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FORORD
Med Planstrategi 2022 – 2026 har kommunalbestyrelsen valgt at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, danne 
grundlag for udviklingen i Qeqqata Kommunia i de kommende år. 

FN’s 17 verdensmål udgør en ambitiøs global udviklingsplan for en mere bæredygtig verden, socialt, miljømæssigt og 
økonomisk, frem mod 2030. Verdensmålene er med til at skabe et fælles sprog og en fælles ramme for udviklingen 
nationalt og internationalt, og det understreger vigtigheden i at samarbejde på tværs af landegrænserne. Denne 
vision om en mere bæredygtig verden deler vi i Qeqqata Kommunia og det har vi gjort over en længere årrække. 
I 2013 udviklede vi bæredygtighedsprojektet, som blandt andet medførte oprettelsen af en bæredygtighedspulje, 
som stadig i dag kan søges af borgere og virksomheder, der ønsker at udføre projekter der har bæredygtighed som 
omdrejningspunkt. Selvom at vi er en lille kommune i globalt perspektiv, mener vi, at vi godt kan have et større udsyn 
og påtage os en del af ansvaret for udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.

Planstrategien er et vigtigt arbejdsredskab for alle forvaltninger i kommunen, da den beskriver målsætninger 
for udviklingstiltag inden for en lrække områder som kommunen arbejder med. Planstrategien danner dermed 
udgangspunktet for den fysiske og økonomiske planlægning i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udvalgt 10 verdensmål, som vi vil fokusere særligt på i de kommende 4 år. Målene knytter 
sig til 7 forskellige indsatsområder, der bliver udgangspunkt for planstrategien. For hvert indsatsområde er der sat 
nogle målsætninger med forskellige specifikke og lokale indsatser, som skal være med til at sikre, at vi får arbejdet aktivt 
med verdensmålene. De 7 indsatsområder er 1. det gode liv, 2. sundhed, 3. børn, unge og folkeskolen, 4. uddannelse og 
erhvervsfremme, 5. kultur og fritid, 6. fiskeri og fangst og 7. turisme.  

Efter præsentationen af de 7 indsatsområder, følger beskrivelser af de enkelte bosteder i kommunen samt de projekter 
der forventes iværksat eller afsluttet i løbet af planperioden. I sidste kapitel gives en status for hvad der er sket inden for 
planlægningsområdet siden vedtagelsen af kommuneplanen 2012 -2024 for Qeqqata Kommunia. 

Som med de øvrige kommuner i Grønland, kan der både være udfordringer og potentialer ved at være en kommune som 
strækker sig over et geografisk meget stort areal, og hvor der er lang afstand mellem bostederne. Det er derfor vigtigt, 
at vi har stor fokus på indsatserne og at vi prioriterer rigtigt. Det betyder blandt andet, at vi skal fokusere på at gribe 
mulighederne, når de opstår og vi skal udfordre vanetænkningen. Med denne planstrategi vil vi se os selv i et nyt og 
større perspektiv og gribe muligheden for at arbejde målrettet med en bæredygtig udvikling af Qeqqata Kommunia og 
kommunalbestyrelsen ønsker, at give kommunens borgere og virksomheder en øget medbestemmelse og indflydelse til 
denne udvikling. 

Malik Berthelsen, BorgmesterINDHOLDSFORTEGNELSE
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INTRODUKTION 
Planstrategi 2022 - 2026

Hvad er en planstrategi?
I henhold til Inatsisartutlov nr. 17. af 17. november 
2010 om planlægning og arealanvendelse forpligter 
kommunen sig til hvert 4. år, at udfærdige en strategi 
for kommuneplanlægningen der sigter 12 år frem. 
Kommunalbestyrelsen skal således inden udgangen 
af den første halvdel af den kommunale valgperiode, 
vedtage og offentliggøre en planstrategi. Planstrategi 
2022 – 2026 er et oplæg til, hvordan Qeqqata 
Kommunia vil revidere kommuneplanen. Planstrategien 
kan dermed bruges som et planlægningsmæssigt og 
økonomisk styringsredskab, idet den skal opsummere 
alle forvaltningers ønsker om tiltag der evt. kræver 
etablering af nye anlæg eller øgede driftsudgifter. Den 
nuværende kommuneplan for Qeqqata Kommunia er 
gældende i perioden 2012 – 2024.

Revisionsbeslutning
Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af 
Planstrategi 2022 - 2026 besluttet, at der skal foretages 
en delvis revidering af kommuneplanen. De strategiske 
indsatsområder, præsenteret i denne planstrategi vil 
danne grundlag for revideringen af kommuneplanen.
Den nuværende kommunalbestyrelse skal overdrage 
en delvist revideret kommuneplan til den kommende 
kommunalbestyrelse. Forslag til den reviderede 
kommuneplan, Kommuneplan 2024 – 2036, vil efter 
kommunalbestyrelsens godkendelse ultimo 2023, blive 
sendt i 8-ugers offentlig høring.

Offentliggørelse og beslutningsproces
I forbindelse med tilblivelsen af Planstrategi 2022 - 
2026, blev der i foråret 2022 afholdt borgermøder i 
henholdsvis Sisimiut og i Maniitsoq. Her fik borgere 
og virksomheder muligheden for at give deres input til 
hvad de mener at kommunalbestyrelsen bør prioritere 
de næste 4 år. Desuden blev der diskuteret hvordan vi 
som kommune kan arbejde med FN’s verdensmål og 
dermed sikre at kommunalbestyrelsens målsætninger 
om bæredygtig udvikling synliggøres og konkretiseres. 
Planstrategi 2022 – 2026 er udarbejdet med støtte fra 
Nordisk Ministerråd.

I efteråret 2022 har forslag til Planstrategi 2022 
– 2026 været i offentlig høring i perioden xx.xx.
xx – xx.xx.xx. I forbindelse med høringsperioden 
har kommunalbestyrelsen været på rundtur i alle 
kommunens bosteder, for at præsentere de politiske 
visioner for de kommende års udvikling.

Planstrategi 2022 – 2026 blev endelig godkendt 
af Økonomiudvalget d. xx.xx.xxxx og af 
Kommunalbestyrelsen d. xx.xx.xxxx.

FN’S 
VERDENSMÅL 
for bæredygtig udvikling

Qeqqata Kommunia ønsker at implementere 
verdensmålene i arbejdet med udvikling af kommunen, 
og med vedtagelsen af Planstrategi 2022 – 2026 er 
det taget endnu et skridt mod en mere bæredygtig 
kommune.  Arbejdet med verdensmålene ser vi 
som en naturlig og tidssvarende fortsættelse af 
bæredygtighedsprojektet der startede tilbage i 2013.
FN’s 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 af alle FNs 
medlemslande. Verdensmålene fungerer som et 
fælles universelt sprog for hvordan stater, offentlige 
institutioner og virksomheder verden over skal arbejde 
med bæredygtig udvikling. Verdensmålene forpligter 
nemlig alle FN’s medlemslande til at skabe bæredygtig 
forandring i verden, blandt andet ved at arbejde for at 
mindske uligheden, øge sundhed og trivsel, afskaffe 
fattigdom m.m. Til hvert af de 17 verdensmål er der 
defineret 169 delmål eller indsatsområder, som skal 
bruges til at guide og hjælpe landene for opnå holdbare 
bæredygtige resultater. Med verdensmålene er det blevet 
muligt løbende at evaluere udviklingen mod et mere 
bæredygtig samfund, gennem en række indikatorer for 
de enkelte delmål. Indikatorerne skal dermed bruges til 
at måle om der er fremskridt i udviklingen.
I Qeqqata Kommunia skal verdensmålene med de 
enkelte delmål benyttes på tværs af kommunen og af 
de enkelte afdelinger. I denne planstrategi er der under 
hvert af de 7 indsatområder udvalgt nogle delmål, der 
afspejler vores lokale udfordringer og som der vil blive 
fokuseret særligt på i løbet af de kommende år, ved 
hjælp af nogle specifikke lokale indsatser. Det er dog 
vigtigt, at hver sektor i kommunen lader sig inspirere af 
de øvrige delmål som ikke er fremhævet i denne plan, for 
at tilstræbe, at der sættes ind hvor de er muligt i arbejdet 
med bæredygtighed. 

De 7 indsatsområder for bæredygtig udvikling

De 7 indsatsområder som der vil blive fokuseret særligt 
på i de kommende 4 år er følgende:

1. 
Det gode liv: Der skal arbejdes målrettet med at alle 
borgere i Qeqqata Kommunia trives og oplever en 
hverdag med trygge rammer.

2. 
Sundhed: Borgernes fysiske og mentale sundhed er 
Qeqqata Kommunias højeste prioritet. Derfor skal der 
fortsat arbejdes med indsatser, der fremmer en sund 
livsstil hos alle.

3. 
Børn, unge og folkeskolen: Der skal skabes gode rammer 
om børns udvikling og trivsel, samt sikres høj kvalitet i 
institutioner og folkeskoler.  

4. 
Uddannelse og erhvervsfremme: Unge og ledige skal 
hjælpes til at gennemføre en uddannelse eller komme på 
arbejdsmarkedet, og lokale virksomheder skal støttes.

5. 
Kultur og fritid: Der skal være gode forudsætninger for 
at dyrke forskellige slags fritidsaktiviteter, der skal være 
plads til kulturel mangfoldighed, og det skal sikres at 
kulturarv ikke går tabt.

6. 
Fiskeri og fangst: Samarbejdet med fiskeri- og 
fangererhvervet skal styrkes i forhold til udvikling, 
forvaltning og minimering af forurening af miljø og 
havområder.

7. 
Turisme: Turismen i kommunen skal udvikles ved at 
understøtte mulighederne for at opleve den unikke natur 
og den rige kulturarv.

Du kan læse mere om Qeqqata Kommunias 
målsætninger og specifikke lokale indsatser for de 
enkelte indsatområder på side x-x. 
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Antal personer 65 + år 
(Hele Qeqqata Kommunia)

Qeqqata Kommunia

DET GODE LIV 
Der skal arbejdes målrettet med at alle borgere 
i Qeqqata Kommunia trives og oplever en 
hverdag med trygge rammer.

Livskvalitet er fundamentet for at vi lever det liv, som 
vi hver især ønsker – en forudsætning for det gode liv. 
Som kommune vil vi være med til at skabe trivsel og 
tryghed — både for barnet, den unge, den voksne og den 
ældre. Vi ønsker et samfund, hvor vi alle tager ansvar for 
hinanden, og for hvordan vores bosteder udvikler sig. 
For at nå derhen, skal vi stille krav og lade borgernes 
egne ressourcer komme i spil. Sammen kan vi sætte 
rammerne for, at der i hvert enkelt bosted er trygge 
og sunde miljøer, hvor det gode liv leves blandt alle 
befolkningsgrupper. 

Vores mål er, at borgere med særlige behov lever et 
værdigt liv i lighed med øvrige borgere. Et handicap 
bør ikke være en hindring for et trygt og meningsfyldt 
liv. Vi vil arbejde for at arbejdsmarkedet bliver mere 
inkluderende over for personer med handicap, både 
fysiske og psykiske. Dette kan ske ved at styrke 
samarbejdet mellem Tilioq, Pissassarfik, Majoriaq og 
relevante kommunale forvaltninger. Vi vil stræbe efter at 
alle borgere, som har behov for særlig hjælp, bliver mødt 
i øjenhøjde af det offentlige system og at der foretages 
en helhedsorienteret sagsbehandling. Vi vil desuden 
arbejde for, at der etableres væresteder for forskellige 
befolkningsgrupper, da vi tror på, at relationer og 
fællesskaber er med til at øge trivsel hos den enkelte. 

Med til rammerne om det gode liv, hører også de fysiske 
rammer. Vi skal udvikle og vedligeholde infrastrukturen 
og bygningsmassen, og sikre tilgængelighed for alle 
borgere med borgernes tryghed og trivsel for øje.

MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER

Kommunens fysiske rammer giver øget tryghed 
og trivsel for borgere med særligt behov

Forbedre adgangen til offentlige bygninger  samt 
tilgængeligheden i vores byrum for personer med 
handicap

Arbejde for at skabe væresteder for ældre, personer med 
handicap, førtidspensionister m.m. 

Etablere krisecentre og herberg for forskellige 
befolkningsgrupper

Arbejde for at skabe skærmede enheder til borgere med 
demens 

Arbejde for at etablere tidssvarende ældreboliger og 
arbejde for at ældre kan bo længere tid i eget hjem

Den kommunale administration og 
sagsbehandling styrker borgere med særlige 
behov

Understøtte at flest mulige borgere er arbejdsdygtige og 
selvforsørgende

Prioritere ansættelse af flere uddannede medarbejdere i 
offentlige institutioner

Styrke samarbejdet mellem forvaltninger og udarbejde 
procedurer for at forbedre sagsbehandlingen inden for 
velfærdsområdet 

Styrke samarbejde med Tilioq og Pissassarfik for at 
sikre at handicappolitikken følges og at lovgivningen 
overholdes

VERDENSMÅL

1. Afskaf fattigdom     1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet
4. Kvalitetsuddannelse     4.4: Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv
8. Anstændige job og økonomisk vækst  8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn
10. Mindre ulighed     10.2: Styrk social, økonomisk og politisk inklusion  
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund   11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige  
16. Fred retfærdighed og stærke institutioner  16.6: Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner
17. Partnerskaber for handling   17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber
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Gennemsnitlig Levealder i hele Grønland 

Kvinder
Mænd

 SUNDHED 
Borgernes fysiske og mentale sundhed er 
Qeqqata Kommunias højeste prioritet. Derfor 
skal der fortsat arbejdes med indsatser, der 
fremmer en sund livsstil hos alle. 

Vi vil fortsætte arbejdet med at øge sundheden blandt 
borgere i Qeqqata Kommunia, blandt andet gennem 
vejledning af de enkelte og ved at støtte initiativer med 
fokus på sundhed.  
Foruden arbejdet med at øge borgernes fysiske aktivitet, 
ønsker vi et styrket fokus på borgernes mentale sundhed, 
da dette går hånd i hånd. Vi tror på, at ophold i naturen 
kan fremme mental sundhed og vi ønsker derfor, at 
gøre de nære naturområder omkring vores bosteder 
tilgængelig for alle.  

Resultater fra rapporten ”Kommunal sundhedsprofil 
Qeqqata Kommunia” i forbindelse med den 
landsdækkende befolkningsundersøgelse i 2018 viser 
overordnet, at størstedelen af deltagerne fra Qeqqata 
Kommunia har et godt helbred, og at de generelt er fysisk 
aktive. Dog viser rapporten også, at andelen af borgere 
som er overvægtige er meget høj, og at over halvdelen 
af borgere i Qeqqata Kommunia ryger til dagligt. 
Rapporten viser også en bekymrende tendens blandt 
unge, da en større del af denne befolkningsgruppe, har 
et skadeligt forbrug af alkohol, sammenlignet med de 
øvrige aldersgrupper. Disse tendenser kræver, at der på 
kommunalt niveau arbejdes for, at alle har lige adgang 
til et sundt liv, og at der også arbejdes for at andelen af 
overvægtige og rygere nedbringes. I maj 2022 indførte 
Qeqqata Kommunia en ny rygepolitik. Det er således 
ikke længere tilladt for alle ansatte i kommunen at ryge 
i arbejdstiden. Hensigten med dette tiltag er nedbringe 
antallet af rygere, ved at reducere synligheden af 
rygning, særligt over for børn og unge. Vi vil fortsætte 
med forebyggelsesarbejdet og fremme sund livsstil ved 
oplysning om aktivitetstilbud, sunde spisevaner samt en 
livsstil uden skadelig brug af rusmidler og rygning.  

Qeqqata Kommunia har også indgået et 
samarbejdspartneraftale med Grønlands Idrætsforbund 
for at sikre et inkluderende og sundt miljø for børn og 
unge samt et aktivt og engageret fritidsliv som skaber 
rammerne for det gode liv. Vi vil arbejde målrettet med 
visionsaftalens fokusområder, som er aktiv fritid og 
inkluderende skole, et trygt og inkluderende idrætsliv og 
samvær på tværs af generationer.  

MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER 

Kommunale faciliteter understøtter sundhed 

Vedligeholde sportsanlæg for at sikre bedst mulig 
udnyttelse 

Forbedre tilgængeligheden til naturen samt mulighed for 
ophold og overnatning i naturen  

Opføre svømmehaller i Maniitsoq og Sisimiut 

Kommunale initiativer styrker borgernes 
sundhed

Gøre muligheden for en sund livsstil tilgængelig for 
flest mulige ved at give økonomisk støtte til sports- og 
kulturtilbud 

Tværfaglige samarbejder med sundhedsvæsenet for at 
styrke forebyggelse 

Iværksætte aktiviteter i skoleferier med udnyttelse af 
naturen både sommer og vinter 

Reducere antallet af rygere og personer med skadeligt 
alkoholforbrug gennem specifikke indsatser 

Oplyse om fritidstilbud, sunde spisevaner og en livsstil 
uden misbrug 

Iværksætte indsatser i daginstitutioner og folkeskoler 
med fokus på en sund livsstil fra en tidlig alder 

VERDENSMÅL

3. Sundhed og trivsel    3.4: Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme 
      og styrk mental sundhed
      3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund   11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige  
      11.7: Giv alle adgang til grønne offentlige rum
17. Partnerskaber for handling   17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber
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Antal børn i alderen 0 - 5 år Antal børn i alderen 6 - 16 år 

Sisimiut området
Maniitsoq området

Sisimiut området
Maniitsoq området

BØRN, UNGE OG FOLKESKOLEN 
 
Der skal skabes gode rammer om børns 
udvikling og trivsel, samt sikres høj kvalitet i 
institutioner og folkeskoler.  

Børn og unge er vores samfunds fremtid. For at de får 
de bedste forudsætninger for at leve et godt liv, skal der 
skabes gode rammer, så alle børn har lige mulighed for 
at trives og udvikles. Dette gælder både i institutioner og 
folkeskoler, men også uden for institutionslivet. 

Det er vigtigt at vi skaber gode rammer for børnene 
i vores pasningstilbud, hvor de føler sig trygge, 
bliver støttet og kan udvikle sig. Her arbejder vi som 
kommune på, at der er tilstrækkeligt med pladser, og 
at der sikres en god sammenhæng og overgang mellem 
daginstitutionerne og folkeskolen. I folkeskolen er det 
vigtigt med plads til alle og at undervisningen formår 
at tage hensyn til elever med boglige udfordringer. Vi 
vil også arbejde på at hjælpe børn og unge på vej til 
sunde vaner og et aktivt hverdagsliv med bevægelse, 
sport og fællesskaber. Det vil vi gøre bl.a. ved indføre 
mere fysisk aktivitet ind i undervisningen i folkeskolen, 
hvor bevægelse bliver en integreret del af den boglige 
undervisning i højere grad, med sigte for at øge børnenes 
læring og trivsel.  

Forældrenes rolle er afgørende for børnenes læring og 
trivsel, hvorfor vi i større omfang vil formidle viden 
om hvordan forældrene kan fuldbyrde deres pligt til, 
at støtte op om deres børns skolegang. Vi vil gøre vores 
for at sikre et tæt samarbejde med forældrene, således 
at de får rammerne til at tage ansvar, være nærværende 
og kan sætte grænser over for deres børn. I de tilfælde 
hvor børn har problemer i hjemmet, vil vi prioritere 
at der sættes tidligt ind med hjælp fra socialrådgivere, 
sagsbehandlere eller terapeuter. På den måde vil vi sikre, 
at der tages hånd om problemerne så tidligt som muligt, 
og at børnene føler sig prioriteret. 

MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER 

Et godt børneliv med trivsel og udvikling 

Sikre at børn med problemer i hjemmet får tidlig hjælp 
af terapeuter/sagsbehandlere 

Sikre støtte til familierne, så forældre tager ansvar og 
kan sætte grænser 

Sikre flere tilbud om hjælp og støtte til børnefamilier 
med problemer i hjemmet

Sikre daginstitutionspladser med gode, fysiske rammer 
til alle børn 

Etablere en kommunalt ejet døgninstitution for at sikre, 
at børn bor i samme by som deres forældre 

Kvalitet i folkeskolen 

Sikre at overgangen mellem daginstitution og folkeskole 
forbedres 

Sikre øget respekt for folkeskolen i samfundet, for at øge 
fremmødet og få flere i videreuddannelse 

Sikre at elever med boglige udfordringer har mulighed 
for undervisning tilpasset deres styrker 

Ansætte socialrådgivere på skolerne og 
daginstitutionerne for at hjælpe børn, der ikke trives

Etablere venskabsbyer med henblik på undervisning i 
f.eks. engelsk, kultur m.m.  

Gøre skolernes fysiske forhold tidssvarende 

På baggrund af verdensmål nr. 4 skal kulturelt viden 
være med i undervisningen

VERDENSMÅL

1. Afskaf fattigdom     1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet
4 Kvalitetsuddannelse     4.2: Giv førskolebørn adgang til dagtilbud af høj kvalitet 
      4.6: Lær alle at læse, skrive og regne
      4.4: Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv
      4.A: Byg og opgrader inkluderende og sikre skoler
16 Fred retfærdighed og stærke institutioner  16.6: Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner
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Antal af ledige i procent

Antal af personer i arbejde i alderen 18 - 65 år

Sisimiut området
Maniitsoq området

Sisimiut området
Maniitsoq området

UDDANNELSE OG
ERHVERVSFREMME
 
Unge og ledige skal hjælpes til at gennemføre en 
uddannelse eller komme på arbejdsmarkedet, 
og lokale virksomheder skal støttes. 

Uddannelse er med til at give samfundet og den 
enkelte borger værdi. Uddannelse kan både bidrage 
til vækst, men også til velfærd, udsyn og kulturel 
identitet. Derfor er det vigtigt for os at have fokus på 
uddannelsesinstitutioner i hele kommunen, og at være 
med til at udvikle byerne til at kunne facilitere flere 
uddannelser.  

Vi vil fra kommunens side arbejde på, at man får 
hjulpet og motiveret unge og voksne til uddannelse i 
hele kommunen. Det er også vigtigt for os, at folk er 
beskæftigede og i job, da det også er med til at skabe 
værdi i samfundet. Samtidig kan det også have stor 
betydning for den enkelte borger, at føle at man har 
værdi for samfundet. Dette arbejde ønsker vi skal ske i 
tæt samarbejde med Majoriaq, der hjælper borgere med 
vejledning til arbejde, uddannelse og opkvalificering.  
Derfor er det også vigtigt, at der udvikles partnerskaber 
mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, 
således at de hænger bedre sammen og derved skaber 
mere værdi for hinanden, f.eks. ved at gøre det lettere at 
rekruttere nye medarbejdere i hele kommunen. 
I forhold til erhvervslivet er det vigtigt, at skabe gode 
rammer, da de er med til skabe en bæredygtig økonomi 
med vækst og beskæftigelse i kommunen. Her spiller 
Arctic Circle Business en væsentlig rolle, da de som 
en politisk uafhængig selvstændig organisation, der 
dækker hele Qeqqata Kommunia, har til formål at skabe 
erhvervsudvikling og agere talerør for erhvervslivet. Det 
er vigtigt, at vi i samarbejde med Arctic Circle Business 
skaber gode forhold for opstartsvirksomheder og at der 
også arbejdes på at fremme lokale virksomheder. 

Derudover ønsker vi at arbejde mere målrettet og 
fremme en mere positiv synspunkt på, anvendelse af 
grøn energi i form af vandkraftværk i kommunen.

MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER

Uddannelsessystem for alle borgere 

Sikre tiltag for unge der ikke er overgået til en 
videreuddannelse eller arbejdsmarkedet efter endt 
folkeskole, f.eks. gennem bedre studievejledning 
målrettet den enkelte 

Sikre bedre samarbejde på tværs af uddannelsessystemet 
og virksomheder 

Erhvervslivet har gode vilkår 

Sikre opbakning og støtte til nye virksomheder og 
arbejdspladser 

Skabe fysiske rammer som tilgodeser iværksættere og 
start-up virksomheder 

Sikre at erhvervslivet styrkes, bl.a. ved at erhvervsrådet 
Arctic Circle Business udvikles 

Tiltrække virksomheder f.eks. ved at investere 
i infrastruktur og anlæg som understøtter 
erhvervsudvikling, herunder udnyttelse af 
vandkraftpotentialerne samt eksport af silt der kan 
anvendes som jordforbedringsmiddel i andre lande
    
Fokusere på lokale indkøb og anvendelse af lokal 
arbejdskraft og praktikpladser 

VERDENSMÅL

4 Kvalitetsuddannelse     4.2: Giv førskolebørn adgang til dagtilbud af høj kvalitet 
      4.6: Lær alle at læse, skrive og regne
      4.4: Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv
      4.A: Byg og opgrader inkluderende og sikre skoler
8 Anstændige job og økonomisk vækst  8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn
9 Industri, innovation og infrastruktur  9.2: Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering
10. Mindre ulighed     10.2: Styrk social, økonomisk og politisk inklusion  
17 Partnerskaber for handling   17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber
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Antal slædehunde i Sisimiut og Qeqqata Kommunia

Antal registrerede snescootere

Sisimiut området
Maniitsoq området

Qeqqata Kommunia
Sisimiut

KULTUR OG
FRITID
 
Der skal være gode forudsætninger for at dyrke 
forskellige slags fritidsaktiviteter, der skal være 
plads til kulturel mangfoldighed, og det skal 
sikres at kulturarv ikke går tabt. 

I Qeqqata Kommunia har vi Grønlands største isfrie 
område, som rummer en enestående natur og en 
rig kulturarv, hvilket bl.a. er afspejlet i UNESCO 
verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat. Vores 
natur og kulturarv er begge kvaliteter der understøtter 
berigende kultur- og fritidsoplevelser. Det enorme 
landområde bruges flittigt af lokalbefolkningen både 
om vinteren og om sommeren. Vi vil arbejde for at 
der skabes respekt og forståelse for vores forskellig 
benyttelse af landområderne, hvad enten det forgår på 
hundeslæde, med snescooter eller til fods. Der skal være 
plads til alle.  

På trods af at den samlede hundeslædebestand 
er reduceret betydeligt på nationalt plan, har 
antallet af slædehunde i vores kommune været 
stabilt og let stigende siden 2013. Vi er stolte over 
hundeslædekulturen, som er meget unik og vi 
vil derfor aktivt arbejde for at bevare og udvikle 
hundeslædetraditionen i samarbejde med kommunes 
borgere.  

Det er også vigtigt, at der i vores bosteder er gode 
muligheder for fritidsaktiviteter og kulturel udfoldelse, 
for ung som gammel, da dette har en stor betydning for 
vores sundhed og velvære. Derfor skal vi vedligeholde og 
udvikle vores idræts- og kulturfaciliteter, og sikre at de 
lokale ressourcer udnyttes bedst muligt. Vi skal fortsætte 
med at støtte og bakke op om det frivillige arbejde, 
der er forudsætning for et varieret udbud af fritids- og 
kulturaktiviteter.  

Når vi bevæger os rundt i vores byer bliver vi påvirkede 
af de bygninger og byrum der omgiver os. Smukke 
bevaringsværdige bygninger og områder er med til at 
give byer og bygder identitet til fordel for beboere, og 
har desuden indflydelse på tiltrækning af turister og 
erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at vi værner om den 
kulturvarv der er repræsenteret i nogle bygninger og 
områder. Vi vil derfor udarbejde en bevaringsstrategi 
der skal kortlægge bevaringsværdige bygninger og 
områder, og indeholde retningslinjer for, hvordan de 
bevaringsværdige bygninger skal håndteres. Samtidig er 
der også en del faldefærdig bebyggelse i alle kommunens 
bosteder, som ikke har nogen bevaringsværdi, og som i 
flere tilfælde er placeret på attraktive placeringer, der vil 
kunne bruges til nye formål.  

MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER 

Et bredt udbud af fritidsaktiviteter 

Støtte op om foreninger og arrangementer, som drives 
på frivillig basis 

Tilbyde og videreudvikle fritidsaktiviteter for borgere i 
alle alndre i byer og bygder 

Skabe mulighed for at udnytte eksisterende faciliteter til 
afholdelse af sportsstævner 

Sikre at der er gode fysiske faciliteter som kan danne 
rammer om fritidsaktiviteter 

En stærk kulturel mangfoldighed 

Støtte initiativer med kulturelt formål  

Bevare og styrke vores stærke kulturelle traditioner  

Arbejde for at hundeslæde- og snescooterkørsel i vores 
bynære naturområder sker med respekt og omtanke for 
hinanden 

Støtte bevarelse og udvikling af hundeslædekulturen.  

Sikre at der er gode fysiske faciliteter som kan danne 
ramme om kulturaktiviteter 

Udarbejde en strategi for bevaringsværdige områder og 
bygninger 

Iværksætte håndtering af saneringsmodne bygninger 

VERDENSMÅL

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund   11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige  
      11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv
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Værdi af fisk, rejer og krabber solgt fra 2012-2021

Antal fangstbevisindehavere Qeqqata Kommunia

Sisimiut området
Maniitsoq området

Erhvervsfanger i Sisimiut 
Erhvervsfanger i Maniitsoq
Fritidsfager i Maniitsoq 
Fritidsfager i Sisimiut

FISKERI OG
FANGST
 
Samarbejdet med fiskeri- og fangererhvervet 
skal styrkes i forhold til udvikling, forvaltning 
og minimering af forurening af miljø og 
havområder 

Fangst og fiskeri er stadig et hovederhverv i kommunen 
og danner derfor fundamentet for kommunens økonomi. 
Råvarerne fra fiskeri og fangst danner grundlag for 
fødevareproduktion til både hjemmemarked og eksport. 
Vi kan bidrage til at erhvervet effektiviseres ved at 
sikre de nødvendige faciliteter på land, i forbindelse 
med havnearealer. Vi mener samtidig også, at der bør 
arbejdes på en mere forsvarlig og bæredygtig forvaltning 
af fiskeri og fangst, så det sikres at de forskellige fiske- 
og dyrebestande opretholdes på en levedygtig måde. I 
forbindelse med forvaltningen af fangst og jagt, ønsker 
vi at få et endnu bedre samarbejde med øvrige relevante 
myndigheder, samt med de forskellige fisker- og 
fangerforeninger og andre interessenter. Vi mener, at det 
er essentielt med et stærkere samarbejde for at lykkes 
med en bedre forvaltning af området.  

Kommunen arbejder også på at få dannet et 
havneselskab for havneområdet i Sisimiut. Med 
havneselskabet er det blandt andet ønsket, at det 
skal blive muligt for trawlerne at indhandle større 
mængder til Sisimiut, samt at det generelt skal 
forbedre havneforholdene til fordel for både fiskeri- 
og fangererhvervene, men også for blandt andet 
krydstogtturismen. 

Vi har allerede de seneste par år gennemført forskellige 
projekter for at forbedre de miljømæssige konsekvenser, 
der kan være i forbindelse med fiskeri og fangst, og vi 
ønsker at fortsætte dette. Det drejer sig i høj grad om 
forurening af naturen og havet i forbindelse med fiskeri- 
og fangstaktiviteter. Det et vigtigt at der samarbejdes 
med lokale fisker- og fangerforeninger, virksomheder 
og private, for at forbedre dette. Vores ønske er, at få 
ændret nogle vaner ude i fiskeri- og fangererhvervet, 
således at man på korrekt vis håndterer affald på en 
måde som ikke forurener vores natur.  

MÅLSÆTNING OG INDSATSER 

Fiskeri- og fangererhvervet har gode vilkår 

Beskytte fiskerierhvervet, da det er en 
hovedindtægtskilde som skaber mange arbejdspladser 

Der skal arbejdes på etablering af en strategi for tættere 
samarbejde mellem erhvervsfiskere- og erhvervsfangere, 
fritidsfangere og trofæjagtoperatører.

Etablere procedurer for tættere samarbejde mellem 
kommunen, fiskeri- og fangererhvervet, fritidsjægere og 
trofæjagtudbydere

Understøtte initiativer med fokus på at minimere 
forurening fra fiskeri- og fangererhvervet  

Der skal arbejdes på forbedring af erhvervsfiskeri 
og erhvervsfangst ved at etablere strategi for bedre 
samarbejde mellem Selvstyret, indhandlingssteder, 
fisker- og fangerforeninger

Forbedre forvaltningen af fangst og jagt ved at etablere 
procedurer for bedre samarbejde mellem Selvstyret, 
kommunen og fangerforeninger 

Oprette et havneselskab for havneområdet i Sisimiut og 
Maniitsoq, med henblik på bedre organisering og bedre 
økonomisk udnyttelse

VERDENSMÅL

8 Anstændige job og økonomisk vækst  8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn
9 Industri, innovation og infrastruktur  9.2: Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering
14 Livet på vand     14.1: Reducer havforurening
      14.4: Gør fiskeriet bæredygtigt
      14.7: Øg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug    
      af havets ressourcer
      14.B: Støt små fiskere



1918 2022 - 2026   Planstrategi 2022 - 2026   Planstrategi

Hotelovernatninger i Qeqqata Kommunia

Krydstogtpassagerer i Maniitsoq og Sisimiut Helårsturisme i Qeqqata Kommunia

Sisimiut
Maniitsoq 

I alt
Fra Grønland
Fra Danmark
Fra alle øvrige lande 

Arctic Circle Race

Januar December

Juni Juli 

FebruarNovember 

MajAugust 

Marts Oktober 

AprilSeptember

Ørredfiskeri

Polar circle marathon Nordlys

Hundeslædekørsel Trofæjagt

Vandring Wildlife safari

Snescooterkørsel Båd turisme/ Hvalsafari

Qajaq Indlandsis tur

Heliskiing Krydstogt

17 Partnerskaber for handling   
17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber

TURISME 
Turismen i kommunen skal udvikles ved at 
understøtte mulighederne for at opleve den 
unikke natur og den rige kulturarv.

Globalt opleves der en stigende interesse for adventure- 
og naturbaserede rejser og med adgang til unikke 
kulturoplevelser. Vores storslåede bagland, der strækker 
sig mellem Indlandsisen og kysten, rummer store 
potentialer for udvikling af turismen i vores kommune. 
Vi vil understøtte lokale turistaktører i udvikling af nye 
turismeprodukter, ved at udnytte de muligheder som 
vores enestående natur byder på, i form af ophold og 
aktiviteter hele året rundt.  Vi skal fortsætte med at 
udvikle Kangerlussuaq, som er en stor turistdestination 
i vores kommune, der byder på utallige muligheder for 
unikke natur- og kulturoplevelser samt trofæjagt. Fra 
Kangerlussuaq er der god adgang til Indlandsisen og de 
smukke gletchere, og til UNESCO verdensarvsområdet 
Aasivissuit-Nipisat. 

Vi vil stræbe efter at turismeudviklingen i det åbne land 
ikke skaber konflikt med de øvrige interesser, som f.eks. 
erhvervsjagten. Derfor skal vi have udarbejdet en ny 
forvaltningsplan der tilgodeser alle parters behov og 
interesser på en ansvarlig måde.

Vi vil også arbejde for, at flere besøgende oplever vores 
særlige natur og kultur der udfolder sig forskelligt 
i det åbne land og i vores bosteder. Ved at forbedre 
infrastrukturen mellem vores bosteder, skabes der 
store potentialer for nye turismeoplevelser. Turismen 
vil dermed kunne være medvirkende til, at støtte op 
om lokale aktører og om de små bosteder uden for 
hovedbyerne. 

Vi skal dog sikre, at vores natur og kulturarv påvirkes 
mindst muligt af et stigende antal besøgende, så den ikke 
bliver ødelagt eller går tabt. Arbejdet med formidling 
og øget tilgængelighed til key sites i UNESCO-området, 
er et eksempel på, hvordan planlægning i det åbne land 
kan være med til at sikre, at turismeudviklingen forgår 
på en bæredygtig måde. Vi ønsker, at arbejdet med 
bæredygtighed forgår gennem et samarbejde mellem 
flere turistaktører, herunder de lokale udbydere og 
turistorganisationer som Visit Greenland og Destination 
Arctic Circle, så alle aktører på området får de bedste 

forudsætninger for at biddrage til en turismeudvikling 
med respekt for omgivelserne og lokalbefolkningen.
MÅLSÆTNING OG INDSATSER

En infrastruktur og planlægning som 
understøtter turismen

Undersøge behov for udlæg af turismerelaterede arealer 
i byzoner og i det åbne land, f.eks. til etablering af 
overnatningsfaciliteter 

Udbygge infrastruktur og anlæg (veje og havne) til støtte 
for nye turismeprodukter 

Naturvejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq skal 
færdiggøres og forberedelse til opgradering til en grusvej 
skal igangsættes.

Etablere udsigtspunkter med informationsskilte på 
udvalgte key sites i UNESCO-området

Arbejde for at etablere et hvalmuseum i Maniitsoq 

Arbejde for at Paradisdalen kan gøres tilgængelig for 
turismeaktiviteter

Kommunal administration og samarbejde som 
styrker turisme

Samarbejde med ACB om at udvikle helårsturismen 
sammen med lokale turistvirksomheder og iværksættere 
i hele kommunen

Udvikle og styrke samarbejder i nationalparks- og 
verdensarvsregi

Udarbejde en ny forvaltningsplan for området omkring 
Kangerlussuaq sammen med relevante aktører

Styrke formidlingen af vores kulturarv i UNESCO 

verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat og opføre et visitorcenter
VERDENSMÅL

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst  8.1: Skab bæredygtig vækst
      8.9: Støt op om bæredygtig turisme
9: Industri, innovation og infrastruktur  9.1: Byg bæredygtig og robust infrastruktur
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund  11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv
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SISIMIUNI KANGERLUSSUARMILU 
KATERSUGAASIVIIT

UNESCO 

Aasivissuit - Nipisat 

Området, som er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste 
er et enestående kulturlandskab fra Indlandsisen via de 
store rensdyrjagtområder i indlandet til fjordene og ud 
til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser. 
Området rummer kulturminder fra menneskers historie 
i Vestgrønland gennem 4.500 år.
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17: Partnerskaber for handling   
17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber
Sisimiut er den største by i kommunen og den 
andenstørste by i Grønland. Sisimiut er en fremtrædende 
uddannelsesby med ungdomsuddannelser, tekniske 
uddannelser og højskole. Byen er også hjemsted for den 
vigtige fiskerihavn med Grønlands største rejefabrik. 
Fra byen er der nem adgang til det store bagland som 
benyttes flittigt året rundt af lokalbefolkningen såvel som 
turister, til hundeslædekørsel, snescooterkørsel, jagt, 
vandring, skisport med mere. 

Der vil fortsat blive arbejdet på at udnytte baglandets 
potentialer for at skabe vækst i turismeerhvervet. 
Udvikling af turismen vil også blive understøttet ved at 
udlægge byggefelter til opførelse af nye hoteller. Der vil 
være fokus på udvikling af uddannelsesinstitutioner, 
herunder udbygningen af KTI og DTU, hvilket vil øge 
udbuddet af uddannelser i kommunen. Efterspørgslen 
på nye byggefelter til boligbyggeri vil blive imødekommet 
ved at fortsætte byggemodning af planlagte boligområder 
i Akia, men der udlægges også areal til et nyt attraktivt 
boligområde sydøst for Nalunnguarfik med adgang til 
det rekreative område, hvor der om vinteren optrækkes 
langrendsløjper. De rekreative muligheder omkring 
Nalunnguarfik og løjpeområdet vil blive sikret med et nyt 
plangrundlag. Adgangen til rekreative arealer omkring 
Sisimiut f.eks. ved Sallinnguit, forbedres for flere borgere 

og turister ved at give mulighed for at etablere stier og 
gangbroer. 
Hundeslædekulturen skal beskyttes og det skal 
sikres, at placering af hundehold ikke kommer i 
konflikt med byens øvrige funktioner og aktiviteter. 
Færdselsforholdene for gående og cyklister 
skal forbedres og der vil blive etableret flere 
parkeringspladser i bymidten. Udvalgte boligområder 
og byrum i den centrale del af byen skal gøres mere 
indbydende gennem byforskønnende projekter. Der vil 
blive iværksat en renovering af Sisimiut Regionssygehus 
der indebærer en udvidelse af bygningen og en markant 
forbedring af sygehusets funktioner. 

Havnens faciliteter skal udvikles på en måde, som 
sikrer en effektiv udnyttelse til gavn for særligt 
fiskeri- og turismeerhvervet. Der skal opføres et 
nyt og mere miljøvenligt forbrændingsanlæg, der 
skal kunne håndtere forbrænding af affald fra 
Sisimiut og andre byer og bygder på kysten og øge 
fjernvarmeproduktion fra affald i Sisimiut. Udbygningen 
af kloaknettet skal fortsættes med henblik på at udfase 
natrenovationsordningen, og det skal undersøges om 
der er behov for at etablere spildevandsrensning for 
at minimere påvirkningen/forureningen i det bynære 

Mulighed for 
opførelse af hotel

Markeret rute til Palasip Qeqqaa

Udvide parkeringsarealer 

Forbedre adgang til Siorarsuit/ stranden 

Nye boligområder

Videreudvikling af 
erhvervsområder

Udvikling af kultur 
og fritidsområder 

Udvidelse af 
Tech College Greenland / KTI

Nyt boligområde 
Mulighed for opførelse af hotel
Etablering af grusstier

Naturvej 
Sisimiut - 
Kangerlussuaq

SISIMIUT 
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havmiljø.

SARFANNGUIT 
OG ITILLEQ 
Sarfannguit ligger ved strømstedet i bunden af fjorden 
Amerloq og med adgang til Ikertoq, mens Itilleq er 
beliggende på en ø i mundingen af Itillip Ilua og med 
udsyn til de smukke fjelde med gletchere mod syd. I 
begge bygder er fiskeri og fangst det primære erhverv.

Sarfannguit er omfattet af UNESCO verdensarvsområdet 
Aasivissuit-Nipisat. Optagelsen af området på 
verdensarvslisten, har bragt nye turismemuligheder 
i bygden og der er blandt andet blevet opført en 
glaspavillion, som markerer verdensarvsområdet. 
Turismepotentialerne skal styrkes i både Sarfannguit 
og i Itilleq. I Itilleq vil man kunne drage fordel af 
bygdens beliggenhed ved fjordmundingen, hvor der 
er god mulighed for krydstogtsskibe, at lægge vejen 
forbi på vej til Nipisat, hvor der forventes et øget 
antal besøgende. I Sarfannguit vil der være fokus 
på formidling af verdensarvsområdet og der er stort 
potentiale for udnyttelse af borgernes viden om, hvordan 
jagt på rensdyrene har været eksistensgrundlaget for 
befolkningen i området gennem mange tusind år. 

Desuden vil omlægningen af Arctic Circle Trail, som 
følge af etableringen af naturvejen mellem Sisimiut 
og Kangerlussuaq, bringe flere vandrende turister til 
bygden.  

I begge bygder findes der en del tomme og faldefærdige 
huse. En oprydning af disse vil forskønne bygderne og 
man vil kunne anvende arealerne til andre formål. Der 
arbejdes på en forbedret håndtering af spildevand i 
begge bygder, som vil tage udgangspunkt i en kommende 
spildevandsplan. Der forventes at tømningsstedet 
af natrenovation i Sarfannguit vil blive flyttet en 
placering længere væk fra bebyggelsen.   De gamle 
forbrændingsanlæg er taget ud af drift i begge bygder, da 
disse var utidssvarende. I dag pakkes affald og sendes til 
Sisimiut til videre håndtering. Denne løsning håndteres 
i dag af Qeqqata Kommunia, men transporten af affald 
skal overgå til det fælleskommunale affaldsselskab 
ESANI a/s. I forbindelse med den nye måde at 
håndtere affaldet på, skal der i begge bygder klargøres 
faciliteter til pakning af bygdens affald og opbevaring 
mellem afhentning. Desuden skal infrastrukturen og 
havnefaciliteter tilpasses så afskibningen kan foregå så 
effektivt som muligt. 

Affaldsmodtagerstation
Affaldsmodtagerstation

Heliport

HeliportForbedring af havnefaciliteter

Forbedring af havnefaciliteter



272022 - 2026   Planstrategi

Kangerlussuaq er den største af de seks bygder i 
kommunen. Bygden har en vigtig funktion, ikke 
kun for kommunen, men for hele Grønland, idet 
den i dag med atlantlufthavnen, fungerer som 
indgangsportal for rejsende til hele den grønlandske 
vestkyst. Kangerlussuaq sammenbinder også hele 
landets vitale indenrigsflytrafik. Inden for et par år, 
vil der være etableret yderligere to internationale 
lufthavne i Grønland, i henholdsvis Nuuk og i Ilulissat. 
Derefter vil Kangerlussuaq ikke fungere som primær 
indgangsportal. Dog vi lufthavnen stadig være operativ 
og derfor findes der fortsat et stort potentiale for en 
udvikling af turismen i og omkring Kangerlussuaq, på 
grund af den nemme adgang til de store landområder 
og til indlandsisen. Der tilbydes både trofæjagter, 
hundeslædeture og eksklusioner til Indlandsisen. 
Antallet af vandrere på Arctic Circle Trail er steget 
markant over de seneste år, og der arbejdes løbende med 
at forbedre ruten og faciliteterne på ruten. 
Adgangen til og formidlingen om UNESCO 
verdensområdet skal forbedres og naturvejen 
mellem Sisimiut og Kangerlussuaq skal færdiggøres, 
hvilket vil give investorer mulighed for at hoteller og 
udlejningshytter i baglandet. Kangerlussuaq har sat 
scenen til store internationale arrangementer til gavn for 
det lokale erhvervsliv og kommunen vil arbejde for, at 
tiltrække flere store arrangementer. 
Fra Kangerlussuaq er der adgang til store jagtområder, 
og det skal sikres, at forvaltningen af jagten foregår på 
en måde som er bæredygtig og som tilgodeser erhvervets 
interesser. Kangerlussuaqs placering tæt på Indlandsisen 
og den udbredte infrastruktur har også medvirket, at 
forskning i mange år har spillet en central rolle i bygden.
 

Qeqqata Kommunia ønsker fortsat at understøtte 
en udvikling af servicetilbud til at facilitere 
forskningsaktiviteter i området i fremtiden. Derudover 
har Folketinget vedtaget at der skal etableres en 
beredskabsuddannelse, hvilket vil give unge i Grønland 
mulighed for at tage en efterfølgende uddannelse inden 
for beredskab eller forsvar.
Byudviklingen vil fortsætte på den sydlige side af 
landingsbanen. Der vil dog også blive åbnet op for at 
udviklingen af byen sker mod nord på Hassel Fjeld, 
hvor der blandt anden vil være mulighed for at etablere 
hotel og UNESCO besøgscenter. Infrastrukturen skal 
vedligeholdes for at opretholde bygdens funktioner og 
problematikken omkring håndtering af affald der i dag er 
Selvstyrets ansvarsområde skal løses gennem udskibning 
af affald i samarbejde med ESANI.

Vej mod havn og Sisimiut

Udvidelse af erhvervsområder

Kangerlussuaq museum Udvikling af centerområder

Byudvikling på Hassel Fjeld Vej til sandflugtsdalen 
og indlandsisen

 KANGERLUSSUAQ
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Kangaamiut er beliggende på en ø i mundingen af 
Kangerlussuatsiaq og omgivelserne omkring Kangaamiut 
byder på enestående naturområder. I dag kommer der 
turister for at udforske de enestående muligheder for 
heliskiing, men der findes andre store potentialer for at 
tilbyde unikke oplevelser til turister med udgangspunkt 
i Kangaamiut, f.eks. sejlture til Kangerlussuatsiaq/
Evighedsfjorden kombineret med lystfiskeri, vandreture 
og campering. Et stigende antal turister, vil også betyde 
behov for indkvartering i Kangaamiut. 

I bygden findes der en del tomme og faldefærdige huse. 
En oprydning af disse vil forskønne bygderne og man 
vil kunne anvende arealerne til andre formål. Sports- og 
fritidstilbuddene i bygderne vil kunne styrkes ved at 
færdigetablere kunstgræs på boldbanen efter adgangsvej 
dertil samt til kirkegård er færdiganlagt. Der vil blive 
foretaget en renovering af folkeskolen og der er planlagt 
en renovering og udvidelse af dagplejecenteret ved siden 
af skolen.

Det gamle forbrændingsanlæg er taget ud af drift. I 
dag pakkes affald og sendes til Maniitsoq til videre 
håndtering. Denne løsning håndteres i dag af Qeqqata 
Kommunia, men transporten af affald skal overgå til det 
fælleskommunale affaldsselskab ESANI a/s. I forbindelse 
med den nye måde at håndtere affaldet på, skal der 
klargøres faciliteter til modtagelse af bygdens affald og 
opbevaring mellem afhentning af affald til transport 
videre til Sisimiut. Desuden skal infrastrukturen og 
havnefaciliteter tilpasses så afskibningen kan foregå så 
effektivt som muligt. Der skal arbejdes på en forbedret 
håndtering af spildevand, som vil tage udgangspunkt i en 
kommende spildevandsplan. 

Anlæggelse af vej til kirkegården 
og boldbanen

Affaldsmodtagerstation

Kunstgræsbane

Færdiggøre skolerenovering
Forbedring af havnefaciliteter 

KANGAAMIUT
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MANIITSOQ
 
Den næstestørste by i kommunen er Maniitsoq og meget 
af bebyggelsen er bygget på opfyld mellem øer. Byen og 
dens infrastruktur snor sig i det kuperede terræn, mens 
de mange fjeldtoppe udnyttes til attraktive boligområder 
med flotte udsigtsforhold til fastlandet mod øst og syd. 

Fiskeriet udgør fortsat byens primære erhverv og der 
skal derfor arbejdes på at Maniitsoqs potentiale inden 
for fiskeriet udnyttes og at havnens faciliteter udvikles 
på en måde som understøtter brugen af havnen. Det er 
vigtigt at alle brugerne af havnen står til ansvar for at 
arealerne holdes ryddelige. Sammen med Arctic Circle 
Business skal der arbejdes for at der udvikles et bred 
funderet erhvervsliv der bygger på borgernes initiativer 
om områdets potentialer. 

Der vil arbejdes på at gøre boligområder og byrum mere 
attraktive gennem forskønnelse og omdannelse. Der vil 
blive udarbejdet en bycenterplan som skal være med 
til at sikre at funktionerne i bymidten opretholdes og 
udvikles. Der vil blive planlagt et nyt boligområde ved de 
gamle boligblokke ved Salliarnartaq og der vil arbejdes 
på at der kan opføres nybyggeri på placeringer hvor der 
i dag står tomme og faldefærdige huse. Udviklingen af 
byen vil dermed primært foregå gennem en fortætning af 
byen frem for udbygning, da dette giver mulighed for at 
udnytte eksisterende infrastruktur og forsyningsanlæg. 

Mulighed for fremtidig 
udbygning af Maniitsoq

Udvikling af 
boligområde

Udvikling af boligområde

Renovering af skolen

Udvikling af industriområde

Udvikling af industriområde

Vej til Sarfat

Ny placering af sprængstofdepot

På længere sigt er der mulighed for at udbygge byen 
med en ny bydel mod nordøst. Byens folkeskole vil blive 
renoveret og udbygningen af kloaknettet vil fortsættes. 
Der skal også klargøres faciliteter til at effektivisere den 
nye måde at håndtere affaldet på, som skal transporteres 
til nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut. Der vil blive 
foretaget en oprydning af dumpen og det nuværende 
forbrændingsanlæg tages ud af drift. Der arbejdes i 
stedet for med at få etableret et spildeolieanlæg, som 
skal modtaget spildolie fra hele kysten og som skal 
forsyne byen med varme.

Muligheden for at komme ud og opleve de nærliggende 
naturområder omkring Maniitsoq by vil blive forbedret, 
gennem etablering af et kørespor til skibakken ved 
Sarfat, som mange benytter som udflugtsmål primært 
for vinteraktiviteter. I forbindelse med etableringen af 
køresporet, vil sprængstofdepotet blive flyttet, hvilket vil 
skabe mulighed for udvikling af industriområdet.

Oprydning af dumpen
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ATAMMIK 
OG NAPASOQ
Atammik er den sydligst beliggende bygd i kommunen 
og er placeret ved mundingen af Niaqunngunaq/
Fiskefjorden. Napasoq er kommunens mindste 
bygd ud fra antallet af indbyggere og er placeret 
på en ø i mundingen af fjorden Kangia, der ligger 
mellem Maniitsoq og Napasoq. I begge bygder 
er der gode muligheder for fiskeri og fangst, som 
ligeledes er de største erhverv og beboernes primære 
indkomstgrundlag.

Omgivelserne omkring begge bygder byder på 
enestående naturområder. Der er derfor store potentialer 
for at tilbyde unikke oplevelser til turister, som vil kunne 
skabe yderligere beskæftigelsesgrundlag. Muligheden for 
udvikling af turismen vil f.eks. kunne foregå i samarbejde 
med aktører i Maniitsoq. 

Sports- og fritidstilbuddene i bygderne vil kunne styrkes 
ved at etablere kunstgræs på boldbanerne. I begge 
bygder findes der en del tomme og faldefærdige huse. 
En oprydning af disse vil forskønne bygderne og man 
vil kunne anvende arealerne til andre formål. Der vil 
stræbes efter at opføre ungdomsboliger i bygderne. Der 
arbejdes på en forbedret håndtering af spildevand i 
begge bygder, som vil tage udgangspunkt i en kommende 
spildevandsplan. De gamle forbrændingsanlæg er taget 
ud af drift i begge bygder, da disse var utidssvarende. 
I dag pakkes affald og sendes til Maniitsoq til videre 
håndtering. Denne løsning håndteres i dag af Qeqqata 
Kommunia, men transporten af affald skal overgå til det 
fælleskommunale affaldsselskab ESANI a/s. I forbindelse 
med den nye måde at håndtere affaldet på, skal der 
i begge bygder klargøres faciliteter til modtagelse af 
bygdens affald og opbevaring mellem afhentning. 
Desuden skal infrastrukturen og havnefaciliteter 
tilpasses så afskibningen kan foregå så effektivt som 
muligt.  

Forbedring af havnefaciliteter

Forbedring af havnefaciliteter

Kunstgræsbane

Kunstgræsbane

Affaldsmodtagerstation 

Affaldsmodtagerstation 
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STATUSOVERSIGT FOR PLANLÆGNING SIDEN SENESTE 
KOMMUNEPLANREVISION

Siden kommuneplanen 2012 – 2024 blev vedtaget har kommunalbestyrelsen vedtaget
en række kommuneplantillæg og sektorplaner. Planerne har blandt andet skabt mulighed for udvikling af butiks- og 
centerområder, erhvervsområder, boligområder, ny infrastruktur og turismeerhvervet. 

Nedenfor ses en oversigt over kommuneplantillæg og sektorplaner, der er bekendtgjort som gældende eller igangsat 
siden vedtagelsen af kommuneplanen.

Sektorplaner:
Spildevandsplan 2021 – 2026 (perspektivperiode 2027 – 2033)
Affaldsplan 2017 – 2020 (perspektivperiode 2021 – 2028)

Kommuneplantillæg: 

Bosted Kommuneplantillæg navn Nr. Delområde Status

Sisimiut Fritidsområde øst for Sisimiut/
Sisimiut kangiatungaani sunngif-

fimmi sammisassaqartitsivik

1 800-D19 Vedtaget 28.02.2013

Sisimiut Den gamle bydel/ Sisimiuni 
Illoqarfiup pisoqartaa

2 800-A60, -A61, -C1,   
-C25, -D16, -D17

Vedtaget 05.06.2013

Sisimiut Område til boligformål ved 
udsigten/ Kaaliikassaap 

Aqquserngani najugaqarfiit 
isikkivillu.

3 800-A10 Vedtaget 19.08.2013

Sisimiut Det østlige havneområde i Sisimiut/ 
Sisimiuni talittarfiup kangisissortaa

5 800-B2 Vedtaget 04.12.2014

Sisimiut Øvelsesområde for Råstofskolen 
ved Amerloq i Sisimiut/ 

Amerlup nalaani Aatsitassanut 
ilinniarfimmut sungiusartarfissaq

6 800-E5 Vedtaget 04.12.2014

Det åbne land Trofæjagtområder ved 
Kangerlussuaq/ Kangerlussuarmi 

tammajuitsussarsisitsiniarluni 
piniariartitsiviit

7 O3.1 – O3.12 Vedtaget 25.09.2015

Sisimiut Detailområde til udbygning af 
bycentret ved Brugseni og Tele 
Post/ Brugsenip Tele Post-illu 

eqqaani illoqarfiup qiterpasissuata 
ineriartortin-neqarnissaanut 

pilersaarut.

8 800-C.2.2 Vedtaget 27.02.2014

Sisimiut Bycenteret i Sisimiut/ Sisimiut 
illoqarfiata qiterpasissortaa

pillugu

10 800-C2 Vedtaget 23.11.2018

Maniitsoq Handicapboliger og handicapcenter 
m.v. på Ataqqap Aqq. og Ole 

Petersen-ip/ Maniitsumi Ataqqap 
Aqqutaani kiisalu Ole Petersen-
ip Aqqutaani innarluutilinnut 

inissiaqarfik
aamma innarluutilinnut centeri

11 700-A7 Vedtaget 26.02.2015

Sisimiut Handicapboliger og handicapcenter 
på Deichmannip Aqq./ Sisimiuni 

Deichmannip Aqqutaani 
innarluutilinnut

inissiat aamma innarluutilinnut
centeri

12 800-A5 Vedtaget 26.02.2015

Sisimiut Ældreboliger ved Nikkorsuit/ 
Sisimiuni Nikkorsuarni utoqqarnut 

inissiat

13 800-A52 Vedtaget 27.02.2014

Maniitsoq Alsidige bolige på Ivissuaateralaa/ 
Maniitsumi Ivissuaateralaa-ni 

inissiat tamatigoortut

14 700-A3 Vedtaget 26.02.2015

Sisimiut Boligområde på Akia/ Sisimiuni 
Akiani nutaamik ineqarfissiassaq

15 800-A22, -A23, -A27 Vedtaget 27.02.2014

Maniitsoq Område til fællesformål med 
plejehjem og ældreboliger, 

handicapboliger, samt butik/ 
Siunertanut ataatsimoorussanut 

immikkoortoq – Utoq-qaat 
Illuat utoqqarnullu inissiat, 

Innarluutilinnut inissiat kiisalu 
pisiniarfik.

16 700-C1 Vedtaget 27.02.2014

Kangerlussuaq Koldklima testcenter for biler m.v./ 
Kangerlussuarmi Biilinut il.il.

issittumi misileraavissaq

17 820-B3 Vedtaget 28.05.2015

Kangerlussuaq Cargocenter Kangerlussuaq/ 
Kangerlussuarmi nassiussaleriffik

18 820-B7 Vedtaget 28.04.2015

Sisimiut Boligområde og område til fælles 
formål på Akia/ Sisimiuni Akia-ni 

najugaqarfissiamut
ataatsimoorussamillu siunertamut

19 800-A26, 800-C15 Vedtaget 22.02.2018

Kangerlussuaq Kangerlussuaq ny havn/ 
Kangerlussuarmi umiarsualivik 

nutaaq

20 820-B9 Vedtaget 23.02.2017

Det åbne land Hytteby ved Israndssøen/ 
Isunnguata tasiata eqqaani 

illuaraqarfik

21 957-L1, 957-K58 Vedtaget 24.09.2015

Det åbne land Naturvej mellem Sisimiut 
og Kangerlussuaq/ Sisimiut 
Kangerlussuullu akornanni 

nunaannakkut aqqut

22 957-N7 Vedtaget 15.06.2017

Sisimiut Tech College Sisimiut – og grønne 
forbindelser/ Sisimiuni Tech 

College – qorsooqqissullu

23 800-C11, 800-D15 Vedtaget 25.02.2016

Sisimiut Erhvervsområde ved Ulkebugten/ 
Sisimiuni Kangerluarsunnguami

inuussutissarsiuutinut siunertanut 
immikkoortoq

24 800-B8 Vedtaget 24.08.2017

Sisimiut Område til fælles formål og til 
boliger på Akia/ Sisimiuni Akiani 

ataatsimut siunertanut,
najugaqarfissianullu

25 800-A30, 800-C18 Vedtaget 22.02.2018
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Kangerlussuaq Boligområde og centerområde syd 
for landingsbanen i Kangerlussuaq/ 

Inissiat nunaminertallu
ataatsimoorussat

26 820-A7, 820-C2.1, 820-
C2.2

Vedtaget 15.06.2017

Det åbne land Koncessioner til ørredelve i Qeqqata 
Kommunia/ Qeqqata Kommuniani 
eqalunniarnissamut akuersissutit

27 957-O4 Vedtaget 28.08.2015

Det åbne land Hotel og hytteområder ved 
Russel Gletcher og ved Sugar 

Loaf/ Kangerlussuarmi Russels 
Gletcher-imi, Sugar Loaf-imilu 

unnuisarfeqarfissamut
illuaraqarfissamullu

29 957-L1, -K55, -K56,   
-K59

Vedtaget 22.02.2018

Det åbne land Koncession til skiområder ved 
Sukkertoppen iskappe nord for 

Maniitsoq/ Qeqqata Kommuniani 
Maniitsup avannaatungaani 

Sermersuarmi
sisorartitsilluni nunatanut 

akuersissut 

30 957-O7 Vedtaget 26.10.2017

Sisimiut Kirkegård på Qaarinneq/ 
Qaarinneq-mi Iliveqarfik, Sisimiut

32 800-D20 Vedtaget 24.08.2017

Sisimiut Udvidelse af Sømandshjemmet 
og Kalaallit Guest House/ 

Sømandshjemmip Kalaallit Guest 
House-llu allilerneqarnissaat 

pillugit

33 800-C25 Vedtaget 28.05.2020

Maniitsoq Ny boligbebyggelse og anlæg til 
fælles formål ved Tikaasaq, Gl. 

Heliport/ ”Maniitsumi Tikaasami 
Heliportitoqqami siunertanut 

ataatsimoorussanut inissiassanik 
nutaanik atortulersuutinillu 

sanaartornissaq” pillugu

34 700-A18 Vedtaget 23.02.2018

Maniitsoq Boligområde ved Ungusivik/ 
Maniitsumi Ungusivik-mi

najugaqarfissiamut

35 700-A17.2 Vedtaget 24.08.2017

Sarfannguit Bygden Sarfannguit/ Sarfannguanut 36 803-A1, -B1, -C1,       
-C2, -D1, -E1, -E2,      

-F1

Vedtaget 30.08.2018

Sisimiut Den vestlige del af Sisimiut Havn/ 
Sisimiut umiarsualiviata ilaata

kippasissortaanut

37 800-B1 Vedtaget 28.02.2019

Sisimiut Et område til boliger på Akia/ 
Sisimiuni Akiani inissianut

immikkoortumut

39 800-A30, 800-A20.2 Vedtaget 28.08.2020

Sisimiut To områder til turist- og 
fritidsaktiviteter i Sisimiut/ 
Sisimiuni immikkoortunut
marlunnut takornarissanut
sunngiffimmilu sammisanut

41 800-D13, 800-D14 Vedtaget 29.05.2019

Maniitsoq Udvidelse af havnearealer 
i Maniitsoq/ Maniitsumi 

umiarsualiviup nunataanik
alliliinissamut

42 700-B6, -B7, -E4 Vedtaget 28.08.2017

Sisimiut Et område til erhverv med særlige 
beliggenhedskrav i den sydlige del 

af Sisimiut/ Sisimiut kujataani
inuussutissarsiuutinut immikkut

inissinneqarnissamik 
piumasaqaatitalinnut

immikkoortortaq.

43 800-E4 Vedtaget 28.11.2019

Sisimiut Område til offentlige formål – 
bibliotek og musikskole/Tamanit 

atorneqarsinnaasunut
siunertalinnut - atuakkanik 

atorniartarfik
nipilersornermullu ilinniarfissamut

49 800-C8 Vedtaget 23.11.2017

Kangerlussuaq Byudvikling på Hassel Fjeld, 
Kangerlussuaq/ Hassell Fjeldimi
illoqarfimmik ineriartortitsineq,

47 820-A10-A16
820-C4-C8

820-D29-D31
820-E6, -E9, -E10

Vedtaget 23.06.2022

Sisimiut Område til fælles formål – kollegier 
i Sisimiut/Ataatsimut siunertanut 

kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut

51 800-A14 Vedtaget 13.12.2017

Maniitsoq Kirkegård i Maniitsoq/Maniitsumi 
iliveqarfik

52 700-D8 Vedtaget 25.02.2021

Det åbne land Koncessionsområder ved 
Aqqutikitsoq og Ungalliup 
nord for Sisimiut/Sisimiut 

avannaatungaanni Aqqutikitsumi
aamma Ungalliup Qaqqaanni 

Nunamik immikkut 
atuisinnaanermut

55 957-L5, -K1, -K90,     
-K91, -K92, -K100,     
-N1, -N2, -N8, -N9

Vedtaget 23.11.2018

Det åbne land Etablering af hytter i Qeqqata 
Kommunia/Qeqqata Kommuniani 

illuaqqiorfissat pillugit

56 957-K1-K44
957-O6

Vedtaget 17.07.2020

Det åbne land Hotel- og hytteområder langs vejen 
mellem Sisimiut og kangerlussuaq/

Kangerlussuup Sisimiullu 
akornanni aqqusineq sinerlugu 

unnuisarfissat
illuaraqarfissallu pillugit

58 957-L6,
957-K61-K67

Vedtaget 28.02.2019

Sisimiut Et hytteområde ved Asummiunut/
Sisimiuni Asummiuni

illuaraqarfimmut

59 800-D12 Vedtaget 27.09.2018

Maniitsoq Udvidelse af havnearealer 
i Maniitsoq/Maniitsumi 

umiarsualivimmi nunaminertat 
annertusineqarnissaat pillugit

61 700-B6, -B7, -E4 Vedtaget 27.09.2018
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Maniitsoq Område til handicapinstitution 
og handicapboliger centralt i 

Maniitsoq/Maniitsumi illoqarfiup 
qiterpasissortaani innarluutilinnut 
sullissivimmut innarluutilinnullu 

inissianut immikkoortortaq

62 700-A7, 700-C1 Vedtaget 12.08.2021

Sisimiut Område til boliger, hotel 
og rekreative aktiviteter 

ved Kussangasup Qoorua/
Kussangasup Qooruani 

inissianut, hotellinut sulianullu 
sukisaarsaaffissaqqissunut 

immikkoortoq

50 800-C23, -C24, -A19, 
-D21

Sisimiut Område til hotel eller 
institution ved Paaraarsuk/

Paaraarsuup eqqaani hotellimut 
paaqqinnittarfimmulluunniit 

immikkoortoq

64 800-C12

Maniitsoq Teknisk område til elværk, 
forbrændingsanlæg, 

modtagerstation og nødelværk/ 
Maniitsumi innaallagissiorfimmut, 

ikuallaavimmut aamma 
sillimmatitut

innaallagissiorfimmut teknikkikkut 
immikkoortoq

79 700-E6

Sisimiut Centerområde ved Regionssygehus 
Sisimiut/ Nunap immikkoortuani 

napparsimmaviup eqqaani 
qiterisaqarfik Sisimiut

63 800-C4




