvervsarealer med tilknytning til hav
neomradet.Der er ikke sansynligt at en udvikling 
af A 11 bliver aktuel for efter ar 2005 

I naJrvaJrende planperiode satses primaJrt pa en 
udbygning af omrader AS og A 10 mod syd for at 
kunne udnytte de omrader som etablering af den 
nye diagonalvej abner op for. 
Etablering af diagonalvejen vii ligeledes skabe 
gode vejforbindelser til det udvidede er
hvervsomrade B3. 
Erhvervsaktiviteterne beliggende ved "sorte 
sand" forventes flyttet til dette omrade. 
placeringen af dumpen forventes ikke at give 
problemer i planperioden, derefter kan en flytning 
af dumpen kan blive aktuel. Alternative! er etab
lering af et forbraJndingsanlaJg. 

Byen hovedstruktur udgores af folgende funkti
onsomrader: 

A- Boligornrader 
B - Havne- og erhvervsomrader 
C - Omrader til folies formal 
D - Storre fritidsanlaJg og friholte omrader 
E - Omrader til saJrlig anvendelse 

Ud over nogle mindre justeringer er der foretaget 
folgende vaJsentlige aJndringer af byens ho
vedstruktur: 

Omrade A9- B3. 
Et omrade pa ca. 1 ,8 ha. i den sydligste del er 
overgaet Ira omrade A9 - B3. 
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Omrade C1 - B2. 
Et omrade pa o, 1 ha. er overgaet Ira B2 til C1. 

Omrade C4. 
Det tidligere udlagte D omrade pa ca. 0,4 ha. ved 
kirken er overgaet til omrade C4. 

Omrade C6- 01. 
Et omrade pa ca. 1 ,0 ha. er overgaet Ira omrade 
01 til omrade C6. Den 0vrige del af omrade C6 
er byudlagt og udg0r spoerrezonen omkring Ma
gnetisk Observatorium. 

Omrade 04. 
Omrade 04 har faet tilf0rt hele D omrade ved 
sorte sand pa ca. 2,5 ha. (tidligere omrade 05) 
og den 0Vrige del Udg0r et nyudlagt omrade i det 
fredede areal ved Arktisk Station. 

Omrade 06. 
Omradet har tidligere voeret udlagt som B omra
de og bortset Ira at omrade 06 har medtaget en 
del af havnebassinet er det identisk med det tid
ligere omrade. 

Omrade E2. 
Omradet har tidligere voeret udlagt som B omra
de og bortset Ira at omrade E2 har medtaget en 
del af havnebassinet er omradet stort set identisk 
med det tidligere omrade. 

E3-A5-B1. 
Fra omrade AS og B 1 overgar henholdsvis ca. 
0,2 ha. og ca. 0,4 ha. til omrade E3, den 0vrige 
del af dette omrade er nyudlagt. 

Omraderne A 11, C7, 05, E1, E4, E5, E6, E7 og 
E8 er nyudlagte i forhold til byens tidligere ho
vedstruktur. 

Selv om hovedstrukturen saledes er funktions
opdelt skal dette ikke opfattes meget snawert. 
Oet betyder blot at der i f.eks. A-omrader er tale 
om at den primoere funktion er boligomrade. Oer 
vii saledes i mindre omfang kunne placeres hen
holdsvis butikker, institutioner og ikke forurenene 
arbejdspladser (st0j. mg, lugt m.v.) i boligomra
derne. 

KOMMUNENS 0KONOMI 

Oet 0konomiske spillerum i kommunens budget, 
det vii sige forskellen mellem kommunens ind
toegter og udgifter, er af afgorende betydning for 
mulighederne for at realisere kommuneplanens 
mal indentor de enkelte sektoromrader. 

lf0lge kommunens budget for 1995 paregnes et 
overskud 2,19 mio. i 1996, 1 ,835 mio. i 1997 4,14 
mio. og i 1998 4,025 mio. 

Forudscetninger og bindinger 

Det fremgar, at anloegsbudgettet i 1995 er pa 
2,837 mio og de efterf01gende ar pa hhv. 2,268, 
0,643 og 0,75 mio. kr. 

I de senest ar har der voere f0rt en stram 0kono
misk styring saledes at tidligere ars underskud nu 
er vendt til overskud. 

Kommunens 0konomiske situation er saledes 
voesentligt forbedret og der skulle voere skabt 
grundlag for igangsoetning af nye aktiviteter de 
kommende ar. 
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BEFOLKNINGSFORHOLD 

STATISTISK MATERIALE 

Nedenfor er befolkningsforholdene beskrevet 
statistisk for perioden 1980 - 1990. For perioden 
frem til ar 2005 foreligger der en prognose for 
befolkningsudviklingen i Qeqertarsuaq Kommu
ne, udarbejdet af Gronlands Statistiske Kantor. 
Pa grundlag heraf er der udarbejdet en alders
opdelt fremskrivning af befolkningsudviklingen 
Oeqertarsuaq indentor relevante aldersgrupper. 

UDVIKLINGEN 1980- 1990 

I Qeqertarsuaq Komune boede der i 1990 1 .164 
mennesker, hvilket svare til ca. 2,1 % af landets 
befolkning. I Qeqertarsuaq by boede der pa 
samme tidspunkt ca. 2,7 % af landets bybefolk
ning og bygdens andel af landets bygdebefolk
ning var kun 0,7 %. Qeqertarsuaq Kommune er 
altsa en udpr<Bget bykommune jvf. fig. 1. 

Skemaet nedenfor viser folgende tendenser: 

1980 80/85 1985 85/90 1990 

Hele landet 49.773 3.167 52.940 2.618 55.558 

% 6.4 4.9 

Diskoregion 11.608 362 11.971 419 12.390 

% 3.1 3.5 

Aile byer 37.954 3.457 41.411 2.946 44.357 

9.1 7.1 

Qeq.Komm. 1.012 30 1.042 122 1164 

% 2.9 11.7 

Oeq. by 941 35 976 117 1093 

% 3.7 12.0 

Kangerluk 71 -5 66 5 71 

% -7 7.6 

Fig. 1. Befolkningsudviklingen 1980- 1990. 

Qeqertarsuaq Kommune har i perioden 1980 
1990 haft en befolkningstilv<Bkst pa, Ira 2,9 
11,7% pr. 5-ar. 

De tilsvarende tal for hele Iande! Ia pa 6,4 - 4,9% 
pr. 5-ar, og for diskoregionen pa, Ira 3,1 - 3,5 % 
pr. 5-ar. 

Befolkningsforhold 

Kommunens befolkningstal stiger altsa relativt i 
forhold til savel diskoregionen som Iande! som 
helhed. 

Oeqertarsuaq by har i 1980 - 1990 haft en be
folkningstilv<Bkst pa 3,7 -12,0 % pr. 5-ar. De til
svarende tal for landets byer Ia pa 9,1 - 7,1 % pr. 
5-ar. Byens tilv<Bkst gennem hele perioden sva
re saledes til gennemsnittet for aile byer. 

Bygden har holdt sit befolkningstal pa ca. 70 i 
perioden 1980 - 1990 og det ma forventes at 
den ikke vii <Bndre sig voosentligt i planperioden. 

SITUATIONEN 1991 

Pyramiden herunder viser kommunens befolk
ning fordelt pa kon, aldersgrupper og fodested. 
Jvf.fig. 2 

5-90 

0-85 

5-80 

70-75 

65-70 

60-65 

55-60 

S0-55 

45-50 

40-45 

35-40 

30-35 

25-30 

20-25 

15-20 

l0-15 

5-10 

0-5 

QassiruK ukioqarnerot 
Alder 

Angutit 
l-<1oend 

Arnot 
Kvinder 

01-~~~~~~-

0 
~ 

• 

623 Angutit/mcend 568 Arnat/kvlnder 

Beboere i kommunen f0dt i Gr0nland 

Beboere i bygden 

Beboere i kommunen f~dt uden for Gr~nland 

Pyramid en er udarbejdet pa grundlag af opgorel
ser Ira Gronlands Statiske Kantor (GSK) Befolk-
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ser Ira Gronlands Statiske Kantor (GSK) Befolk
ning 1994:1. 

Oeqertarsuaq Kommunes befolkning fordeler sig 
pi\. 568 kvinder og 623 mamd. Dette er en over
vcegt af mcend pi\. ca.1 0 %. 

I bygden er der 29 kvinder og 43 mcend og der er 
altsil. en overvcegt af mcend pi\. 48% 

I forhold til kommunen er der fil. celdre kvinder i 
bygden. 

I aldersgruppen 0-24 il.r er der ikke vcesentlige 
forskelle mellem bygden og kommunen. 

PROGNOSE 1990-2005 

Den af GSK udarbejdede befolkningsprognose 
for perioden 1988 - 2012 vurderer i sit mest de
taljerede niveau Oeqertarsuaq Kommunes sam
lede udvikling. 

G.S.K. befolkningsprognose 

1990 stigning 1995stigning 2000stigning 2005stigning 
90-95 95-00 00-05 90·05 

1.158 4.3% 1.208 3.2% 1.247 2.0% 1 .272 9.8% 

Fig. 3. Befolkningsprognose. 

Selv om prognosen er udarbejdet pi\. baggrund af 
bl.a. de flytninger, fodselshyppigheder, dodelig
hed m.v., der har karakteriseret kommunen i de 
sidste il.r, sil. skal prognosen tages med forbe
hold. 

QEQERTARSUAQ KOMMUNE 1990-2005 

Prognosen peger pi\. en aftagende befolkningstil
vcekst frem til il.r 2005. Vceksten er sil.ledes 
mindre end vceksten for perioden 1985 - 1990. 

Tendensen er altsil. iflg. prognosen at vcekstraten 
halveres indtil il.r 2005. 

En fremskrivning af udviklingen for udvalgte al
dersgrupper efter landsprognosens indekstal for 
de pil.gceldende aldersgrupper giver folgende re
sultat som fig. 4. 
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Befolkningsforhold 

00-06 07-16 17-24 25-59 60- lalt 
1988 
index 100 100 100 100 100 100 
ialt 149 177 203 515 89 1133 

1990 
index 104 103 88 107 121 102 
ialt 153 179 176 543 107 1158 

1995 
index 109 113 61 120 147 107 
ialt 158 194 122 605 129 1208 

2000 
index 99 124 64 123 175 110 
ialt 144 212 126 614 151 1247 
2005 
index 89 125 71 123 214 112 
lalt 128 213 139 609 183 1272 

Fig. 4. Aldersfremskrivning. 

Tallende er korrigeret sil.ledes, at summen af de 
enkelte aldersgrupper svarer til befolkningsprog-
nosens hovedtal. 



Befolkningsforhold 

Befolkningsudvikling i Oeqertarsuaq kommune 

Hidtidig udvikling 

Gre<Jizn11k Iache 
Ej grmln>dlk f«Jt( ,., 

1%1 !_1962! tw:l! t9S4 I t965l ~~ ~.w-JI?MJ~""!J~-VJ-l]\912r~9l<l~~~~~?...Ll:?i.~I.i·m_li~~L?21.!11oolT!002:I~~J:ioos 
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1. ERHVERVSPLAN 

INDLEDNING 

Lovgivningsmcessigt er erhvervsomradet regule
ret af landstingsforordning af 16.12.1988 om ar
bejdsformidling i Gronland. 

Administrativ1 varetages omradet af kommunal
bestyrelsen, arbejdsmarkedsudvalget og ar
bejdsmarkedskontoret. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Byen er i dag hjemsted for en betydelig fiskeflade 
bestaende af havgaende trawlere og fiskerbade 
og joller til del kystncere fiskeri. 
Royal Greenland har en fiskefabrik der forcedler 
de forskellige fiskeprodukter. 

Byen har en vedfungerende stand af lokale 
handvcerksmestre og servicesektoren klarer den 
daglige service af byens borgere. 

Pa grundlag af GSK's lonmodtagerstatistik kan 
den samlede beskceftigelsesvolumen i Qeqertar
suaq, det vii sige den samlede mcengde lonar
bejde malt i helarsanscettelser, opgores til 308 
helarsbeskceftigede i 1987. 

lalt svarer dette til 1 ,2% af den samlede beskcef
tigelsesvolumen i Iande!. 

Set i forhold til den erhvervsaktive befolknings
gruppe der udgjorde 718 personer (17-59 arige) 
svarer tallet til en erhvervsfrekvens pa 43%. Det 
tilsvarende tal pa landsplan var 66%. 

Arbejdspladsernes fordeling pa hovederhverv 
fremgar af fig. 1. 

Primcere erhverv 
Sekundcere erhverv 

erticere erhverv 
Uoplyst 
Ia It 

Oeqertarsuaq 
Absolut % 

13 4 
35 11 

259 84 
1 0 

308 100 

Hele Iande! 
% 
10 
22 
65 

2 
100 

Fig. 1. Beskceftigelsesvolumenet pa hoveder
hverv. 

-----······--···------·---···---

Primcere erhverv omfatter fiskeri og lignende. 
Sekundrere erhverv er forarbejdning: fiskefabrik, 
bygge- og anlcegsomradet og lignende. 
Tertirere erhverv er administration, handel og 
service (kommunekontor, sygehus, skoler, han
delsvirksomheder, butikker og lignende). 

Arbejdspladsernes fordeling pa erhvervsgrupper 
fremgar af fig. 2. 

Fiskeri 
Fremstilling 
El/varme 
Byggeri/anlreg 
Handel/omsretn. 
Tjenesteydelser 
Uoplyst 
Ia It 

1. Erhvervsplan 

Oeqertarsuaq Hele Iande! 
Absolut % % 

13 4 9 
8 3 2 

18 6 11 
9 3 11 

46 15 11 
213 69 54 

1 0 2 
308 100 100 

Fig. 2. Beskceftigelsesvolumenet pa erhvervs
grupper. 

Som det fremgar af tallene ovenfor, udgor tjene
steydelser over halvdelen at samtlige arbejds
pladser i Oeqertarsuaq og er vcesentlig hojere 
end landsgennemsnittet. 

Fordelingen mellem offentlige og private ar
bejdspladser fremgar at fig. 3. 

Hjemmestyret 
Kommune 
Stat 
Off. virksomhed 
Selvstrendige 
AJS 
ApS 
Andel 
0vrig 
Ia It 

Oeqertarsuaq Hele Iande! 
Absolut % % 

2 1 5 
139 45 22 
20 6 5 

122 39 26 
0 0 8 
9 3 11 

14 5 11 
0 0 2 
3 1 11 

309 100 100 

Fig. 3. Beskreftigelsesvolumenet pa erhvervs
grupper. 

Det fremgar af tallene, at 91% af lonmodtagerne 
er offentligt ansatte, hvor landsgennemsnittet lig
ger pa 58%. 

Tallene skal dog !ages med forbehold, idet der 
ifolge statistikken ikke findes ansatte pa selv
stcendige virksomheder. 

Nedenstaende figur viser fordelingen af beskref
tigelsesvolumenet pa stillingstyper. 

Oeqertarsuaq Hele Iande! 
Absolut % % 

Tjenestemcend 36 12 7 
Funk. m. erhv. udd. 44 12 11 
Funktion u. vid.g.udd. 22 7 10 
Faglrert arbejder 14 4 13 
Ufaglrert arb. 181 59 55 
Lrerl/ung arbejder 11 4 4 
Ia It 308 100 1 00 

Fig. 4. Beskreftigelsesvolumenet pa stillingstyper. 
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Oeqertarsuaq adskiller sig ikke v<Bsentligt fra 
hele Iande!. Kun gruppen af fagi<Brte udgor en 
markant forskel idet der kun findes 1/3 i forhold til 
landsgennemsnittet. 

Det statistiske materiale skal dog tages med et 
vist forbehold. Del ma formodes at der har V<Bret 
flere besk<Bftiget inden for fiskeri og fremstilling. 
Vurderet i forhold til fiskerfladens og fabrikkens 
storrelse har antallet n<Bppe V<Bret mindre end 
landsgennemsnittet. 

Tilsvarende g<Bider for byggeri og ani<Bg og del 
ma derfor anlages at besk<Bftigelsessituationen i 
Oeqertarsuaq ligger v<Bsentlig t<Bttere pa lands
gennemsnittet end til f<Bidet er ifolge det statisti
ske materiale. 

Arbejdspladsbehov 

lfolge arbejdsmarkedskontoret er der sket en 
v<Bsentlig stigning i antal arbejdspladser i 1991 
hvor der var omkring 540 helarsbesk<Bftigede. 
Det giver med en erhvervsaktiv befolkning pa 
723 en erhvervsfrekvens pa 75%. 
Forogelsen af antal arbejdspladser er i del V<B
sentlige sket inden for fiskeri og fremstillingsvirk
somhed, og der er saledes tale om en gunstig 
udvikling henimod flere produktive arbejdsplad
ser. 

Efter befolkningsprognosen vii der i ar 2005 V<Bre 
7 48 personer i den erhvervsaktive alder. Hvis der 
stilles mod at fastholde erhvervsfrekvensen pa 
75% vii der v<Bre behov for 560 arbejdspladser i 
ar 2005, svarende til en v<Bkst pa 20 arbejds
pladser i forhold til 1991. 

Ledighed 

Opgorelsen af ledigheden sker pa grundlag af 
manedlige indberetninger fra arbejdsmarkeds
kontoret. 

Opgorelse af ledighedsprocenter beregnes pa 
grundlag af den gronlandsk fodte befolkning i 
byerne mellem 15 og 59 ar. 

I Qeqertarsuaq udgjorde denne befolkningsgrup
pe 643 personer i 1991. 

Nedenfor er vist opgorelser dels over personer 
berort af ledighed dels over ledige ultimo 1990. 

Qeqartarsuaq Hele Iande! 
Absolut % % 

Februar 96 15 11 
April 94 15 11 
Juni 39 6 7 

Fig. 5. Berort atledighed 1. halvar, 1990. 

Februar 
April 
Juni 

1. Ertwervsplan 

Qeqertarsuaq Hele landet 
Absolut % % 

63 10 7 
73 11 7 

4 1 3 

Fig. 6. Ledige ultimo 1990. 
·~----------

Berort af ledighed betyder det antal personer, der 
i en maned havde henvendl sig til arbejdsmar
kedskontoret som arbejdssogende. 
Ledige ultimo betyder del antal personer, der en 
beslemt dag i maneden var regislreret arbejdslo
se. 

Skemaerne over led1gheden underslreger, at 
Oeqertarsuaq er ramt hardere af ledighed end 
landel som helhed. 

Den store ledighed om vinleren skyldes til dels, 
at Qeqertarsuaq er beliggende i et ikke-abent
vandsomrade. For eksempel foregar produktio
nen af hovedsagelig rejer og lorsk pa rejefa
brikken fra isens opbrydning om foraret til vinter
isens gendannelse om efteraret. Manglende op
bevaringsmulighed gor at produktionen neds<Bt
tes i vinterhalvaret med deraf folgende arbejds
loshed. 

Ledigheden rammer langl hardest aldersgruppen 
20-24 arige. 

Pa landsplan udgor de ufagi<Brte n<Bsten 90% af 
de ledige, og blandt de der har afsluttet en ud
dannelse, del vii sige cirka 10% af de ledige, ud
gor handel og kontor samt industri og handv<Brk 
hver ca. 40% af de ledige ide nne gruppe. 

ERHVERVSPOLITIK 

Udviklingen pa erhvervsomradet vii is<Br v<Bre 
bestemt af politikken pa landsplan. De aktuelle 
politiske tiltag, der bland! andet er kommet til ud
tryk i forbindelse med landstingets landsplanre
degorelse, tyder pa, at hjemmestyrets erhvervs
politik er under <Bndring, hvor der arbejdes hen 
imod en decentralisering med udgangspunkt i de 
enkelte byers S<Brlige regionale udviklingsmulig
heder. Derved placeres de bedst egnede er
hvervsmuligheder hvor udnyltelsesgrader er 
storst. llulissat, Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq vii 
formodentlig blive de overordnede v<Bkstcentre i 
Gronland, hver der arbejdes mod en decentrali
sering med udganspunkt i del enkelte byers 
s<Brlige regionale udviklingsmuligheder, og for at 
placere de bedst egnede erhvervsmuligheder i 
enkelte omrade. 

Folgende iniliativer kan udpeges som overord
nede for kommunens erhvervspolitik: 

-Gennem kommune- og lokalplanlcegningen 
bor det sikres, at der til enhver tid er 
attraktive, byggemodnede erhvervsarealer til 
radighed. 

-Udbygning af fiskefabrikken f.eks. med en 
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storre produktion af gronlandske fodevarer til 
hjemmemarkedet og en storre forcedlingsgrad 
af eksportdelen. 

-Skaffe nye virksomheder til kommunen som 
f.eks. smykkeproduktion, fremstilling af gron
landsk vand og evt. en kulproduktion. 

-Udbygge turismen i samarbejde med 
Greenland Turism NS. 

FORHOLDET TIL HOVEDSTUKTUREN 

Der kan skelnes mellem flere typer af arealudlceg 
til arbejdspladser: 
-Havnearealer omfattende bl.a. kajomradet, 

tankanlceg m.v. sam! tilhorende opankrings
omrader. (B-omrader). 

-Arealer til industri og handvcerk ogsa omfatten
de scerligt forurenende virksomheder. (B-om
rader). 

-Arealer til centre, institutioner m.v. omfattende 
kommunekontoret, skoler og daginstitutioner, 
sygehus, butikker, kontorer m.v. (C-omrade!). 

Omraderne C6 og C7 er udlagt til henholdsvis 
Magnetisk og Seismisk ObseNatorium og Arktisk 
Station og ma i de! vcesentlige betegnes sam 
fuldt udbygget til formalet. Eventuelle udbygnin
ger vii formodentligt ikke have vcesentlig indfly
delse pa den lokale beskceftigelse. 

Omnl.de Areal Rummelighed Udnyt1et 92 Restrum 
81 ca. 8,5 ca. 12750 m' ca. 4200 m' ca 8550 m' 
82 ca. 1 ,9 ca. 3000 m' ca. 2700 m' ca 300 m' 
83 ca. 4,5 ca. 9000 m' ca. 900 m' ca 8100 m' 

lalt ca. 15,0 ca. 24750 m' ca. 7800 m'ca 16950 m' 

Fig. 7. Arealudlceg til havne- og erhveNsformal 

Omri\de Areal Rummelighed Udnyt1et92 Restrum 
C1 ca. 1,5 ca. 2800 m' ca. 1800 m' ca 1000 m' 
C2 ca. 1,0 ca. 2500 m' ca. 1800 m' ca 700m' 
C3 ca. 1 ,o ca. 2400 m' ca. 1500 m2 ca 1000 m' 
C4 ca. 2,2 ca. 5500 m' ca. 3400 m' ca 2100 m' 
C5 ca. 0,6 ca. 1500 m' ca. 1100 m' ca 400 m' 
C6 ca. 4,2 ca. 10500 m' ca. 10500 m' 0 m' 
C7 ca. 5,3 ca. 13250 m' ca. 13250 m' 0 m' 

lalt ca. 15,7 ca. 38550 m' ca. 33350 m' ca 5200 m' 

Fig. 8. Arealudlceg til centeromrader 

Der er saledes en restrummelighed pa i alt 22150 
m2 hvor der er mulighed for projekter der kan 
skabe nye arbejdspladser. Forudscettes de! at en 
arbejdsplads svare til 200 m2 vii der vcere mu
lighed for at skabe ca. 90 - 100 nye arbejdsplad
ser pa eksisterende arealer hvilket ma formodes 
at dcekke behove! i planperioden. 
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OVERSIGT OVER ERHVERVSAREALER 
1 15.000 

B HAVNE- OG ERHVERVSOMRADER 

C CENTEROMRADE 



HANDLINGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/ar 1995 1996 1997 1998 

0 0 0 0 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

~A~n~lce~g~s~e~m~n~e~~~a~r ______________ ~1~9~9~5 ____ ~19~9~6, _____ 1~9~9~7 ____ ~1.998 

0 0 0 0 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Samlet anlcegsudgift 

Hjemmestyrerefusion 

Kommunal anlcegsudgift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/ar 1995 1996 1997 1998 

Vandproduktionsanlceg 
Stenbrudsvirksomhed 

KOMMUNAT DRIFTBUDGET 1995 1996 1997 1998 

Erhvervsplan 300 300 300 300 

senere 

senere 

senere 

6000 
2000 

senere 

12 
1. Erhvervsplan 



2. BOLIGPLAN 

INDLEDNING 

Boligplanen omfatter folgende boligformer: 
-Hjemmestyrets udlejningsboliger 
-Hjemmestyrets personaleboliger 
-Kommunale udlejningsboliger 
-BSU stottet boligbyggeri (kap. 4 og 6) 
-Private enfamiliehuse og Andelsboliger. 
-Selvbyggerboliger, (kap. 5) 
-Offentlige personaleboliger 

Omr§tdet reguleres af Jandstingsforordning nr. 
af 9 april om stotte til boligbyggeri. 

Vedmrende opforelse af andelsboliger gcelder 
bekendtgorelse nr. 35 af 27 august 1990 med 
vejledning. 

Den daglige ledelse p§t politisk plan henhorer 
under boligudvalget og p§t det administrative plan 
under teknik/miljo- og boligforvaltningen. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er fore
taget p§t grundlag af nogletal fra Gronlands Sta
tistisk kontors (GSK's)publikation om boligbyg
geri og boligbestand 1991 (boliger 1993:3) sup
Jere! med oplysninger fra teknik/- miljo- og bo
ligforvaltningen. 

Sammenscetninq og storrelse af boliqmassen 

01.01.1988 bested boligmassen i Qeqertarsuaq 
by af 326 boliger. Boligmassen pr. 31.12.1991 
var 361 boliger, hvoraf de 24 er beliggende i 
bygden. 

De 24 boliger beliggende i bygden er aile enfa
miliehuse. 

Boligernes fordeling p§t boligart pr. 31.12.1991 
fremg§tr af fig. 1. 

Absolut 

% 

Aile byer% 

Boligmasse pr. 31.12.1991 

Etage Toot-lav En-fam. 

39 27 295 

10,8 7,5 81,7 

45,9 11 43,1 

Uoplyst 

0 

0 

6 

Fig. 1. Boligernes fordeling efter art. 

lalt 

361 

100 

100 

I forhold til landsgennemsnittet kan del konstate-
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res, at Qeqertarsuaq by adskiller sig vcesentlig 
fra landsgennemsnittet, idet der er ca. 82% enfa
miliehuse. 

Boligernes tilstand 

Boligernes tilstand er i forste rcekke belyst ved 
deres opforelsestidspunkt, se fig. 2. 

fN 60 60-69 70-79 80-91 ialt 91 

Procent 30 17 25 28 1 00 

Fig. 2. Boligens fordeling efter alder (hele kom
munen). 

Som det fremg§tr er ca. 1/3 del af kommunens 
boliger over 30 §tr gamle. 

Boligernes ejerforhold 

Kommunen ejer 68 boliger, Hjemmestyret 63 og 
Sundhedsvcesenet r§tder over 6 boliger. 
Den resterende boligmasse er privatejet og m§t 
antages at vcere enfamiliehuse. 
Der er ingen andelsboliger. 

Byfornyelse 

I de kommende §tr m§t der p§tregnes at skulle in
vesteres betydelige belob i fornyelse af den cel
dre del af boligmassen ved byfornyelse. Byforny
elsesproblemernes omfang og karakter Iader sig 
imidlertid vanskeligt belyst pa grund af manglen
de statistik pa omradet, og kommunen har til 
hensigt at udarbejde en byfornyelsesplan og et 
tillceg til kommuneplanen inden en byfornyelse 
pabegyndes. 

Byfornyelse omfatter: 
-Renovering 
-Sanering 
-Miljoforbedringer 
-Scerlig vedligeholdelse. 

Der er i vid udstrcekning ikke foretaget en loben
de vedligeholdelse af de celdre boliger og del kan 
frygtes, at helt op mod 50% af kommunens bo
ligmasse star overfor et betydeligt behov for re
novering eller modernisering til et tidssvarende 
niveau. 

Hjemmestyret har i 1991 afsluttet renovering af 
badevcerelser i flerfamiliehusene pa Estap aqq., 
samt personaleboligerne, type 67-14 og 67-16. 



Derudover har Hjemmestyret tilkendegivet, at del 
ud fra en forelobig vurdering af renoveringsbe
hovet, ma forventes, at del vare en del ar, inden 
der igen er midler til renovering af Hjemmestyrets 
boliger. 

Saneringer bunder bade i onsker om at fjerne u
tidssvarende boliger, som det ikke kan betale sig 
at renovere, og i behov for plads til anden eller 
mere intens arealudnyttelse. Saneringsproble
rnerne knytter sig til den osldste del af boligmas
sen. Denne del af boligerne er overvejende be
liggende i den osldre bydel i form af spredte en
familiehuse. 
Miljoforbedringer, del vii sige fornyelse og forbe
dringer af de fysiske omgivelser, knytter sig ho
vedsagelig til omgivelserne ved flerfamiliehusene 
pa Estap aqq. 

Boligefterslosb 

Det aktuelle boligbehov i Qeqertarsuaq kan op
gores pa grundlag af boligventelisten som viser, 
at der pr. 01.06.1994 var 81 boligsogende. Ho
vedparten af onsker gar pa 1 og 2 rums lejlighe
der. 

Antal personer 
·----1 

i 

Rums lejligheder.i 
Fig. 3 0nsker bland! boligsogende. i 
[____ ·-~---~-- ......... ·-·--·--~ ... ...J 

Boligbehovet i planperioden 

Beregning af del fremtidige boligbehov vii altid 
vosre behosftet med stor usikkerhed alene af den 
grund, at beregningerne ma baseres pa befolk
ningsprognoser, der i sig selv er behosftet med 
usikkerhed. 

Som grundlag for beregningen af del fremtidige 
boligbehov er det valgt at tage udgangspunkt i 
den gennemsnitlige husstandsstorrelse. Se fig. 4. 
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Qeqertarsuaq 

1976 1987 1994 

Antal borgere 973 1008 1125 

Antal boliger 231 326 363 
Husstandsstor. 4,2 3,1 3,1 

Aile byer 

1976 1987 1994 

Antal borgere 5530 43319 54850 

Antal boliger 9747 14552 19270 

Hustandsstor. 3,6 3,0 2,85 

Fig. 4. Husstandsstorrelse. 

Det kan konstateres at husstandsstorrelsen i 
Qeqertarsuaq i dag svarer til knap nok gennem
snittet for samtlige byer. 
Hvor meget tallene vii falde yderligere de kom
mende ar afhosnger af den okonomiske og soci
ale udvikling i samfundet og af udviklingen af be
folkningssammensostningen. Hvis del imidlertid 
forudsosttes, at husstandsstorrelsen !alder til 2,5 i 
ar 2005, vii der beregnet pa grundlag af den af 
0-data udarbejdede befolkningsprognose vosre 
behov for at opfore omkring 140 boliger i kom
munen frem til ar 2005, jvf. fig. 5. 

1995 2000 2005 

Befolkningsprognose 1208 1247 1272 

Husstandsstorrelse 2,8 2,6 2,5 

Beregnet boligtal 431 480 508 

Fig. 5. Boligprognose. 

BOLIGPOLITIK 

Kommunalbestyrelsen anser boligen som en af 
de mest grundlosggende forudsostninger for en 
menneskevosrdig tilvosrelse. 

Hovedformalet for kommunens boligplanlregning 
er derfor, at arbejde for en boligforsyning, der 
kan sikre en afskaffelse af boligefterslosbet og en 
forbedring af boligvilkarene. 

Antal let og arlen af boliger 

Ud Ira boligplanens givne forudsostninger onskes 
der i Qeqertarsuaq kommune frem til ar 2005 



opforet cirka I 20 boliger foruden erstatningsbo
liger i forbindelse med saneringer. Tallet baserer 
sig pa Q-data's befolkningsprognose, jvf. afsnit
tet om befolkningsforhold. 

Det er derfor kommunens hensigt, at opfore 6 
kommunale udlejningsboliger hvert ar i de fol
gende lk Dette vii sammen med et fortsat privat 
byggeri kunne opfylde malet med en husstands
storelse der naJrmer sig 2,5 i ar 2005. 
Der er desuden behov for et oget antal beskytte
de boliger iflg. Socialplanen. F.eks. som en del af 
boligbyggeriet eller i form af indretning af lejlig
heder i den eksisterende boligmasse ved evt. 
modernisering/renovering. 

Deter ogsa et mal, at sikre, at det fremtidige bo
ligbyggeri i overvejende grad gennemfores som 
enkelt- eller dobbelthusbyggeri, samt taJt lav 
byggeri, i de eksisterende boligomrader. 
I nye omrader vii der !remover ogsa kunne opfo
res etagebyggeri. 

Byfornyelse 

Byfornyelse, reparation og modernisering af den 
aJidre del af boligmassen sam! gennemforelse af 
miljoforbedringer anses som et lige sa patraJn
gende problem som nybyggeri. 

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN 

Boliqrummelighed 

Der er i den nye hovedstruktur yderligere udlagt 
omrader for blandet boligbebyggelse i den vestli
ge del af byen til daJkning af boligbehovet efter ar 
2005, jvf. figur 6. 

Omrade A 11 vii formodentlig ikke sku lie ibrugta
ges i denne periode safremt kommunens byggeri 
fortsaJtter med 6 boliger pr. ar i resten af planpe
rioden, da A 1 - A 10 indeholder den fornodne re
strummelighed. 
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Omrade Areal BebyggelseRummelighedOpf. 92 Restr. 
A1 ca. 8,0 blandet ca. 85 81 ca. 4 
A2 ca. 0,9 tmt ca. 30 30 0 
A3 ca. 1,0 blandet ca. 12 8 ca. 4 
A4 ca. 2,0 aben ca. 18 16 ca. 2 
A5 ca. 5,5 aben ca. 42 27 ca. 15 
A6 ca. 1,0 aben ca. 13 11 ca. 2 
A? ca. 6,0 blandet ca. 65 60 ca. 5 
A8 ca. 3,3 aben ca. 40 31 ca. 9 
A9 ca. 4,0 aben ca. 47 17 ca. 30 
A10 ca. 9,0 blandet ca. 140 38 ca. 102 
Ovrige ______________ 48 
lalt 40,7 beboelse ca. 492 367 ca. 173 
A11 ca 14.1 blandet ca. 230 0 ca. 230 

Fig. 6. ArealudlaJg til boligbebyggelse. 
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HANDLINGS PLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-96 (1 .000 KR.) 

Ani<Bgsemner/ar 1995 

6 boliger 94/94 2046 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

Ani<Bgsemner/ar 

6 boliger94/95 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Sam let ani<Bgsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal ani<Bgsudgift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Ani<Bgsemner/ar 

KOMMUNENS DRIFTBUDGET 

boligomradet 

1995 

2558 

2558 
2046 

512 

1995 

290 

1996 

0 

1996 

0 

0 
0 
0 

1996 

265 

1997 

0 

1997 

0 

0 
0 
0 

1997 

265 

1998 

0 

1998 

0 

0 
0 
0 

1998 

265 
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senere 

sen ere 

sen ere 



3. TRAFIKPLAN 

INDLEDNING 

Trakfikplanen omfatter udbygningen af: 
-Veje og slier, 
-Kollektiv trafik, 
-Havneanlceg 
-He I i port/lufthavn. 

Anlcegsmcessigt administreres de overordnede 
veje og slier af hjemmestyret's tekn1ske dlrekto
rat. De 0vrige vej- og stianlceg varetages af 
kommunens udvalg for teknik og milj0 samt un
der forvaltningen for teknik/milj0- og boligforhold. 
1 praksis fastlcegges de enkelte projekter dog 
gennem forhandlinger mellem parterne. 

Driftsmcessigt horer bade de overordnede og de 
0vrige veje og slier under kommunen. 

Qeqertarsuaq by besejles og beflyves regel
mcessigt med kystpassagersk1b og hel1kopter . 
Kyst passagerskibene adm.lnistrers af KNI-Ser
vice NS og anlcegs- og driftsmcessigt horer be
flyvningen under Direktoratet for Offentl1ge Ar
bejder og Trafik (lufthavnsvcesenet). 

Beflyvningen varetages af del hjemmestyreejede 
Gwnlandsfly. Sikkerhedsforholdene f0lger Sta
tens Luftfartsvcesens bestemmelser. 

Havnen med kajanlceg og pakhuse, horer an
lcegs- og vedligeholdelsesmcessigt under hjem
mestyret, idet kommunen varetager arealtlldeiln
ger. Den daglige drift af kaj og pakhus varetages 
af KNI-Service NS. 

Fart0jningsbroer for joller og smabade varetages 
anlcegs- og driftmcessigt af kommunen. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Veje 

Del eksisterende vejnet har en noget forskellig 
standard lige Ira 2-sporede asfalterede veje til 
smalle k0respor pa afrettet fjeld. Vejnettet !rem
gar af fig. 1 og er klassificeret i tre kategorier: 

Primcerveje, der forbinder byens kvarterer. 
Sekundcerveje, der fordeler trafikken i det 
enkelte kvarter. 
Lokalveje, der er interne veje, som regel blinde 
og alene beregnet pa de, der bor eller arbejder 
i omradet som vejene betjener 

Lokalvejene fastlcegges i forbindelse med lokal
planlcegningen af lokalomraderne,og derfor 
medtaget i handlingsplanerne for byggemodnln
gen af de enkelte lokalomrader og indgar saledes 
ikke i trafikplanen. 
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3. Trafikplan 

Primcervejenes udg0res af den overordnede 
0st1vest gaende vejforbindelse: Vestlige del af 
M.P. Porsildip Aqquserna - P.H. Rosendahlip 
aqquserna - Peter Brobergip aqquserna og den 
Ira P.H. Rosendahl sydgaende stikvej bestaende 
af Oqalufiup aqquserna - Holten M0llerip aqqu
serna- Upernaviup aqquserna og den pabe
gyndte diagonalvej. 

Langs primcervejen bor udlcegges hovedkommu
nikationsbcelter, saledes at vejene kan udbygges 
til at rumme 2 korebaner, gmfter, snelcegsareal, 
samt evt. fortov. Vand og kloakledninger kan evt. 
nedlcegges i snelcegsarealet 

F0lgende sekundcerveje fordeler kvartertrafikken: 
Adam M0lgaardip aqquserna - Aqqalualip aqqu
se.rna - Aqqusinertaaq - Dalagip aqquserna -
Akinnguit aqquserna- 0stlige del af M.P. Portsil
dip aqquserna. 

§tier 

Der findes ingen fortove i byen. Fodgamgere 
fcerdes langs og pa trafikve)One og stiarealerne 
mellem bebyggelserne. 

Et egentligt stisystem forekommer ikke, men flere 
genvejspassager er efterhanden gjort mere far
bare ved opfyldning og ved etablering af gang
broer. 

Slmdevej~ 

I byomradet findes flere slcedeveje f0rende ud af 
byen. 
Her foregar i vinterhavaret en livlig trafik af hun
deslmde, snecootere og gaende ud til fangstora
derne 0st, syd og vest for byen. 

Kollektiv trafik 

Kystpassagerskibene anl0ber Qeqertarsuaq 1 
gange om ugen i bade nord- og sydgaende rei
ning i sommerperioden. 

Der er helikopterforbindelse 4 gange ugentlig til 
de 0vrige byer i Diskobugten og via llulissat til 
del 0Vrige land/udland. Hele aret rundt er der 
mulighed for charter. 
Der er ingen kollektiv trafikbetjening men der fin
des 1 privat taxa i by en. En stor del af transpor
tarbejde forestaes af private. 

H avneanl ceg 

Trafikhavnens nuvcerende kajanlceg er utilstrcek
kelig. Den nuvcerende vanddybde ved skon
nertbroen DV 5,5 tillader ikke atlantskibende at 



lregge til, hvorfor losning foregar via pramme. 
Ogsa fiske!laden har behov for bedre fortoj
ningsfaciliteter. Pramlossebram tillader grundet 
den ringe vanddybde DV 3,0 m kun anlob af 
mindre skibe. 

I 1992 blev trawlerkajen ved rejefabriken frer
diggjort. 
En fremtidig udbygning vii saledes vrere en ud
bygning af skonnertbram til atlantkaj samt en ud
videlse af trawlerkajen. 

Der er sket en gradvis udbygning af pakhusfacili
teterne i omradet ved skonnertbroen og der er 
behov for en yderligere udbygning her til aflos
ning for del gamle pakhul 4 ved pramlossebroen. 
Omfanget af denne udbygn'1ng afhrenger af den 
fremtidige udvikling inden for atlantfragten. 

Forskellige steder i havneomradet er udlagt pon
tonbroer for joller og lystbade, og derudover er 
en del af de nne !lade ligger fortojet til boje i hav
nebassinet. 

Heliport 

Heliporten er beliggende i del fredede omrade ud 
for Arktisk Station pa "Sorte Sand". 
Den nuvrerende heliportbygning er for lille og der 
er planlagt opfort en ny bygning i 1995. 
Beliggehheden i del fredede omrade medfore 
begrrensninger. Del er saledes kun tilladt at op
fore de til driften absolut nodvendige bygninger 
og anlreg. Placering af heliport er ikke umiddel
bart nogen hindring for byudviklingen. 

Lufthavn 

En ev1. kommende lufthavn for fastvingede fly er 
planlagt placeret pa aralet ost for Rode elv. An
lreg af lufthavn vii skabe bedre mulighed for er
hvervsmressig udvikling og vii samtidig sikre 
borgerne en bedre service. 
Der er pa nuvrerende tidspunkt anlagt grusvej til 
Rode elv. 

Lufthavnsvresenet kommentarer til de 2 forslag 
lyder folgende: 

Omradet ost for Rode Elv byder pa gode mulig
heder for placering af en STOL-bane. Pa over
sigtkort er vist lufthavnvresenets, samt kommu
nens forslag, som det fremgar af kommunens 
landsplanoplreg. 

Lufthavnvresenets forslag: 

Forslaget ligger i let tilgrengeligt terrren. Vejaf
standen til byen bliver 1 km med bro over Rode 
Elv. 
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Der er mulighed for opstilling af 2 x 300 m ind-

flyvningslysrrekker samt en baneforlrengelse pa 
150m. 

Der kan gennemfores frie, lige ind- og udflyvnin
ger i begge retninger, i den nordostlige baneen
de, dog med en svag forsretning. Faren for kritis
ke isfjelde ma undersoges ved pejling. I givet fald 
ma beflyvningen gennemfores i daglys med re
duktion i regulariteten. 

Forslaget er flyveteknisk velegnet. 

Kommunens forslag: 

Forlaget omfatter et vresentligt storre terrrenar
bejde en forslag 1 og vii medfore urealistisk hoje 
indflyvningslysmaster. Ved en baneforla:mgelsen 
ma indflyvningslysrrekken mod vest fores over 
Rode Elv. 

Konklusion: 

Lufthanvnvresenets forslag ma anses for reprce
sentativ1 for omradet. 

TRAFIKPOLITIK 

Kommunalbestyrelsens overordnede trafikpoli
tiske mal er at sikre en let, billig og sikker afvik
ling af trafikken. Kommunalbestyrelsen onsker 
isrer at fremme dette gennem folgende delmal 
for de enkelte omrader: 

Primrere og sekundrere veje 

Den primrere og sekundrere vejudbygning bor 
ske i takt med det erhvervs- og boligmcessige 
behov for byggemodning af nye omrader. Den 
fremtidige udbygning af det primrere vejnet bor 
ske som facadelose veje, og der bor ikke tillades 
yderligere udkorsler til de eksisterende primcere 
veje. Antallet af udkorsler hertil bor soges ned
brag!. 

I omradet omkring KNI's butikken og brcettet bor 
man overveje at forbedre trafikforholdene. Over
sigtsforholdene er darlige og sammenholdt med 
parkeringsforholdene ved KNI's SP butik medfo
re det efter trafikproblemmer i "myldretiden". 
Del foreslases at der udarbejdes en samlet plan 
for omradet, saledes at der !remover sikres bedre 
trafikforhold. 

En videre udbygning af stisystemet bor fortscet
tes saledes at gaende kan frerdes sikkert mellem 
de enkelte bydele. 



Der bor udlcegges tilstrcekkelige og hensigt
smcessigt beliggende arealer til sikring af slcede
ruterne i byomradet. 

Slcedeveje 

Slcedevejene ud af byomradet onskes bevaret 
ved den fremtidige udbygning af byen. 

Parkeringsforhold 

Af hensyn til trafiksikkerheden onsker kommu
nalbestyrelsen at forhindre parkering pa de pri
mcere vejestrcekninger. 

P-forholdene i centerarealerne onskes gjort til 
genstand for en analyse. 

Ved udarbejdelse af justeringer omkring det en
kelte lokalplanen, samt ved udarbejdelse af nye 
lokalplaner fastscettes rammerne for parke
ringsforholdene i omradet og der tages hensyn til 
savel eksisterende som nye forhold. 

Kollektiv trafik 

I forbindelse med byens vcekst, bor det overvejes 
at etablere en kollektiv bustrafik. I forste omgang 
evt. som skolebus for de mindste born og for by
ens celdre. Der skonnes ikke at blive behov for 
transport af skoleelever. 

Havneanlceg 

For at sikre tidsvarende forsyningsforhold onskes 
havneomradet udbygget med atlantkaj. For at 
fremme dette mal vii kommunen evt. foresla en 
opfyldning af havnebassinet i dette omrade. 
Pa lcengere sigt onskes havnomradet udbygget 
med en liggekaj og en bedding og der onskes 
etableret direkte vejforbindelse mellem de enkel
te havneanlceg. 
Der bor indvidere sikres udbygningsmuligheder 
for havnepakhus og Royal Greenlands fiskefab
rik. 

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN 

Vej- og stiplan 

Pa baggrund af trafikpolitikken fastlcegger ho
vedstrukturen en samlet vej- og stiplan, jvf. 
kortbilag. 

Planen omfatter det primcere og det sekundcere 
vejnet samt evt. stiforbindelser. 

Der planlcegges anlagt ny primcervej til nyt bolig 
og erhvervsomrade vest for byen og forbindelsen 
mellem Peter Brobergip aqquserna og Uperna-
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viup aqquserna forventes fcerdiganlagt i denne 
planperiode. 
Adam Molgaardip aqquserna forlcegges som vist 
og tilsluttes i stedet til Aqqalualip aqquserna. 
I dag er der kun en forbindelsesvej til Akinnguit. 
Der onskes etableret alternativ tilkorselsmulig
hed. 



1 Tele 
2 Post 
3 Kommunekontor 
4 Sygehus 
5 Heliport 
6 Kirke 
7 Politi 
8 Brandstation 
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3. Trafikplan 

\) 

OVERSIGT OVER VEJE 
1:15.000 -••• ----•••• 

PRIM/ER VEJE 
FREMTIDIGPRIM/ER VEJE 
SEKUND/ER VEJE 
FREDTIDIG SEKUND/ER VEJE 
SUEDEVEJE 



gra?nse for hvalfla?nsning 
jfr. na?vnte vedta?gt) 1. stk. 1. 

HAVNEOMRADETS UDBYGNING 
1:15000 

NYT HAVNEAREAL 

1. OLIEUDLEVERING 
2. L YSTBADEHAVN 
3. NY ATLANTKAJ 
4. LIGGEKAJ 
5. TRAWLERKAJ 
6. BEDDING 
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OVERSIGTSKORT OVER HELIPORT OG LUFTHAVNSOMRADER 
1:20.000 
E7 HELIPORTOMRADE 
E8LUFTHAVNSOMRADE 
1. LANDINGSBANE, KOMMUNENS FORSLAG 
2. LANDINGSBANE, LUFTHAVNSVJESNETS FORSLAG 
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HANDLINGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/Ar 

Forlcengelse, Arfivik 
Fcerdigg. 2. etape, Diagonalvej 
Fori. Kvartersvej A 1 0 1 . etape 
Fori. Kvartersvej A 1 0 2. etape 
Vej B 1, byggemodning 
Ny heliportbygning 

1995 

900 

KOMMENENS ANLJEGSPLAN. 1995 (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/Ar 

Kvartervej A 1 0/A5 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Samlet anlcegsudgift 
Hjemmestyrefusion 
Kommunal anlcegsugift 

ANLJEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/Ar 

Kystvej mel. trawl- og atlantkaj 
Liggekaj ved kystvej 
Landings bane 
Forbedring af ekst. veje 

KOMMUNENS DRIFTBUDGET 

Veje, soet:ytiflin~ 

.5r-rc::-rtt rJ rr t;. , J 

1995 

400 

1300 
900 
400 

1995 

X 

689 

1996 1997 

700 
800 

700 0 
% 3000 

1996 

400 

1100 
700 
400 

1996 

X 

X 
X 

689 

1997 

300 

4100 
3800 
300 

1997 

X 

X 

689 

1998 

1000 

1000 

1998 

420 

2420 
420 
420 

1998 

X 

X 

689 

sen ere 

3000 

1500 
1000 

sen ere 

5500 
5500 
0 

senere 

X 
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4. MILJ0PLAN 

INDLEDNJNG 

Miljoplan omfatter folgende omrader: 
-Spildevand 
-Oiie- og kemikalieaffald 
-Renovation 

Miljoomradet reguleres af forordning nr. 7 af 13. 
Maj 1993 om beskyttelse af miljoet. Forordningen 
indeholder bestemmelser om bekcempelse af 
forurening af luft, vand, is og jord. Den overord
nede byggemodning, herunder bortledning af 
spildevand henhorte anlcegsmcessigt under 
Gronlands Byggevcesen lndtil 1/1-1994, men er 
nu overgaet til Bygge- og Anlcegsstyrelsen. I 
kommunal henseende er miljoomradet henlagt 
under teknik/miljo- og boligforvaltningen. 

Kommunale vedtcegter gceldende for omradet: 

Vedtcegt om hvalflcensning i Qeqertarsuaq by, 
stadfcestet 25.08.1977, med cendring af den 
31.03.1978. 

Vedtcegt for renovation i Qeqertarsuaq, stadfces
tet 25.01.1983. 

EKSISTERENDE FOR HOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Spildevand 

Der eksistere ikke en egentlig spildevandsplan 
for Qeqertarsuaq, men eksisterende kloaknet er 
kortlagt pa bykort udarbejdet af Gronlands For
undersogelse. 

Del eksisterende kloaknet omfatter i princippet 
aile storre institutioner, samt den del af den nye
re boligbebyggelse der er opfort som teet lav. 

Savel den celdre som den nyere boligbebyggelse 
bestaende af enkelt- og dobbelthuse er i del 
vcesentlige uden kloak. 
Da en vcesentlig del af denne boligmasse er for
synet med helarsvand, sker der idag en betydelig 
udledning af grat spildevand direkte til de bolig
ncere, friholdte omrader med deraf folgende hy
giejniske og cestetiske problemer. 

I de kommende ar onskes en udbygning af klo
aknettet i boligomraderne A5 og A 10, saledes at 
samtlige boliger i disse omrader kan tilsluttes 
kloak. 
Udbygningen af kloaknettet sker kun i del om
fang minimum 80% af omradet kan tilsluttes. 
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Hjemmestyret anlcegger del overordnede led
ningsnet, fordelende hovedledninger anlcegges 
af _kommunen/bollgejer og stikledninger af boli
gejer. 

Recipientforhold 

All spildevand udledes urenset til havomradet ost 
for byen, ncer del planlagte rekreative omrade 
ved "sorte sand". Der foreligger ingen oplysnin
ger. eller vurderinger af spildevandsudlednings 
pawkn1nger af del kystncere havmiljo. Det er 
lmidlertld abenlyst at der foregar en forurening af 
kysten langs "sorte sand" der er scerdeles uhel
dig for bla. angmassetfangsten fra stranden. 

Bortskaffelse af olie-_Qg__kem_ikalieaffald 

Handtering af olie- og kemikal'ieaffald sker gen
nem indsamling og opmagasinering af affaldet pa 
en plads, der er anlagt i forbindelse med dum
pen. 
Kemikalieaffald videresendes til kommunekemi i 
Danmark. 

Renovation omfatter bortskaffelse af dag- og 
nataffald samt bortskaffelse af jern- og metalaf
fald. 

Dagrenovationen indsamles gennem privat 
vognmandsentreprise og deponeres pa dumpen, 
der er beliggende umiddelpart syd for byen. 

Natrenovationen indsamles gennem privat vogn
mandsentreprise og kores til renovationsanstal
ten, hvor den kastes i havet. 
Del ma forventes, at natrenovationen vii for
mindskes i takt med udbygningen af kloaknettet. 

Scerlig forurenende virksomheder 

Omrade E1., der indeholder den kommunale 
dagrenovations plads, vii kunne dcekke behove! 
planperioden ud. 
Placering af et eventuelt kommende forbrcen
dingsanlceg vii ske inden for delle omrade. 
I forbindelse med opforelsen af et forbrcendings
anlceg skal der sages tilladelse efter landstings
forordenigen. 



MILJOPOLITIK 

Kommunens miljopolitik har som hovedmal at 
forbedre hygiejnen og bymiljoet samt at undga 
forurening af naturen, og sikre at naturvoerdierne 
bevares. 

Kommunalbestyrelsen onsker isoer at fremme 
denne malsoetning gennem: 

Udbygning af kloaknettet i Qeqertarsuaq by til 
at omfatte bortledning af rnest rnuligt spilde
vand. 
Udlobet ved "sorte sand" skal forsoges supple
ret med et udlob ved natrenovationsanstalten. 
Etablering af affaldsforbroendingsanloeg. 

FORHOLD TIL HOVEDSTRUKTUREN. 

De forskellige omraders forhold til hovedstruktu
ren fremgar af kortbilag. 
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HANDLINGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

AniCBgsemner/ar 

Kloak/Aqqalualiip 
Kloak A10,2 

1995 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

AniCBgsemner/ar 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Sam let aniCBqsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal aniCBgsudgift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

AniCBgsemner/ar 
Kloak, B 1 (byggemodn.) 
Kloak, Upernaviup Aqq. 
Klaok, Akinnquit 
ForbrCBndingsaniCBg 

KOMMUNENS DRIFTBUDGET 

Spildevand 
Olie og kemikaliaff. 
Dag og natrenovation 
Forarsrengoring 

1995 

0 

0 
0 
0 

1995 

1995 

120 

847 
71 

1133 

1996 

1996 

0 

0 
0 
0 

1996 

X 

1996 

110 

847 
71 

1124 

1997 1998 

1500 

sen ere 

1100 
1100 

1 99,_,_7 ___ 1,_,9"'9"'8'----'s""e""n"'e r""-e 

0 

1500 
1500 
0 

1997 

X 

1997 

110 

847 
71 

1125 

0 

0 
0 
0 

1998 
X 

X 

1998 

110 

847 
71 

1126 

2200 
2200 
0 

sen ere 
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5. FORSYNINGSPLAN 

INDLEDNING 

Forsyningsplanen omfatter udbygningen af: 
-Eiforsyningen 
-Vandforsyningen 
-Varmeforsyningen 
-Telekommunikation 
-Tankanlffig 
-Sten- og grusmaterialer 
-Spra:Jngstof 

El-, vand og varmeforsyningen varetages af 
Gronlands Energiforsyning, medens telekommu
nikationen varetages af Gronlands Televa:Jsen. 

Varmeforsyningen varetages af private i egen 
bolig, og det offentlige udlejningsbyggeri har 
egen varmeproduktion. 

I forbindelse med oplosningen af Nuna-Tek er 
det hidtil ga:Jidende regelgrundlag bortfaldet. Der 
er endnu ikke tilvejebragt et nyt regelsa:Jt for om
radet. 

I kommunal henseende varetages omradet af 
udvalget for teknik og miljo og af teknik/miljo- og 
boligforvaltningen. 

Forsyninger med sten - grusmaterialer og 
spra:Jngstoffer er organisatorisk placeret under 
KNI. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

El 

Byens elektricitet produceres pa det central! pla
cerede elvffirk midt i byen. 

I 1990 er elva:Jrket udvidet med en tilbygning til 
administrationen og kapaciteten er blevet for
oget. 

De eneste to omrader hvor elforsyningen ikke 
kan paregnes da:Jkket med det eksisterende hoj
spa:Jndingsnet er boligomraderne A 10 og A 11. 
Omrade A 1 0 er forberedt til etablering at en 
netstation N5, hvilket er udskudt grundet a:Jndrin
ger i byggetakten. 

I hjemmestyrets plan for udbygnings af vand
kraftforsyningen indeholdes muligheden for byg
ning af et mindre vandkraftanla:Jg ved Rode Elv til 
supplering af det eksisterende dieselbaserede 
elva:Jrk. 
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Byen er indtil 1992 blevet forsynet med vand fra 
elvlejet i det fredede omrade ved Arktisk Station. 
Fra 1992 er vandforsyningen blevet suppleret 
med en ny ravandsledning Ira Lyngemarkselven. 

Lyngmarkselven er i reserve og anvendes pri
ma:Jrt I forarsmanederne nar indhandlingen pa 
frskefakbnkken pabegyndes. I maj/juni stiger 
vandma:Jngden i elvlejet ved Arktisk station pa 
grund af smeltevand, saledes at det ikke er nod
vendigt at supplere med vand fra Lyngmarksel
ven. 

Vandva:Jrket er ligeledes udbygget i 1992 og med 
en kapacitet pa ca. 500.000 m3/ar !remover er 
der plads til en forogelse af vandforbruget d~r i 
ojeblikket er pa ca. 100.000 m«/ar. Storste vand
forbruger er fiskefabrikken med et forbrug pa ca. 
55.000 m3/ar. 
Det ma dog paregnes at indtil der er indhentet 
flere ars driftserfaringer regnes dog kun med en 
arskapacitet pa max. 240.000 m3/k 

Varme 

Den nyopforte boligbebyggelse varmeforsynes 
fra egen varmecentral. De spredte enfamiliehuse, 
og en del af ra:Jkkehusene opvarmes ogsa via 
egne oliefyr, ligesom visse dele af den a:Jidre be
byggelse bliver opvarmet med petroleumsovn. 

Telekommunikation 

Teleanla:Jgget i Qeqertarsuaq bestar af et mod
lager- og sendeanla:Jg. I lighed med andre byer 
er Qeqertarsuaq fuldautomatiseret og der skulle 
ikke va:Jre problemer med oprettelse af nye tele
fonlinier i planperioden. 

Teles bynffire anlffig er beliggende i antenneom
rade 1 i byens sydlige udkant og er pa vej til at 
blive lukket inde med begra:Jnsede udvidelses
muligheder. Tele har ved brev af den 13. marts 
1987 godkendt at indsigtszonen for ovennffivnte 
omrade ffindres til 25 m. 
I de kommende ar planla:Jgges hell at nedla:Jgge 
det bynffire anla:Jg og flytte ud i antenneomrade 2 
der er beliggende pa halvoen sydost for byen. 
Antenneomrade 3 ligger ca. 1 km syd for byen. 

Tankanla:Jq 

Det eksisterende tankanla:Jg i havneomradets 
nordlige del har tilstrffikkelig kapacitet og der er 
udvidelsesmuligheder. Desuden er i 1991 opfort 



ny tank i havneomradets sydvestlige del, til be
tjening af fiskerfladen. 

FORSYNINGSPOLITIK 

Kommunalbestyrelsen onsker en fortsat udbyg
ning af forsyningsomradet i takt med befolk
ningsudviklinge og befolkningens onsker og be
hov iovrigt. 
Et mal er at aile brugere skal forsynes med hel-
arsvand. ' 

Hjemmestyret anl<egger kun helt overordnede 
ledningsanl<eg, der giver boligomraderne mulig
hed for tilslutning, og kun safremt 80% af boli
gerne bliver tilsluttet. Fordelende hovedledninger 
i omraderne skal anl<egges af kommunen/boli
gejerne og stikledninger til de enkelte boliger af 
boligejerne. 

Det er ligeledes et mal at virke for modernise ring 
af utidssvarende opvarmningsforhold samt at ar
bejde for effektive og ressburcebesparende op
varmningsforhold, herunder boligers isolering. 

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN 

De forskellige forsyningsanl<egs placering, !rem
gar af kortbilag. 
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OVERSIGT OVER EL-, VAND- OG TELEOMRADER 
1 :20.000 
E2- E3 OMRADER MED TANKANLJEG 
E5 - E6 TELE, ANTENNEOMRADER 
.._.._.._ VANDINDVINDINGSOMRADE, 81 
-·-· RAVANDSLEDNING 

I VANDVJERK 
ELVJERK 
TELESTATION 



HANDLINGS PLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/<?tr 1995 

Renovering af hovedvandledningsnet 3200 
Vand 2. etape A 10 (byggemodning) 
Renov./modern. elvcerk 
Vand og el A 1 0 (byggemodning) 
Ringforbind. A 10- Upernav. Aqq. 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

Anlceqsemner/<?tr 1995 

0 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Sam let anlcegsudgift 4200 
Hjemmestyrerefusion 4200 
Kommunal anlcegsudgift 0 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/§!r 1995 

Vand, Akinnguit 

KOMMUNENS DRIFTOMKOSTNINGER 

El 62 
Vand 24 

86 

1996 

1100 
500 

1996 

0 

1400 
1400 
0 

1996 

X 

62 
24 

86 

1997 

5200 

1997 

0 

5200 
5200 
0 

1997 

62 
24 

86 

1998 senere 

11500 

1998 

0 

11500 
11500 
0 

1998 

62 
24 

86 

3400 
3700 

senere 

7100 
7100 
0 

senere 
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6. KOMMUNAL VIRKSOMHEDS 
PLAN 

INDLEDNING 

Virksomhedsplanen omfatter kommunens drifts
og anlcegsaktiviteter inden for det teknsike amra
de sam! den kommunale administration. Aktivite
terne omfatter: 

-Entreprenorafdeling 
-Lossepladsdrift 
-Giasfibervanksted 
-Systue 
-Brandvcesnet 
-Kirkegarde 
-Kommunens administration 

Aktiviteterne indentor kommunal produktion har 
en ncer sammenhceng med socialforvaltningens 
aktiviteter pa beskceftigelsesomradet. 

Omradet reguleres af folgende regelgrundlag: 
-Brandvedtcegt for Oeqertarsuaq kommune. 
-Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 
om kirkegarde. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Kommunal produktion 

Entrepren0rafdelingen arbejder med vedligehol
delse af veje, slier, grafter, fartojsningsbroer for 
bade, smareparation og transportarbejde. 

Lossepladsdrift bestar i opsyn/sortering af tilkort 
atfald og afbrcending. 

Glasfibervcerkstedet arbejder med reparation af 
smajoller. 

Systuen fremstiller hovedsageligt bornetoj til salg 
i byen. 

Kirkegarde omfatter begravelser og vedligehol
delse. 
Der er behov for udvidelse af kirkegarden. 

Kommunens administration omfatter et sekretari
at og forvaltninger for okonomi, bolig- teknik & 
miljo, kultur og undervisning, sociale forhold og 
skat. 

Brandslukning 

Brandslukningen omfatter aktiviteter i forbindelse 
med slukning af ildebrande og redningsaktioner. 
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6. KommunaJ virksomhedsp!an 

Brandkorpset i Qeqertarsuaq bestar i 1991 af 1 
brandinspektor, 2 brandsassistenter samt 4 
brandmestre. Herudover er der til korpset tilknyt
tet 13 brandmcend. 

Brandkorpset rader over stationcert udstyr i byen. 
Der er behov for udbygning af brandstationen i 
Oeqertarsuaq. 

KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPOLITIK 

Det er kommunalbestyrelsens onske at bibehol
de de kommunale virksomheder i den nuvceren
de form, saledes at der fortsat sikres borgerne 
service pa de forskellige omrader. 

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN 

Udviklingstendenserne pa del kommunale virk
somhedsomrade indebcerer ikke vcesentligt age
de arealbehov. Det forventes saledes, at den 
forventede udbygning kan forega indentor de ek
sisterende byplanmcessige rammer. 
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HANDL/NGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

AnlaJgsemner/1\r 1995 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN 1995 (1.000 KR.) 

AnlaJgsemner/1\r 

Ny kirkegard 
Ny brandbil 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Sam let anlaJgsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal anlaJgsudgift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

AnlaJgsemner/ar 

1995 

150 
310 

460 
0 
460 

1995 

1996 

1996 

300 
300 

600 
0 
600 

1996 

KOMMUNALE DRIFTUDGIFTER 1995 (1.000 KR.) 

Entreprenorafdeling 498 498 
Lossepladsdrift 120 120 
Komm. VaJrksted 47 47 
BrandvaJsen 574 694 
Kirkegard 0 0 
Kommunal adm. 7226 7224 7224 

8465 8583 

1997 

1997 

0 
275 

275 
0 
275 

1997 

498 
120 
47 
634 
0 
7234 

8583 

1998 

1998 

0 
250 

250 
0 
250 

1998 

498 
120 
47 
694 
0 
7244 

8603 
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senere 

sen ere 

senere 
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7. SOCIALPLAN 

INDLEDNING 

Socialplanen omfatter 4 hovedomrader: 
-Forebyggelse 
-Offentlig hjCEip 
-B0rn 
-.LEidre 

LovgivningsmCEssigt er socialomradet omfattet af 
f0lgende regelsCEt. 

Vedmrende forebyqgelse: 
Landstingsforordning nr. 6 at 28.4.88 om institu
tioner med sCErlige formal for voksne. 
Landstingsforordning nr. 14 af 1.11.82 om tvcer
fag ligt samarbejde i sociale sager. 

Vedmrende offentlig hjcelp: 
Landstingsforordningerne nr. 9 (1982) og nr. 10 
og 11 (1982) med tilh0rende cirkulcerer nr. 162 af 
14.03 .83 og 169 af 1.1.85, samt nr. 12 (1982) . 
Bekendtgmelser nr. 17 (1983, 6 (1987) og 48 og 
52 (1990). 

Vedmrende b0rn: 
Landstingsforordningerne nr. 4, 9, 12, 14 og 28 
med t ilhmende cirkuiCErer nr. 161 af 27.2.84, nr. 
126 af 21.09.78, nr. 129 af 1.1.86, nr. 121 af 
1.6.78, nr. 171 af 1.1 .86, 176 af 1.7.86, nr. 183 af 
1.6.88, nr. 185 af 7.4.88 og nr. 188 af 1.4.88. 
Bekendtgmelse nr. 28 ( 1989). 

Vedrmende fysisk oq/e ller psykisk handicappe
de: 
Landstingsforordning nr. 3 med tilhmende cirku
lce rer nr. 168 af 1.1.85, nr. 183 af 1.6.88, nr. 184 
at 1 .6.88 og nr. 193 af 1.1.90. 

Vedmrende CEidre: 
Landstingsforordning nr. 8 (1990). 

Politisk og administrativt hmer socialomradet un
der socialudvalget/socialforvaltn ignen og kul
turudvalget/kultu rforvaltningen, jvf. landstingsfor
ordning nr. 8 at 10.10.79 med tilh0rende cirku
lcere nr. 158 af 1.11 .83 om socialvcesenets sty
ring og organisation, herunder cirkulceret om so
cial udbygning. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Forebyqgelse oq offentliq hjcelp 

Forebyggelsesarbejdet har til formal at minimere 
eller helt at hindre problemers opstaen. Kernen 

37 
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er at sikre befolkningen en god og tryg hverdag. 

Dette kan ske gennem et godt samarbejde mel
lem skole , socialforvaltningen, po liti og sund
hedsvcesen. 
~isse instanser kan gennem et ncert samarbejde 
JgangsCEtt~ forebyggende aktiviteter bade gene
relt og d1rekte med radgivning, vej ledning og 
st0tteforanstaltninger til socialt belastede hjem. 

Offentlig hjCEip, der helt overvejende er forord
nings- og cirku lcerebestemt, ydes typisk i forbin
delse. med arbejdsl0shed, sygdom og barsel. 
Endv1dere ydes der 0konomisk hjcelp i forbindel
se med revalidering. Den 0konomiske hjcelp 
dcekke underholdsbel0b og boligudgifter. 

I forbindelse med medlemsskab af SIK/SIP, KAIK 
e!ler PIP kan der ydes takstmcessig hjcelp i for
blndelse med arbejdsl0shed og sygdom. 

Den nye barselsreform giver adgang for aile til 
barselsdagpenge. 

Der findes ingen misbrugskonsulent og der er ik
ke oprettet en ungdomstjeneste i kommunen. 

B0rn 

Bmn omfatter her de 0-13 arige, svarende til 
vuggestue-, b0rnehave- og fritidshjemsalderen. 

Gruppen udgjorde 404 personer i 1992, jvf. fig. 1. 
r------------------------------------~ 

1980 1995 
Oeqertarsuaq abso l. % absol. % 
0 - 3 ar 50 4 71 6 
3 - 7 ar 69 6 104 8,8 
7 - 13 ar 120 1 0 137 11 ,6 
Fig. 1. 0 - 13 arige, udviklingen 1980 - 1995. 

Af figu r 2 fremgar de udviklingstendenser, der 
forventes at g0re sig gceldende if0lge GSK's be
folkningsprognose (indextal). 

1990 1995 2000 2005 
0-2 83 71 75 70 
3-6 173 104 176 160 
7- 13 11 7 137 151 132 
Fig. 2. Udviklingstendenser. 

Gruppen udgjorde 312 personer pr. 03.01.1995 
ud af en sam let befolkning pa 1181 personer. 
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HANDLINGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1 .000 KR.) 

Anla:Jqsemner/ar 1995 

Vuggestue 74.01 500 
Alderdomshjem 0 
Sygehuset 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

Anla:Jqsemner/ar 

Vuggestue 
Legepladser 
Alderdomshjem 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Sam let anla:Jgsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal anla:Jgsudgift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Anla:Jqsemner/ar 

Udvidelse af legeplads, b0rnehaven 
D0gninstitution 
Beskyttede boliger 

KOMMENENS DRIFTUDGIFTER 

Socialomradet 

1995 

1000 
75 

1075 
500 
575 

1995 

X 

10426 

1996 

0 
1200 

1996 

0 
0 
2400 

2400 
1200 
1200 

1996 

X 

10575 

1997 

0 
0 

1997 

0 
0 

0 
0 
0 

1997 

X 

10_600 

1998 

0 
0 

1998 

0 
0 

0 

0 

1998 

10.625 

senere 

1000 

sen ere 

1000 
1000 
0 

senere 
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8. SKOLEPLAN 

INDLEDNING 

Planomradet omfatter folkeskolen og den lokale 
STI skole. 

Folkeskolen indeholder en obligatorisk 9-arig 
hovedskole med en 3-arig fortscettelses- og 
kursusskole. 

Folkelskolen er henlagt under hjemmestyret og 
reguleres ved landstingsforordning nr. 10 af 25. 
oktober 1990 om folkeskolen. Landsstyret har 
den overordnede styrelse af folkeskolen, medens 
den daglige ledelse forestas af direktoratet for 
kultur, uddannelse og forskning (KIIP). 

Pa del kommunale plan har kommunalbestyrel
sen den overordnede styrelse. Den daglige le
delse pa politisk plan henhorer under kultur- og 
undervisningsudvalget og pa del administrative 
plan under kultur- og undervisningsforvaltningen. 

STI skolen er en lokal erhvervsskole hvor der 
undervises inden for faggrupperne socialmed
hjcelper, levnesmiddel, fiskeriassistent, jern og 
metal, bygge og anlceg og HK. 
Uddannelsen variere Ira 2 til ca. 5 ar incl. praktik 
og brancheskoleophold. 

STI skolen er henlagt under hjemmestyret og 
lovgrundlaget er Landstingsforordning nr. 1 af 4. 
maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelses
stotte og erhvervsvejledning, Landstingslov nr. 4 
af 23. april 1988 om retsforhold mellem elever og 
praktikpladsvirksomheder i Gmnland samt Land
stingslov nr. 16 af 23. november 1989 om ar
bejdsgiverens erhvervsbidrag. 

Ansvaret for undervisningen er henlagt under di
rektoratet for kultur, uddannelse og forskning 
(KIIP). 
Undervisningslokaler og kontorfaciliteter stilles til 
radighed af kommunen. 
Kommunen har nedsat et lokalt erhvervsuddan
nelsesudvalg som skal pase at uddanelsen gen
nemfores i overensstemmelse med gceldende 
bestemmelser. 

EKSISTERENDE FOR HOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Pa Qeqertarsuup Atuarfia er der i 1994/95 192 
elever fordelt pa 1 . - 1 2. klassetrin i 1 - 2 spor. 
De dansksprogede elever er delvis integreret i de 
gronlandsksprogede klasser, men de undervises 
i nogle fag i grupper pa !veers af flere argange. 
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Skolen rader over 12 normalklasser samt diverse 
faglokaler. 

Der er i dag et behov for ialt 1 6 normalklasser. 
Manglen pa klassevcerelser betyder, at der er 
klasser, der ikke har sit eget klasselokale, men 
ma undervises i faglokalerne, nar disse ikke an
vendes til deres egentlig formal. 

Behove! for en udvidelse af skolebiblioteket, lce
rervcerelset, kontorene samt ovrige faciliteter 
som toiletter og garderobe er meget pakrcevet. 

Der har i flere ar vee ret et onske om en udvidelse 
af skolen da pladsforholdene og faciliteterne iov
rigt er hell utilstrcekkelige. 

Endvidere er skolen prceget af mange sammen
bygninger og. darlig udnyttelse af arealet. 

/-rvo r-.z'c 7 1¥~ -/ 

KlassekveHeFf!en er (192:16) ~ 12 

Lcereskematimeforbrug pr./elev (595,5: 1 92)~3. 10 

Skolene etageareal udgor 1 .295 m2 

Skolevcesnets prognose for Qeqertarsuaq: 

ar antal elever 
1994-95 192 
1995-96 (1 94) 203 
1996-97 225 
1997-98 231 
1998-99 240 
1999-00 253 
2000-01 (21 2) 260 
2001-05 (21 3) 260 
(XXX) GSK's prognose for Qeqertarsuaq. 
Fig 1. skolevcesnets prognose for Qeqertarsuaq. 

Skolevcesenet har udarbejdet prognosemodel for 
ncermeste ars udvikling i Qeqertarsuaq, jvf. 
ovenstaende label. Denne model bygger pa ele
ver Ira 1-12 klassetrin. Skolevcesenets elev pro
gnose skal sammenholdes med befolknings pro
gnosen for de 7-16 arige, Ira GSK der ligger no
get Iavere. (tallene i parrentes, fig. 1 ). 

~.?,oL..EVA~)/,"''@J ).iN,:'//.~·:;dcC /_/ 

udgangspunktet for 'Wfognosen eT de faVfiske 
fodselstal i arene 88-94. 

Som det fremgar at den viste prognose er elev
tallet st1gende. Frem til ar 2000 vii elevfallet sale-



des blive foroget med ca. 35 %, hvilke naturligvis 
medforer et foro get lokalebehov. 

I arene 94/97 er der behov for 16 normalklasser. 

I arene 97/99 er der behov for 17 normalklasser. 

Og i arene fremover skonnes det at der vii vcere 
behov for 18 normalklasser. 

Der er saledes at onsker om yderlig 8 klasselo
kaler samt forbedring af eksisterende faciliteter. 
Det vurderes at der er et behov for en forogelse 
af skolens areal med ca. 800 m'. 
Begge prognoser er behceftet med nogen usik
kerhed, men viser en stigning 

Pa STI skolen har elevtallet vceret faldende de 
sidste ar, saledes at det i dag kniber at gennem
fore undervisning inden for aile faggrupper med 
del lovmcessige elevantal. 
En mulighed for at oge elevtallet kunne vcere at 
tilbyde elever fra mindre byer og bygder i Disko
omradet et skoleophold. Dette ville krceve at 
kommunen fremskaffede kollegieboliger. 

Kollegie vcerelserne vii opsa kunne anvises ele
ver fra Brancheskolerne under deres praktiktid, 
eller andre unge under uddannelse der har be
hov for et tidsbegrcenset opholdsted. 

De manglende indkvarteringsmuligheder for ele
ver fra Kangerluk kan formodentlig for de 7-16 
arige loses gennem en eller and en form for privat 
indkvartering. 

SKOLEPOLITIK 

Det er kommunalbestyrelsens intention overfor 
Hjemmestyret at papege behovet for udvidelse af 
Qeqertarsuup Atuarfia, sa den kan rumme den 
lovpligtige folkeskoleundervisning i dagtimerne, 
ligesom den om eftermiddagen og om aftenen 
kan rumme kulturelle og fritidsundervisnings
mcessige aktiviteter. 
For STI skolen er malscetningen at etablere kol
legiefaciliteter saledes at skolen kan viderefores. 
Byggetjenestens gamle indkvartering kan evt. 
indrettes til kollegie. 
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HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

~A~nl~ffi~g~s~em~ne~r~/a~r---------------~1~9~95~---1~996 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

Anlffigsemner/ar 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Samlet anlffigsudqift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal anlffigsudqift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Anlffigsemner/ar 

Om-/tilbyqning skole, 6 klassevffir. 
Om-/tilbygning skole, lffirerfacil. m.v. 

KOMMUNENS DRIFTBUDGET 

Skole 
STI 

1995 

0 
0 
0 

1995 

95 

8285 
96 

8381 

1996 

0 
0 
0 

1996 

1000 
2000 

96 

8825 
96 

8921 

1997 

1997 

0 
0 
0 

1997 

7000 

97 

8435 
96 

8531 

1998 

1998 

0 
0 
0 

1998 

98 

8435 
96 

8531 

senere 

senere 

0 
0 
0 

senere 
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9. KULTUR- OG FRITIDSPLAN 

INDLEDNING 

Kultur- og fritidsplaner omfatter folgende omra
der: 

-Museum 
-Bevaringsinteresser 
-Lokal -TV 
-Kirke 
-Bibliotek 
-Kulturelle aktiviteter 
-F ritidsundervisning 
-ldr<Bt 

Kutur- og fritidsomradet reguleres af fig. regel
s<Bt: 
Landstingsforordning nr. 3 af 15. oktober 1979 
om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed. 
Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 
om biblioteksv<Bsenet. 
Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 
om fritidsvirksomhed. 
Landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om 
styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed. 
Landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om 
museums- og arkiw<Bsen. 
Hjemmestyrets bekendtgorelse nr. 31 af 30 ok
tober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i 
kommuneplani<Bgningen. 
Landstingsforordning nr. 3 af 17 maj 1990 om 
radio- og fjernsynsvirksomhed. 

Folgende kommunale vedt<Bgter g<Bider for om
radet: 
Vedt<Bgt for Qeqertarsuaq kommune om sne
scootere, stadf<Bstet 13.02.1991. 
Vedt<Bgt om hundehold i Oeqertarsuaq kommu
ne, stadf<Bstet 06.06.1991. 

Politisk/administrativt henhorer omradet under 
kultur- og undervisningsudvalget/kultur- og un
dervisningsforvaltningen. 

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGS
TENDENSER 

Kulturomradet 

Kommunen er i ojeblikket ved at indrette muse
um i B-5, den tidligere landsfogebolig. lndretnin
gen financieres ved kommunale midler og tilskud 
Ira fonde. lndretningen gennemfores i etaper, og 
1. etape er ibrugtaget i foraret 1992. Nar museet 
er f<Brdigindrettet i Iobel af nogle ar, vii del rade 
over ca. 150 m2 til udstillingsbrug i stueetagen og 
ca. 150 m' til kontor, arbejdsrum og arkivrum pa 
1. sal; desuden rader museet over 2 udhuse. 
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Museet er et kommunalt museum. 

Hjemmestyrets okonomidirektorat har i 1990 ud
arbejdet en bevaringsregistrant for Qeqertarsuaq 
by. lfolge den f1ndes der 2 bevaringsomrader: 
Den gamle bydel ved havnen. 
Omradet ved kirken, endvidere henvises til by 
notate!: 
"Qeqertarsuaq - Bevaringsv<Brdige bygninger og 
bygn1ngsdele", Gronlands Hjemmestyre, 0kono
mi direktoratet 1990. 
Se kortbilag og listring med oversigt over 
bevanngsv<Brdige bygninger. Der forsoges 
etableret et samarbejde mellem KNI og 
kommunen om bevaring, vedligeholdelse og 
anvendelse af de bevaringsv<Brdige bygninger i 
byen. 

I 1983 rejstes fredningssog pa B-5, men den er 
trukket tilbage af Landsmuseet. 

Kommunen har netop overtaget det tidligere 
fjernsynsforeningsstudie, og det er heretter kom
munens plan at soge koncession til udsendelse 
af lokal-tv - prim<Brt meddelelser og lokalprodu
cerede udsendelser. Der vii v<Bre mulighed for at 
1nteresserede personer kan deltage i arbejdet 
med lokal-tv pa frivillig og ulonnet basis. Lokal
tv vii V<Bre underlagt kultur- og undervisningsfor
valtnlng/kultur- og undervisningsudvalg. 

Kirken er beliggende i byens centrum, og der er 
behov for kontor/moderum i forbindelse med 
denne. 

Biblioteket i Qeqertarsuaq er kombinerede sko
le- og folkebibliotek bade lokale- og bogm<Bssigt 
og rader over i all 10.700 bogtitler. Biblioteket er 
indrettet i lokale pa 50 m2 , hvilket er for lidt til nu
tidig biblioteksvirksomhed. Biblioteket forsoges 
udvidet til del dobbelte ved en kommende skole
udvidelse. 

Regels<Bttet for kultur- og fritidsomradet angiver 
rammerne, som kommunen kan udove sin kul
tur- og fritidsvirksomhed indentor. 
Rammerne for kultur- og folkeoplysninsvirksom
hed forsoges udfyldt i samarbejde med de ovrige 
kommuner i Diskobugten samt Uummannaq og 
UpernaVIk, idet aktiviteter indentor omraderne 
musik, teater og udstillinger tilrettei<Bgges i et 
okonomisk og praktisk samarbejde. 



En del af kommunens kultur- og folkeoplys
ningsarbejde foreg§.r i samarbejde med forenin
gerne. 

Aile aktiviteter indenfor kulturomr§.det foreg§.r 
skolens lokaler incl. skolens gymnastiksal, og 
byens forsamlingshus. 

Fritidsomr§.det 

Fritidsomr§.det omfatter forst og fremmest hal
og banesport og skisport. Disse aktiviteter knytter 
sig til anlceg og arealer til fritidsform§.l. 

Skolens gymnastiksal udl§.nes vederlagsfrit til i
drcetsforeningerne udenfor de tidspunkter, som 
skolen anvender den. 

For fortojning af joller og smab§.de findes i del 
indre havnebassin ncer elvcerket pontonbroer. 
En kornmende lystbadehavn paregnes placeret i 
den nordlige del af inder havnen, se side 21 
(Havneonir§.dets udbygning). 

KUL TUR- OG FRITIDSPOLITIK 

Del er et rn§.l, at tilbuddene indenfor kultur- og 
fritidsornr§.det udvikles i overensstemmelse med 
hele befolkningens behov. 

Udviklingen af tilbuddene skal s§. vidt muligt fo
reg§. i samarbejde med del etablerede forenings
arbejde, s§. kommunens og foreningernes tilbud 
supplerer hinanden i storst mulig udstrcekning. 

Del er fortsat kommunens mill at stotte b§.de 
kulturelle og idrcetslige foreninger i deres aktivi
teter - dog vii aktiviteter for born og unge blive 
prioriteret hojest. 

Stollen til foreningsarbejdet kan b§.de vcere oko
nomisk stotte til bestemte aktiviteter og praktisk 
stotte og vejledning i forbindelse med del almene 
foreningsarbejde. 

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN 

De forskellige kultur- og fritidsaktiviteter findes 
jcevnt ford ell i byen og de byncere arealer. 
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BEVARINGSVJERDIGE BYGNINGER 

8-9 Hvalfangerhus (nu sygehus) 

8-5 "Nordforgedboliger" museum udhuse og kongebro 

8-10 Midterdel tidl.bestyrer bolig kontor, lagerbyg og butik 

8-33 

8-4 

8-13 

8-16 

8-15 

8-12 

8-27 

8-32 

8-208 

8-69 

8-34 

8-67 

8-502 

8-68 

8-86 

8-70 

Spmkhus/lager 

Landstadsbygninger 8ogtrykkeri>skole 

Handelschefbolig 

T omrervrerkstedet 

8utikken 

8ageriet 

Manufaktur og skobutik 

Smedien ubeny11et, opgort i natursten 9;:: __ "--v;·:; ,- /"d:J,,d~'-' 
/ cT' /99 2._ 

Arkivet, nu Vrerksted, opfort i natursten 

Prmstebolig 

Lagerbygning Gronsagshus 

Kirk en 

Klokkestabel 

Ligkabellet 

8olig 

Skole 
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1778 . 

ca. 1840 

1840,1890 

1852 

1913' 

1923 -

1902 

1939 

1935 

1967 

1909 

1909 

1950 

1913 

1975 

1975 

1925 

1928 
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B-287 Tandklinikken 1963 

B-6 Geofysisk laboratorium 1927 

B-276 Kosmisk laboratorium 1938 

B-1 Gammel Artisk station 1906 

B-348 Artisk station 1965 

B-3 Assistensbolig 1948 

B-23 Krudthuset 1873 

B-183 Sten Pakhuset 1880 

B-2 Bolig for videnskabelig Ieder af arktisk station _/9Y8 

B-11 SyvEerkstedet -/9 '! 8 



HANDLINGS PLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/ar 1995 

Kommunal fritidsklub 500 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/ar 

Kommunal fritidsklub 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Sam let anlcegsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal anlcegsudgift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

Anlcegsemner/ar 

Kantor til kirke 
Udvidelse af bibliotek 

KOMMUNENS DRIFTBUDGET 

Museum 
Lokal TV 
Kirke 
Bibliotek 
Kulturelle aktiviteter 
ldrcet 
Ungdomsklub 

1995 

1880 

1880 
500 
1380 

1995 

1995 

129 

84 
254 
68 
175 

710 

1996 

400 

1996 

0 
400 
0 

1996 

X 

1996 

129 

84 
254 
68 
175 

710 

1997 

1997 

0 
0 
0 

1997 

X 

1997 

129 

84 
254 
68 
175 

710 

1998 

1998 

0 
0 
0 

1998 

1998 

129 

84 
254 
68 
175 

710 
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senere 

sen ere 

0 
0 
0 

senere 



10. TEMAPLAN FOR NATUR
OMRADER 

INDLEDNING 

Flere steder i kommunen findes omrader af S<Br
lig naturv<Brdi og for at beskytte dyre og planteli
vet her er nogle omraderne fredet, se kortbilag. 
Materialet om omraderne med scerlig naturv<Brdi 
er indhendtet ved Ole Frimer, videnskablig Ieder 
af arktisk station i Qeqertarsuaq. Pa stationen, 
der hore under Kobenhavns Universitet, foregar 
til stadighed videnskabelige undersogelser af 
dyre- og plantelivet pa og omkring Oiskooen. 
Omrade 1, 2 og 3 er "Ramsar omrader d.v.s. 
omrader omfattet af den internationale beskyttel
sesorganisation for natur. "The Ramsar-conven
tion~~. 

Endvidere er flere omrader af scerlig naturv<Brdi 
end herunder n<Bvnt i rapport nr. 4, registrering af 
bevaringsv<Brdige omrader, april 1976. 
Rapporten er udarbejdet af Arbejdsgruppen 
vedrorende koncessionshaveres Tekniske 
Aktiviteter i Gronland. 

Administrativt og politiske horer omradet under 
teknik/miljo- og boligforvaltningen og teknisk ud
valg. 

Kommunale vedt<Bgter g<Bidende for omradet: 

Vedt<Bgt af 17. marts 1960 for Qeqertarsuaq 
Kommune angaende remmescelfangst med kajak 
eller jolle og fra iskant, stadf<Bstet 28.09.1963. 

Vedt<Bgt vedrorende r<Bvefredning i Qeqertarsu
aq Kommune, stadf<Bstet den 12.02.1986. 

Gronlands Hjemmestyres kundgorelse om fred
ning af arealet omkring Arktisk Station i Qeqer
tarsuaq, ikrafttradt den 02.04.1986. 

Vedt<Bgt for Qeqertarsuaq Kommune om orred
fangst, stadfcestet den 22.08.1986. 

Vedt<Bgt for Qeqertarsuaq Kommune om midler
tidig fredning af den arktiske krabbe, stadfcestet 
07.06.1990. 

Vedt<Bgt for Qeqertarsuaq Kommune om ind
samling og brydning af smykkesten, ikrafttradt 
18.06.1990. 

Vedt<Bgt for Qeqertarsuaq Kommune om fred
ning af kammuslinger, stadfcestet den 
21.12.1990. 
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DE VIGTIGSTE OM RADER 

.l._Agajarua-Sullorsuaq (Ramsar omrade). 
Disko's vigtigste vandfugle-lokalitet, og et meget 
vigtig vadefugleomrade, ikke mindst for populati
oner Ira Ellesmere Island og NV Gronland pa ef
terarstr<Bkket, som benytter omradets sydlige del 

(Qaamasoq) som sidste rasteplads inden den 
lange flyvetur over indlandsisen og/eller Atlanter
havet. 

2. Kuannersuit kuussuat (Ramsar omrade). 
Vigtigt vandfugleomrade. 

3. Qinnqu?t marraa - Kuussuaqj_f'lamsar amra-
~ 
Vigtigt vandfugleomrade. 

4. Avatarpaat. 
Vigtigt yngle og fceldningsomrade for gaes (Biis
g<Bs, Canadag<Bs). Sneg<Bs yngler her af og til 
(Bennike 1990). 
Maske Disko's vigtigste f<Bidningsomrade for 
Kongeederfugl (her ligger sa mange at stedet ma 
siges at V<Bre af international vigtighed og derfor 
burde udn<Bvnes til Ramsar-omrade). Desuden 
raster en del vadefugle i omradet om efteraret. 

5. Oasigissat. 
Star fceldningsplads for Havlit (>500 fugle), Top
pet Skallesluger, aim. ederfugl og kongeederfugl. 
Desuden yngleplads for Blisgas og Canadag<Bs 
(Bennike 1990), og Rodstrubet Lom. 

6. Qegertaq. 
Maske Gronlands storst Mallemuk-koloni, samt 
store Skarvkolonier. 

7. 0sterlien Kuanit og Engelskmandens havn. 
Forstncevnte er totalfredet p.g .a. -usaedvanlig hoj 
botanisk V<Brdi (varme kilder, orkideer m.v.). Ku
anit og Engelskmandens havn er ogsa af bota
nisk stor V<Brdi, og et vigtigt "rekreativt" og turist 
omrade. 

8. Br<:endevinsskcerene (totalfredet). 
Vigtig havfugle koloni (Lunde, Sokonge, Alk, 
Havterne). 

NATURPOLITIK 

Kornmunens naturpolitik har sorn hovedmal at 
begr<Bnse forurening af naturen, og sikre at na
turv<Brdierne bevares. 



Kommunalbestyrelsen onsker isoer at fremme 
denne malsoetning gennem: 

-Fredning af truede fangstdyr og omrader af 
soerlig naturvoerdi. 
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HANDLINGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (I .000 KR.) 

Ani<Bgsemner/ar 1995 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, I 995 (I .000 KR.) 

Ani<Bgsemner/ar 

INVESTERINGSPLAN (I .000 KR.) 

Samlet ani<Bqsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal ani<Bgsudgift 

ANUEGS0NSKER. (I .000 KR.) 

Ani<Bgsemner/ar 

KOMMUNENS DRIFTBUDGET 

Natur 

1995 

1995 

0 

1996 1997 

1996 1997 

1996 1997 

0 0 

1998 

1998 

1998 

/_ ':·r) 

.. o.'-;:c.~ 
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11. PLANREDEG0RELSE FOR 
BYGDEFORHOLD 

INDLEDNING 

Bygden indtager en scerstilling, ide! forudscetnin
gerne er anderledes end i Qeqertarsuaq, for at 
igangscette en erhvervsmcessig udvikling og sikre 
sociale !orbed ringer for befolkningen. 

!seer et mindre befolkningstal og en mere ensidig 
og mindre udbygget erhvervsstruktur, sam! fa 
transport- og kommunikationsforbindelser, g0r · 
sig gceldende. Samtidig har traditionelle livs
monstre ogsa betydning i denne sammenhceng. 

ERHVERVSFORHOLD 

Fangs! og fiskeri er fortsat del altdominerende 
erhverv og er dermed erhvervet med de storste 
muligheder for oget beskceftigelse og okonomisk 
indtjening. 

Beskceftigelsesmulighederne i bygden er derfor 
direkte knyttet til mulighederne inden for !angst 
og fiskeri. 

Vigtigste indtcegtskilde er torsken, der indhandles 
til Royal Greenland's fabrik i Qeqertarsuaq. 
Omtrent 12 personer erncerer sig i dag af !angst 
og fiskeri. 
lnden for del offentlige er ca. 16 personer ansa! 
pa hel- og deltid med henholdsvis renovation, 
veje, snerydning, vand- og elforsyning og hjem
mehjcelp. 
I KN I butikken er an sat 6 personer. 
Der er ansat 2 lcerere, 1 pede! og 1 rengCJrings
dame pa skolen. 

BOLIGFORHOLD 

01 .01 .1992 var der i bygden 22 boliger hvilket gi
ver en hustandstorrelse pa 3,2 svarende til byens 
husstandsstorrelse. 
I 1976 var husstandsstorrelsen 5,1 og der er all
sa tale om en vcesentlig forbedring af boligfore
holdene i bygden i perioden op til i dag. 

Den okonomiske udvikling gor det sansynligvis 
vanskeligt at scenke husstandsstorrelsen yderli
gere forelobig og der er derfor ikke planlagt op
forelse af boliger til forogelse af boligantallet. 

Der har ikke vceret muligt at udfore en noje re
gistrering af husenes tekniske kvalitet. men der 
vii givetvis i bygden vcere et sanerings- og vedli
geholdelsesbehov. 
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TRAFIKFORHOLD 

Kangerluk besejles 2 gange ugentlig i sommer
halvaret Ira Qeqertarsuaq (den isfri periode). Fra 
1993 vii besejlingen forega hver 14 dag Ira Aasi
aat. I vinterperioden foregar forsyning/indhand
ling pr. snescooter medens der ingen offentlig 
transportmiddel findes for persontransporten. 

Joller og speedbade sorger for langt den storste 
del af persontransporten til og Ira bygden og 
transporten i forbindelse med afscetning af de 
produkter, der fanges i bygden (brcetsalg i Qe
qertarsuaq). 

Vejforholden er tilfredstillende. 

Selv om der ikke er planer for landingspladsan
lceg for helikopter i bygden i planperioden skal 
der udarbejdes en arealreservation til formalet 
inden planperiodens udlob. 

MILJ0FORHOLD 

Bygden er ikke kloakeret og grat spildevand ud
ledes til de boligncere omrader. Der er ikke pla
ner om en kloakering forelobig, og det bor !rem
over tilstrcebes at spildevand udledes saledes at 
det er til mindst mulig gene for omraderne om
kring boligen. 

Dag- og natrenovation opsamles i plastposer og 
afhentes af offentlig arbejdskraft inden del tran
sporteres ud til dumpen/udledes i have!. 

FORSYNINGSFORHOLD 

El-og vandforsyningen i bygden varetages af 
kommunen. 

Der er i 1987/88 opfort elvcerk og kapaciteten er 
5 gange storre end del nuvcerende forb rug i byg
den. 

Om sommeren forsynes befolkningen med vand 
Ira en samlebrond, hvorfra vandet hentes af den 
enkelte forbruger I vinterperioden forestar det 
offentlige transport af vand til bygden Ira varm 
kilde ca. 3 km Ira bygden. 

I 1993 planlcegges udfort sommervandsforsyning 
med taphus nord for skolen. 
I bygden opvarmes de fleste bygninger med pe
troleumsovne- enkelte boliger opvarmes via oli
efyr. 



Der er en telefon der betjenes over VHF nettet. 
Der er ikke mulighed for yderligere telefonopret
telse og der er ikke planlagt en forbedring forelo
big. 

KOMMUNAL~RKSOMHED 

Der er en brandformand og der er stationcer ud
styr i bygden. 

SOCIALE FORHOLD 

Gruppen af 0-13 arige udgjorde 21 personer i 
1991. 

Der er ingen bornepasningsordning, men det pa
peges at der er behov for en sadan. 

Gruppen over 60 ar udgjorde 8 personer i 1990. 

Der findes ingen instituf1on for celdre, men en 
hjemmehjcelpsordning der fungere tilfredsstillen
de. 

SKOLEFORHOLD 

Pa Aalunnguup Atuarfia i Kangerluk er der 17 
elever fordelt pa 1. - 9. argang. Undervisningnen 
gives i 2 hold - 1. hold lor 1. - 4. argang og 2. 
hold lor 5. - 9. argang. 

Skolevcesnet har udarbejdet en prognose frem til 
ar 2006 og der lorventes ingen stigning i elevtal
let. 

ar elever 

1991-92 17 

1995-96 13 

2000-01 11 

2005-06 15 

Fig. 1. Skolevcesnets prognose lor Kangerluk. 

Skolen er placeret i B-164, som bade er skole og 
kirke. Skoledelen er nybygget i 1986 og bestar af 
2 klasselokaler, 2 depotrum, kontor/lcerervcerel
se, toiletter og lyrrum. Skolen og kirken har lcel
les lorsyning af el og varme. 

Skolens kontor anvendes ogsa til kontor for byg
deradet, ligesom et al depotrummene anvendes 
til ljernsynsstudie, hvorfra bygden lorsynes med 
KNR-udsendelser, der alspilles Ira band. 
Der er lormodentlig ikke behov for udvidelse al 
lokalbehovet til undervisningsbrug i planperioden. 
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KULTUR- FRITIDSFORHOLD 

Der er ikke noget forsamlingshus i Kangerluk. I 
stedet for anvendes skolen til aile former lor lri
tidsaktiviteter. Kommunens tomrervcerksted an
vendes til private lester. 

Folkebiblioteksvirksomhed udoves i henhold til 
landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om 
biblioteksvcesenet. Folkebiblioteket er placeret pa 
skolen, og der er abent lor udlan 1. gang ugentlig 
i perioden medio september- medio april. 

Kirken er indrettet i samme bygning som skolen. 

Kirkedelen er den oprindelige bygning, som tidli
gere indeholdt bade skole og kirke. 

Det har ikke vceret muligt at foretage en registre
ring af bygninger i bygden, men ifolge kultur- og 
fritidsforvaltningen, har de ikke kendskab til om 
der findes bevarings vcerdige bygninger. Dette 
sporgsmal skal rejses over for bygderadet sale
des det rette hensyn kan tages ved fremtidig 
planlcegningsopgaver. 

For voksne etableres der i vinterhalvaret almen 
fritidsundevisning i henhold til landstingsforord
ning nr. 7 af 16. oktober 1979 om lritidsvirksom
hed. 

For born og unge tilbydes der i vinterhalvaret 
klublignende aktiviteter som erstatning lor egent
lig lritidsundervisning og klubvirksomhed i hen
hold til landstingslorordning nr. 10 al 25. oktober 
1990 om folkeskolen. Disse aktiviteter loregar pa 
skolen. 

BYGDEPOLITIK 

Kommunalbestyrelsens mal er i samarbejde med 
bygderadet, at lorbedrede de erhvervsmcessig 
vilkar og derigennem skabe mulighed for okono
misk vcekst til gavn for bygden. 

Samtidig onskes en udvikling hen imod storre 
selvlorvaltning, saledes at man i hojere grad mo
tiveres til at deltage i den fremtidige udvikling al 
bygdesamlundet, saledes at eksistensgrundlaget 
styrkes. 
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LOKALPLANER 

OVERSIGT OVER LOKALPLANER 

A1 
Lokalplan godkendt af Landsplanudvalget i maj 
1984. 

A5 
Lokalplan godkendt af kommunalbestyrelsen 8. 
junaur 1993. 

A10 
Lokalplan godkendt af okonomidirektoratet juni 
1990. 

1?1 
Lokalplan godkendt af okonomidirektoratet juni 
1990. 

C1 
Lokalplan vedtaget af Qeqertarsuaq kommunal
bestyrelse marts 1993. 

C2 
Lokalplan godkendt af Landsplanudvalget juni 
1985. 

C4 
Lokalplan godkendt af Landsplanudvalget maj 
1984. 
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Lokalplaner 



HANDLI NGSPLAN 

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.) 

AnlaJgsemner/ar 1995 

Servicehus 

KOMMUNENS ANUEGSPLAN, 1995 (1.000 KR.) 

AnlaJqsemner/ar 

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.) 

Samlet anlaJgsudgift 
Hjemmestyrerefusion 
Kommunal anlaJgsudqift 

ANUEGS0NSKER. (1.000 KR.) 

AnlaJgsemner/ar 

Vintervandsforsyning 
Landgangsbro 

KOMMUNELE DRIFTUDGIFTER 

1995 

0 
0 
0 

1995 

95 

1996 

400 

1996 

470 
400 
70 

1996 

X 

96 

1997 

400 

1997 

470 
400 
70 

1997 

X 

97 

kan ikke angives da omkostningerne ikke er specificeret i budgettet. 

61 
11. Planredegerelse for Bygdeforhold 

1998 

1998 

0 
0 
0 

1998 

98 

senere 

senere 

senere 

senere 
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