
KANGAATSIAQ 

 
- Erhvervsudvikling 

Fiskeri og fangst er en stor del af livet i området om Kangaatsiaq, og lokalt er der stor fokus på 
udvikling af fiskeri, skind og produktion. Kommuneplanen bør derfor sikre muligheder for udbygning 
af indhandlings- og produktionsanlæg samt bådværksteder og optankningsmuligheder i byen. 

De lokale ønsker om udvikling af turismen, herunder jagtturisme, skal understøttes af 
overnatningsmuligheder i det åbne land (K-områder), passende infrastruktur og fokus på 
kulturlivet. Nye erhvervsmuligheder kan styrkes, fx med arealer til forsøgslandbrug i fjordsystemet 
(M-områder). 

Også i bygderne ønskes forholdene for fiskeri og fangst styrket gennem mere alsidig produktion og 
bedre forhold, så der sikres arbejdspladser året rundt, og der er muligheder for, at turismen kan 
udvikles med udgangspunkt i fangsterhvervet. 

- Uddannelse 
For at give områdets børn og unge en tilstrækkelig god uddannelse, bør der være fokus på, at de 
fysiske rammer løbende forbedres, og mulighederne for fjernundervisning og mesterlære 
undersøges og understøttes. Samtidig må Kangaatsiaq i kraft af sin størrelse samarbejde med de 
nærliggende byers uddannelsesinstitutioner og skolehjem. 

Især i bygderne er der behov for bedre udearealer til børns læring, fx legepladser, boldbaner mm., 
der har en vigtig rolle for skolerne. 

- Bosætning og gode boliger 
Både i byen og bygderne skal borgerne kunne leve et sundt og trygt liv. Boligerne i Kangaatsiaq er 
hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse, og nybyggeri med samme åbne karakter skal muliggøres i 
de eksisterende områder i takt med byens udvikling, ligesom renovering og sanering er nødvendig 
for at opretholde en ordentlig boligstandard. Andelen af ældre stiger og der sker fraflytning af ældre 
fra bygderne. For at skabe en god alderdom for borgerne, skal der afsættes areal til etablering 
forskellige typer ældrevenlige boliger, integreret i den eksisterende boligmasse. 

I bygderne er det vigtigt at have fokus på boligforholdene, så en dårlig boligstandard ikke bliver 
grundlaget for fraflytning, men at en spredt bygdekultur kan opretholdes. Især i Attu ligger mange 
ubeboede huse, der kan anvendes til andre formål eller saneres, og boligområderne skal tilpasses 
hertil. 

- Kultur og identitet 
Kommunens målsætning om at sikre de fysiske rammer for kulturlivet kan ske gennem arealudlæg 
til fritidsaktiviteter og gode væresteder. Kulturen bør udvikles i sammenhæng med skole, børn, 
unge og ældre, med fokus på multifunktionelle løsninger og samling af funktioner. 

Fangst, hundeslædekørsel og ophold i naturen, samt husflid og kunsthåndværk er vigtige elementer 
i den lokale identitet. Dette skal der også være plads til i fremtiden, via værksteder, hundeområder, 
stiforløb mm., som henvender sig både til borgere og turismen. Især i bygderne  bør der fortsat 
være fokus på gode rammer til disse aktiviteter. 

- Tryghed og det gode liv  
Kultur, tryghed og forebyggelse er tæt forbundet i Kangaatsiaq. Flere mødesteder ude og inde til 
forebyggelse og fællesaktiviteter vil være med til at skabe sammenhængskraft og tryghed i byen 
samt skabe grobund for flere frivillige initiativer i området.   



Dertil bør der sikres arealer til f.eks. handicap-væresteder og værksteder, og til ældre i form af 
f.eks. udvidelsesmuligheder til ældreboliger, dagcentre og plejehjem til særligt plejekrævende 
borgere.  

Især i bygderne kan forskellige funktioner kombineres med servicehuse og bygdekontorer, der i 
forvejen trænger til et løft, såsom værksteder og fælleslokaler, og blive til et samlende sted for 
bygdens beboere. 

- Sundhed og forebyggelse 
Det gode familieliv er vigtigt for at børn og unge får en god start på livet. Der skal være 
tilstrækkelig plads til sociale institutioner (dag- og døgn-), familiehus, familiehøjskole mm. Generelt 
skal der sikres arealer til fællesskabsorienterede formål, og eksisterende tomme boliger eller 
lokaler, som de lokale borgere peger på, bør anvendes. Udendørs faciliteter skal indbyde til fysisk 
aktivitet, både i de enkelte boligområder og for hele byen. 

I bygderne skal der reserveres gode udearealer, fx til fodboldbaner, og faciliteterne til 
sundhedspersonalet skal virke imødekommende for både personale og borgere. 

- Infrastruktur og forsyning 
Kommunens udvikling af infrastrukturen bør gå hånd i hånd med erhvervsudviklingen og skabelsen 
af bedre forhold for borgerne. I Kangaatsiaq er der for fangst, fiskeri og turisme behov for at 
undersøge mulighederne for at forbedre kajanlæg og fortøjningsmuligheder. Men også vejnettet 
trænger flere steder til en forbedring. Mulighederne til placering af en lufthavn ved byen skal 
undersøges, og efterfølgende skal den endelige placering og indretning, samt vejforbindelse 
afklares i forbindelse med arealudlæg og detailplanlægning i samarbejde med Landsplanafdelingen. 

Også i bygderne skal en forbedret forsyning, herunder vandforsyning og renhold, være med til at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft til områdets offentlige funktioner og forbedre mulighederne for 
erhvervsudvikling. I bl.a. Niaqornaarsuk ønskes helistoppet rykket til en mere central placering, og 
vejene til teknisk forsyning trænger til forbedring. 

- Klima, miljø og natur 
Bæredygtige løsninger på affaldshåndteringen er relevant i Kangaatsiaq og bygderne, hvor dag- og 
natrenovation skaber udfordringer. Nogle steder må det overvejes om dumpene skal flyttes (f.eks. 
Kangaatsiaq og Ikerasaarsuk), eller om mere tidssvarende løsninger kan tages i brug. Der skal 
derfor sikres arealudlæg til både renovationsløsninger og centrale 
modtagestationer/affaldssorteringsanlæg. 

Borgerne i området værdsætter adgangen til naturen og ser det som et potentiale. Derfor skal 
planlægningen af det åbne land sikre både brug og beskyttelse af naturen. 

- Kulturarv og bevaring 
Den aktive kulturarv med fangst og husflid er vigtig for borgerne i både by og bygder. Dette kan 
anvendes aktivt, både i forbindelse med turismen, i hverdagslivet og bybilledet. Eventuelle 
bevaringsværdige bygninger skal indtænkes i forhold til nye funktioner i by og bygder. 

- IT, demokrati og dialog 
Byens lille størrelse gør, at den naturligt må øge samarbejdet med omkringliggende byer, f.eks. 
Aasiaat og Qasigiannguit. Eksisterende IT- og fjernundervisningsprojekter bør understøttes. Den 
digitale kommuneplan kan blive et vigtigt kommunikationsredskab for bostederne til at understøtte 
dialogen og præsentere udviklingsmulighederne, samt tydeliggøre, hvordan de enkelte tiltag 
hænger sammen med kommunens målsætninger. 

  


