
   

 
 
 

EN KOMMUNE 
 I BALANCE 

 Bygdesektorplan 2017 - 2021 



2 

 

Indhold 
 
Forord ..............................................................................................................................................................     3 

 

Indledning ........................................................................................................................................................     4 

Vision, formål, intention og ambition .............................................................................................................     5 

Sermiligaaq ......................................................................................................................................................     6 

Isertoq .............................................................................................................................................................   13 

Kulusuk ............................................................................................................................................................   20 

Tiilerilaaq .........................................................................................................................................................   27 

Kuummiit .........................................................................................................................................................   34 

Arsuk ................................................................................................................................................................   41 

Qeqertarsuatsiaat............................................................................................................................................   48 

Kapisillit ...........................................................................................................................................................   55 

Målsætning ......................................................................................................................................................   62 

SWOT ...............................................................................................................................................................   63 

Frivillighed .......................................................................................................................................................   65 

Forslag til bygdeudvikling ................................................................................................................................   66 

 

Indhold 



3 

 

Forord 
 
Ved borgmester 
Asii Chemnitz Narup 

Med sektorplanens titel ”En kommune i balance” ønsker 
jeg at understrege vigtigheden af at alle borgere i 
kommunen indgår i et socialt fællesskab, og deler 
ansvaret for kommunens fortsatte eksistens og 
bæredygtige udvikling.  
 
Der er forskel på om man bor i en by eller en bygd, og 
der er forskel fra bygd til bygd. Netop heri ligger vores 
fællesskabs styrke. Det er min ambition, at vi kan skabe 
gode rammer for kommunens borgere, så man kan bo, 
hvor man gerne vil og har mulighed for at skabe 
rammerne for et indholdsrigt liv, der hvor man vælger at 
bo. En tilværelse i én af vores otte bygder er derfor et 
tilvalg baseret på livskvalitet, sammenhold og lokal 
identitet. 
 
Vi skal turde snakke om at alle bygder har forskellige 
muligheder, og må udvikle sig på deres egne præmisser. 
Heri ligger et stort potentiale. Demokratiet er noget vi 
konstant skal arbejde for, værne om og styrke. Det gør vi 
ved at tage ansvar og indgå i den dialog, der gavner 
fællesskabet.  
 
Jeg vil derfor med en sektorplan for bygdelivet, skabe en 
bro mellem det kommunale demokrati og 
nærdemokratiet. Vi har en stærk tradition for 
bygdebestyrelser og de resurser der findes i 
bygdebestyrelserne, skal have muligheden for at tage det 
ansvar, der følger med, når man er demokratisk valgt til 
at repræsentere en gruppe mennesker og interesser. 
 
Noget, der slår mig når jeg besøger bosteder i vores store 
kommune, er, at der ikke synes at mangle idéer, tanker 
og ambitioner for nærområderne. Ved at identificere og 
fremelske de resursepersoner, der formår at komme fra 
idé til handling, kan vi dyrke forskelligheden og initiativet 
til gavn for fællesskabet. I vores bygder findes 
mennesker med initiativ, der kan tjene som 
rollemodeller for os alle. 
 
Med disse ord fremlægges bygdesektorplanen, der 
beskriver fakta for bygderne anno 2016 og skal hjælpe 
folkevalgte i kommunen med at prioritere den fremtidige 
indsats i hele kommunen, by som bygd. For at være en 
kommune i balance skal vi alle bidrage og tage ansvar. 
 
God læselyst 
Med venlig hilsen 

  
Asii Chemnitz Narup 
Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq 

 

Kommuneqarfik Sermersooq 

”At leve og bo i en af 

Kommuneqarfik Sermersooqs 

bygder er et tilvalg baseret 

på livskvalitet, sammenhold 

og lokal identitet” 

Forord 
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Kommuneqarfik Sermersooq ønsker et kommunalt fællesskab, hvor der 
er plads til individet og plads til menneskelig og erhvervsmæssig 
udfoldelse og udvikling.  

Indledning 

Kommuneqarfik er en af verdens største kommuner målt i geografi, men en lille kommune 

opgjort på antal af indbyggere. Kommunen tæller udover den dynamiske Hovedstad, Nuuk, 

der driver Grønlands vækst, også 8 bygder og 3 mellemstore byer. Kommunen oplever i 

lighed med resten af verden og de globale tendenser en stigende urbanisering, hvor primært 

Nuuk, men også Tasiilaq oplever en tilvækst, mens øvrige bosættelser affolkes. Folk søger 

uddannelse, job, skoler, fritidsinteresser og kultur udenfor deres hjembyer. 

Bygdesektorplanen beskriver Kommuneqarfik Sermersooqs bygders tilstand og potentialer 

ud fra tre overordnede parametrer: 

 

1. De institutionelle rammebetingelser 

2. De menneskelige resurser og 

3. Bygdernes eksistensgrundlag 

 

Institutionelle rammebetingelser 

De institutionelle rammebetingelser er beskrivelsen af de kommunale bygninger, boliger 

samt services der tilbydes eller stilles til rådighed fra Kommuneqarfik Sermersooq. 

Betingelserne er de nuværende faktiske tilstande og formålet er at identificere 

investeringsbehov og handlingsplaner for enten sanering, renovering eller ny/ombygning. 

  

De menneskelige resurser 

De menneskelige resurser er bygdesektorplanerne analyse af befolkningssammensætningen, 

uddannelsesniveauet, beskæftigelsen og andre indikatorer, der siger noget om den 

menneskelige kapacitet i bygderne. Ca. 6 % af kommunens befolkning bor i kommunens 

bygder. 

 

Bygdernes eksistensgrundlag 

Eksistensgrundlaget beskæftiger sig med eksisterende og kommende erhvervsmuligheder og 

potentialer i bygderne. Det skal være tydeligere i hvilket omfang en bygd bidrager til 

samfundet og der skal sættes fokus på de værdiskabende aktiviteter. 

Indledning 



5 

 

Sektorplanen har til formål at sikre, at fremtidige investeringer, indsatser og 

allokeringer i forhold til bygderne sker på den mest optimale og bæredygtige 

måde i overensstemmelse med de politiske målsætninger, nuværende som 

kommende ønsker og tanker for den fremtidige struktur. 

FAKTA: Sektorplanen skal på overordnet niveau beskrive og begrunde  det 

samlede behov for udbygning, ombygning og renovering samt prioritere 

indsatsen i forhold til hver enkelt bygd i Kommuneqarfik Sermersooq. 

PRIORITET: Sektorplanen skal danne grundlag for politiske prioriteringer for 

at skabe en kommune i balance, hvad enten man bor i en bygd eller en by. 

Kommuneqarfik Sermersooq har ambitioner om at have en sektorplan for 

bygderne, der understøtter forudsætningerne i Hovedstadsstragien om 

bæredygtighed, menneskelig udvikling og vækst i erhvervslivet.  

 

Sektorplanen er tilpasset de forskellige levevilkår, der er en naturlig følge af 

at bo i en bygd. Bygderne skal bidrage til en kommune i balance, indenfor 

rammerne af hvad den enkelte bygds kapacitet er. 

 

Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte det liv, der er i bygderne med 

udgangspunkt i bygdens egne styrker og forudsætninger, og en ambition om 

at folk bor i deres bygd, fordi de ønsker bo der og dermed vil bidrage positivt 

til dens udvikling. 

Formål 

Intention 

Ambition 

Vores vision er, at bygderne indgår i et stærkt socialt fællesskab, hvor alle bidrager til at tage 

vare på hinanden, understøttet af et udbredt demokrati med flade magtstrukturer og en stærk 

lokal identitet. 

Vision, formål, intention og ambition 
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Sermiligaaq ligger på den sydlige del af en stor halvø på Østrgrønlands 
fastland ca. 100 km nordøst for Tasiilaq og er dermed den nordligste 
af Tasiilaqs bygder. 

Befolkningstallet i Sermiligaaq er i dag på 206 personer. 

Siden 1994 er befolkningen steget med 20 personer 

svarende til ca. 10 %. I 2006 toppede befolkningstallet 

med 229 personer og siden da har bygden oplevet en 

kontrolleret fraflytning.  

Aldersfordelingen i bygden er stort set uændret, dog 

med en lille tendens til et voksende antal ældre over 65 

år og et fald i aldersgruppen 25-44 år.  

Bygden har tre eller færre personer med en 

kompetencegivende uddannelse og en arbejdsløshed på 

26 % samt 8 % på førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Tasiilaqs bygder er generelt 

lavere sammenlignet med landsgennemsnittet, hvor 

bygdernes disponible indkomst ligger på ca. 205.000 og 

landsgennemsnittet er på ca. 291.000. 

Alkoholsalget har været stigende pr. person over 16 år 

siden 2010. I 2010 blev der solgt 95 l alkoholiske drikke 

pr. år pr. person over 16 år og i 2016 blev der solgt 137 l 

alkoholiske drikke pr. år pr. person over 16 år, hvilket 

svarer til en stigning  på 44 %. 

Siden kommunesammenlægningen i 2009 er der tilført 

flere driftsmidler til bygden. Fra 2009 til 2014 er 

driftomkostningerne steget fra ca. kr. 572.000 til kr. 

981.000 i Sermiligaaq. 

I Sermiligaaq tilbydes der pasning af børn i alderen 3-5 år 

og der tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For ældre 

tilbydes der hjemmehjælp. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business 

Council prioriteret tre erhversudviklingspotentialer og 

identidficeret en række resursepersoner. 

Bygden har 18 saneringsmodne huse og der er planlagt 

oprydning af dumpen samt sanering af huse i 2019.  

 

Sermiligaaq 
Stedet ved den smukke gletcherfjord…  

Sermiligaaq 
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Sermiligaaq 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 14 38 - 

Normeringer 2 5 1 

Årlig drift 477.000 2.407.000 276.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

216 

197 572.190 

980.574 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 





Antal: 8 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 63 m
2 

Gennemsnitlig alder: 27 år 

Venteliste: 1 

Antal: 11 stk. 

 

Antal: 18 stk. 

-heraf kommunalt ejede: 0 

 





Servicehus Administrationskontor 

Opført: 1994 
180 m

2 

Renovering af  
tagdækning i 2021   

Opført: 2012 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 

 

Drift: DKK 334.044. 

Køretøjer 

Beredskab: 1 stk 

Øvrige: 2 stk. 

 

Sermiligaaq
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1994

2016

Personer med uddannelse, 2014 

0 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

26 % 

 

Førtidspension, 2016 

8 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

137 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
Indhandlingsfabrik 

 
Røgeri 

 
Ræklinge tørreri 

 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

 

- At de ønsker flere folk til bygden 

-Flere børn og mere beskæftigelse 

- Flere sportslige aktiviteter og bedre 

forhold for de ældre og for folk med 

handicap 

- Der er potentiale i fiskeriet og fangst af 

isbjørne og narhvaler 

 

Sermiligaaq 
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Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

 206 indbyggere 
 Moderat fraflytning 
 Ingen med uddannelse 
 26 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 8 % af befolkningen over 18 år 

er førtidspensionister 
 26 % arbejdsløshed 

 Velholdt vognpark uden behov for investering 
 Ingen kommunale saneringsmodne kommunale 

bygninger 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 200.000 

pr år for boliger 
 Heliport og havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK 21.000 
 Gennemsnit 63 m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 27 år 
 Én person på venteliste til bolig 

 Røgeri 
 Indhandlingsfabrik 
 Ræklinge tørreri 

Sermiligaaq 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Renovering af servicehus 

Beredsskab 

701.615 701.615 

192.320 192.320 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 1.994.235 1.994.235 

1.000.000 

100.000 

1.000.000 

100.000 



11 

 
Sermiligaaq 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af 18 bygninger + 3 uden B-nummer i 18/19, heraf 

ingen kommunalt ejede. 

721.069 721.069 

192.320 192.320 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 913.389 3.013.389 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Dump oprydning  

Sanering af 18 bygninger + 3 uden B-nummer i 2018/2019, 

heraf ingen kommunalt ejede. 

 

403.597 403.597 

192.320 192.320 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 2.395.917 4.295.917 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse 

399.405 399.405 

192.320 

 

 

 

600.000 

192.320 

 

 

 

600.000 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 1.191.725 1.191.725 

2.100.000 

1.600.000 

200.000 

1.600.000 

2.100.000 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

865.595 865.595 

192.320 192.320 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 1.057.915 1.057.915 

Sermiligaaq 

Grundet bygdens størrelse er der fortsat behov for vedligehold af boligmassen, hvilket der også synes at være taget hensyn til i 
allokeringen af midler til vedligehold og renovering. Sermiligaaq har den yngste boligmasse af alle bygder og kun en bolig, der 
står for større renovering samt en enkelt familie på boligventeliste. 
 
Vognparken er i fornuftig stand. 
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Isertoq er Tasiilaqs mindste og sydligste bygd. Bygden ligger ca. 80 km 
fra Tasiilaq på en flad og gold ø. Her er rigt med vildt og fisk og jagt og 
fiskeri udgør derfor også hovedindtægten for mange familier. 

Befolkningstallet i Isertoq er i dag på 82 personer og er 

faldet markant siden 1994. Der er sket en reduktion i 

indbyggertallet fra 171 personer til 82 personer, 

svarende til 52 %.  

Aldersfordelingen i bygden har ligeledes forskubbet sig. 

Der er sket et fald i den yngste aldersgruppe fra 0-14 år 

samt i aldersgruppen 25-44 år, mens der er sket en 

stigning i aldersgruppen 45-64 år. Det betyder, at Isertoq 

inden for en årrække vil opleve en tung ældrebyrde, som 

man skal være opmærksom på.  

Bygden har tre eller færre personer med en 

kompetencegivende uddannelse og en arbejdsløshed på 

10 % samt 12 % på førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Tasiilaqs bygder er generelt 

lavere end i resten af landet sammenlignet med 

landsgennemsnittet, hvor bygdernes disponible indkomst 

ligger på ca. 205.000 og landsgennemsnittet er på ca. 

291.000. 

Alkoholsalget har været let faldende siden 2010. Dog er 

der fortsat et højt alkoholsalg sammenlignet med 

Sermersooqs øvrige bygder. Der er således solgt 264 l 

alkoholiske drikke i 2015 pr. person over 16 år.   

Siden kommunesammenlægningen i 2009 er der tilført 

væsentligt flere driftsmidler til bygden. Fra 2009 til 2014 

er driftomkostningerne steget fra ca. kr. 601.000 til kr. 

1.045.000. 

I Isertoq tilbydes der pasning af børn i alderen 3-5 år og 

der tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For ældre 

tilbydes der hjemmehjælp efter behov. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business 

Council prioriteret tre erhversudviklingspotentialer og 

der blev afviklet et skindkursus for at styrke 

erhvervsmulighederne i bygden. 

Isertoq oplever en affolkning og kommunens ældste 

boligmasse. Bygden har 23 saneringsmodne huse og der 

er planlagt oprydning af dumpen samt nedrivning af huse 

i 2019. 

 

Isertoq 
Det tågede hav…  

Isertoq 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 14 14 - 

Normeringer 2 3 - 

Årlig drift 445.000 1.240.000 47.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

107 

79 600.532 

1.044.836 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 







Antal: 13 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 49 m
2 

Gennemsnitlig alder: 42 år 

Venteliste: 3 

Antal: 6 stk. 

 

Antal: 23 stk. 

-heraf kommunalt ejede: 1 stk.  

 



Servicehus Administrationskontor 

Opført: 1993 
180 m

2 

Renovering af  
tagdækning i 2021   

 

Opført: - 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 

 

Drift: DKK 341.225 

Køretøjer 

Beredskab: - 

Øvrige: 2 stk. 

 

 Isertoq 
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Personer med uddannelse, 2014 

0 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

10 % 

 

Førtidspension, 2016 

12 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

264 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
Grønlandsk mad 

 
Kunsthåndværk 

 
Skindbehandling 

 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

 

- At bygden skal være opryddet og der 

skal være orden 

- Der er et fangstpotenitale i Isertoq 

- Det kræver at befolkningen støtter 

hinanden, hvis der skal ske positive 

fremskridt 

- Der mangler et værested for børnene 

- De ønsker sig en minihal 

 

Isertoq 
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 Én saneringsmoden kommunal bygning 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 170.000 

pr år for boliger 
 Heliport og havn 
 Servicehus i funktion 
 Højeste årlige omkostninger pr. beboer 
 Gennemsnit 49 m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 42 år – den ældste 

boligmasse i kommunen 
 3 personer på venteliste til bolig 

 82 indbyggere 
 Stabil fraflytning 
 Ingen med uddannelse 
 29 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 12 % af befolkningen over 18 

år er førtidspensionister 
 10 % arbejdsløshed 
 Høj alkohol forbrug 

sammenlignet med andre 
bygder 

 Grønlandsk mad 
 Kundsthåndværk 
 Skindbehandling 

Isertoq 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Multibane 

Beredskab og container 

 

417.155 417.155 

169.480 

 

 

 

1.000.000 

680.000 

 

2.266.635 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 

169.480 

 

 

 

1.000.000 

680.000 

 

2.266.635 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Lærehus 

 

1.254.176 1.254.176 

169.480 

 

 

 

 

1.000.000 

 

2.423.656 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Dump oprydning  

Sanering af 23 bygninger, heraf 1 kommunalt ejet 

 

399.900 399.900 

169.480 

 

 

 

1.600.000 

200.000 

 

2.369.380 
 

169.480 

 

 

 

1.600.000 

4.600.000 

 

6.769.380 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse 

 

627.162 627.162 

169.480 

 

 

 

 

600.000 

 

1.396.642 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 

Isertoq 

169.480 

 

 

 

 

1.000.000 

 

2.423.656 
 

169.480 

 

 

 

 

600.000 

 

1.396.642 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

406.240 406.240 

169.480 169.480 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 575.720 575.720 

Isertoq 

Isertoq har den ældste boligmasse, men til gengæld det næstlaveste indbyggertal, der fortsat reduceres. En nedprioritering af 
indsatsen udover allerede planlagte aktiviter ved Iserit, kan derfor forsvares til fordel for mere trængende bygder som fx Kulusuk 
og Qeqertarsuatsiaat. 
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Kulusuk er Tasiilaqs nærmeste bygd og her ligger regionens 
internationale lufthavn. Hovederhvervene er traditionel fangst og 
fiskeri, mens turisme og husflidsproduktion vinder mere indpas. 

Befolkningstallet i Kulusuk er på 249 personer og er siden 

1994 faldet med 78 personer eller 24 %.  

Aldersfordelingen i bygden har forskubbet sig i perioden 

med færre personer i aldersgruppen 25-44 år og en 

markant større andel i aldersgruppen 45-64 år. Det 

betyder, at Kulusuk inden for en årrække vil opleve en 

overvægt af ældre, som man skal være opmærksom på.  

Bygden har 24 personer med en kompetencegivende 

uddannelse og en arbejdsløshed på 17 % samt 13 % på 

førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Tasiilaqs bygder er generelt 

lavere end i resten af landet sammenlignet med 

landsgennemsnittet, hvor bygdernes disponible indkomst 

ligger på ca. 205.000 og landsgennemsnittet er på ca. 

291.000. 

Alkoholsalget har været næsten konstant siden 2010. Der 

er solgt 187 l alkoholiske drikke i 2015 pr. person over 16 

år.   

Siden kommunesammenlægningen i 2009 er der tilført 

væsentligt flere driftsmidler til bygden. Fra 2009 til 2014 er 

driftomkostningerne steget fra ca. kr. 386.000 til kr. 

1.520.000. 

I Kulusuk tilbydes der pasning af børn i alderen 3-5 år og der 

tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For ældre tilbydes 

der hjemmehjælp efter behov. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business Council 

prioriteret fire erhversudviklingspotentialer og der blev 

afviklet et skindkursus i Tasiilaq for at styrke 

erhvervsmulighederne. 

Kulusuk oplever en affolkning, men må formodes at holde et 

vist niveau som følge af den internationale lufthavn, der 

fungerer som indgangsport til Østgrønland. Såfremt 

Naalakkersuisuts lufthavnspakke godkendes i 2016 vil det 

medføre, at lufthavnen evt. nedlægges på sigt.  

Bygden har 22 saneringsmodne huse og der er planlagt 

oprydning af dumpen, nedrivning af huse og eventuelt 

opførelse af et nyt multifunktionshus i 2018. 

 

Kulusuk 
Det østgrønlandske knudepunkt...  

Kulusuk 
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Kulusuk 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 12 47 - 

Normeringer 3 7 1 

Årlig drift 504.000 4.639.000 417.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

292 

242 386.142 

1.520.264 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 







Antal: 25 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 53 m
2 

Gennemsnitlig alder: 36 år 

Venteliste: 8 

Antal: 14 stk. 

 

Antal: 22 stk. 

-heraf kommunalt ejede: 3 stk. 

 





Servicehus Administrationskontor 

Opført: 1985 
110 m

2 

Renovering af  
tagdækning i 2021   

 

Opført: 1973 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 

 

Drift: DKK 346.304 

Køretøjer 

Beredskab: 3 stk. 

Øvrige: 2 stk. 

 

Kulusuk 
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1994
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Personer med uddannelse, 2014 

24 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

17 % 

 

Førtidspension, 2016 

13 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

187 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
Turistkontor 

 
Kunsthåndværk 

 
Overnatningsfaciliteter 

 
Nyt forsamlingshus 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

 

- At bygderne skal være opryddet og der skal 

være orden 

- Turismen kan udvikles 

- Befolkningen skal støtte hinanden 

- Kulusuk mangler et nyt servicehus 

- Ønsker sig en ny fodboldbane, legeplader 

mm. 

- Ønsker sig en sportshal 

 

Kulusuk 
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 249 indbyggere 
 Mærkbar fraflytning 
 24 personer med uddannelse 
 37 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 13 % af befolkningen over 18 

år er førtidspensionister 
 17 % arbejdsløshed 
 En vis beskæftigelse ved 

lufthavnen 

 Muligt behov for investering i vognparken 
 4 saneringsmodne bygninger 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 450.000 

pr år for boliger 
 Lufthavn og havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK 29.300 
 Gennemsnit 52½ m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 36 år 
 8 personer på venteliste til bolig 

 Lufthavn 
 Turisme 
 Kunsthåndværk 
 Overnatningsfaciliteter 
 Nyt forsamlingshus 

Kulusuk 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Dumpoprydning 

Sanering af 22 bygninger, heraf 3 kommunalt ejede 

Opførelse af servicehus 

Renovering af bygning til musikskole 

Multibane 

Multifunktionshus 

1.761.289 1.761.289 

447.880 447.880 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 19.609.169 23.409.169 

 

2.000.000 

600.000 

6.000.000 

1.300.000 

2.000.000 

5.500.000 

 

2.000.000 

4.400.000 

6.000.000 

1.300.000 

2.000.000 

5.500.000 
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Kulusuk 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Dumpoprydning 

Sanering af huse 

Multifunktionshus 

 

566.795 566.795 

447.880 

 

 

 

1.400.000 

600.000 

500.000 

 

3.514.675 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

 

591.817 591.817 

447.880 447.880 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 1.039.697 1.039.697 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

537.455 537.455 

447.880 447.880 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 985.335 985.335 

447.880 

 

 

 

1.400.000 

600.000 

500.000 

 

3.514.675 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

1.602.975 1.602.975 

447.880 447.880 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 2.050.855 2.050.855 

Kulusuk 

Kulusuk har et stort renoveringsefterslæb og venteliste på boliger.  
 
Da, der ligger en lufthavn her, er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på at bygdens understøttende funktioner fungerer. Det 
er derfor rimeligt at placere et nyt multifunktionshus her. 
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Tiilerilaaq ligger 40 km nord for Tasiilaq. Her ernærer befolkningen sig 
hovedsageligt med fangst og fiskeri mens der udforskes et 
turismepotentiale. 

Befolkningstallet i Tiilerilaaq er siden 1994 faldet med 80 

personer eller 42 %.  

Aldersfordelingen i bygden har forskubbet sig i perioden 

med færre personer i aldersgruppen 15-44 år og en 

markant større andel i aldersgruppen 45-64 år. Det 

betyder, at Tiilerilaaq inden for en årrække vil opleve en 

overvægt af ældre, som man skal være opmærksom på.  

Bygden har 5 personer med en kompetencegivende 

uddannelse og en arbejdsløshed på 9 % samt 5 % på 

førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Tasiilaqs bygder er generelt 

lavere end resten af landet sammenlignet med 

landsgennemsnittet, hvor bygdernes disponible indkomst 

ligger på ca. 205.000 og landsgennemsnittet er på ca. 

291.000. 

Alkoholsalget har været let faldende siden 2010, dog har 

bygden fortsat et højt alkoholsalg sammenlignet med de 

øvrige bygder. Der er således solgt 311 l alkoholiske 

drikke pr. person over 16 år i 2015. 

Siden kommunesammenlægningen i 2009 er der tilført 

væsentligt flere driftsmidler til bygden. Fra 2009 til 2014 

er driftomkostningerne steget fra ca. kr. 533.000 til kr. 

1.131.000. 

I Tiilerilaaq tilbydes der pasning af børn i alderen 3-5 år 

og der tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For ældre 

tilbydes der hjemmehjælp. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business 

Council prioriteret to erhversudviklingspotentialer og 

Visit Greenland har netop udarbejdet en case for 

Tiilerilaaq for at booste turismen. 

Tiilerilaaq oplever en stadig affolkning. 

Bygden har 20 saneringsmodne huse, hvoraf 4 er 

kommunalt ejede, og der er planlagt oprydning af 

dumpen og nedrivning af huse i 2018. Her skal det 

ligeledes vurderes, om kommunen skal investere for at 

realisere den case, der er udarbejdet af Visit Greenland. 

 

Tiilerilaaq 
Potentiale for turismeudvikling...  

Tiilerilaaq 
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Tiilerilaaq 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 14 17 - 

Normeringer 2 4 1 

Årlig drift 477.000 1.935.000 276.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

132 

113 532.502 

1.131.160 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 







Antal: 13 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 52 m
2 

Gennemsnitlig alder: 37 år 

Venteliste: 0 

Antal: 7 stk. 

 

Antal: 20 stk. 

- heraf kommunalt ejede: 4 stk. 

 



Servicehus Administrationskontor 

Opført: 1992 
180 m

2 

Renovering af  
tagdækning i 2021   

 

Opført: - 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 

 

Drift: DKK 324.826 

Køretøjer 

Beredskab: - 

Øvrige: 3 stk. 

 

Tiilerilaaq 



30 

 

Personer med uddannelse, 2014 

5 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

9 % 

 

Førtidspension, 2016 

5 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

311 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
Kunsthåndværk 

 
Skindbehandling 

 
Turismecase 

Visit Greenland og Destination East 
Greenland 

 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

 

- Der skal være ryddet op og holdes 

orden 

- Der er tursimepotentiale i Tiilerilaaq 

- Befolkningen skal støtte hindanden 

- Der mangler et værested for børn, 

ligesom nye faciliteter som ny 

fodboldbane, legeplader mm. 

 

Tiilerilaaq 
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 Ingen lovpligtig vognpark. En enkelt ATV er defekt og 
skal afmeldes 

 4 kommunalt ejede saneringsmodne bygninger 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 170.000 

pr år for boliger 
 Heliport og havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK 33.800 
 Gennemsnit 52 m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 37 år 
 Ingen på venteliste til bolig 

 112 indbyggere 
 Mærkbar fraflytning 
 5 personer med uddannelse 
 36 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 5 % af befolkningen over 18 år 

er førtidspensionister 
 9 % arbejdsløshed 

 Turist projekt 
 Kunsthåndværk 
 Skindværksted 

Tiilerilaaq 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Multibane 
Dump oprydning 
Beredskab (plus container) 
Sanering af huse 
Multifunktionshus 
 

760.971 760.971 

169.150 

 

 

 

 

1.000.000 

800.000 

680.000 

600.000 

500.000 

 

4.510.121 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 

169.150 

 

 

 

 

1.000.000 

800.000 

680.000 

600.000 

500.000 

 

4.510.121 
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Tiilerilaaq 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Dump oprydning  

Sanering af 20 bygninger, heraf 4 kommunalt ejede. 

Realisering af turismeprojekt, bl.a. maling og tidevandstrappe. 

Færdiggørelse af B-1508/09 

724.186 724.186 

169.150 169.150 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 1.893.336 

 

5.093.336 

 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

 

489.187 489.187 

169.150 169.150 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 658.337 658.337 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

807.040 807.040 

169.150 169.150 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 976.190 976.190 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

1.038.700 1.038.700 

169.150 169.150 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 1.207.850 1.207.850 

Tiilerilaaq 

Tiilerilaaq har en forholdsvis gammel boligmasse. Der er ingen på venteliste til en bolig og bygden oplever stor fraflytning.  
 
For Tiilerilaaq bør der foretages en observation, inden der prioriteres større investeriner. Der ligger dog et eksempel på hvordan 
man kan igangsætte et turismeprojekt i et samarbejde mellem kommune, lokalbefolkning, Visit Greenland og Destiantion East 
Greenland, som man kan overveje at investere i.  
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Kuummiit er Østgrønlands største bygd og ligger ca. 60 km nordøst for 
Tasiilaq. Havnen er ofte isfri om vinteren, hvilket betyder, at der kan 
drives fiskeri fra båd i vintermånederne. 

Befolkningstallet i Kuummiit er på 309 personer og er 

siden 1994 faldet med 140 personer eller 31 %.  

Aldersfordelingen i bygden har forskubbet sig i perioden 

med færre personer i aldersgruppen 0-14 år samt 25-44 

år og en markant større andel i aldersgruppen 45-64 år. 

Det betyder, at Kuummiit inden for en årrække vil opleve 

en overvægt af ældre, som man skal være opmærksom 

på.  

Bygden har 27 personer med en kompetencegivende 

uddannelse og en arbejdsløshed på 17 % samt 7 % på 

førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Tasiilaqs bygder er generelt 

lavere end resten af landet sammenlignet med 

landsgennemsnittet, hvor bygdernes disponible indkomst 

ligger på ca. 205.000 og landsgennemsnittet er på ca. 

291.000. 

Alkoholsalget har været næsten konstant siden 2010. I 

2015 blev der solgt 237 l pr. person over 16 år.  

Siden kommunesammenlægningen i 2009 er der tilført 

væsentligt flere driftsmidler til bygden. Fra 2009 til 2014 

er driftomkostningerne steget fra ca. kr. 297.000 til kr. 

1.300.000. 

I Kuummiit tilbydes der pasning af børn i alderen 3-5 år 

og der tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For ældre 

tilbydes der hjemmehjælp. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business 

Council prioriteret fire erhversudviklingspotentialer med 

tilhørende resursepersoner og tovholdere. Der er 

desværre ikke blevet realiseret nogle egentlige tiltag som 

følge af denne kortlægning.  

Kuummiit oplever en stadig affolkning. 

Bygden har 7 saneringsmodne bygninger - alle 

kommunalt ejede og der er planlagt oprydning af 

dumpen og nedrivning af huse i 2019.  

 

Kuummiit 
Østgrønlands største bygd...  

Kuummiit 
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Kuummiit 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 14 50 - 

Normeringer 2 10 2 

Årlig drift 534.000 5.251.000 553.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

358 

309 296.699 

1.299.869 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 





Antal: 35 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 61 m
2 

Gennemsnitlig alder: 34 år 

Venteliste: 4 

Antal: 11 stk. 

 

Antal: 9 stk. 

- heraf kommunalt ejede: 7 stk. 

 





Servicehus Administrationskontor 

Opført:  
162,5 m

2 

Renovering af  
klimaskærm i 2019  

Opført: 1989 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 

 

Drift: DKK 554.944 

Køretøjer 

Beredskab: 2 stk. 

Øvrige: 3 stk. 

 

Kuummiit 
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Personer med uddannelse, 2014 

27 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

17 % 

 

Førtidspension, 2016 

7 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

237 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
Igineq / Tørreri af fisk 

 
Turisme 

 
Tømrefirma 

 
Internet café 

 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

 

- At de ønsker flere folk til bygden 

-Flere børn og mere beskæftigelse 

- Flere sportslige aktiviteter og bedre 

forhold for de ældre og for folk med 

handicap 

- Der er potentiale i fiskeriet og fangst af 

isbjørne og narhvaler 

 

Kuummiit 
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  Behov for udskiftning og reparationer af den 

lovpligtige vognpark 
 Bygden med det største efterslæb 
 7 saneringsmodne bygninger 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 670.000 

pr år for boliger 
 Heliport og havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK  
 Gennemsnit 61 m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 34 år 
 4 personer på venteliste til bolig 

 309 indbyggere 
 Mærkbar fraflytning 
 27 personer med uddannelse 
 38 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 7 % af befolkningen over 18 år 

er førtidspensionister 
 17 % arbejdsløshed 
 Overvægt af ældre 

 Turisme 
 Tørring af fisk 
 Internet Café 
 Tømrer firma 

Kuummiit 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Istandsættelse af servicehus 

Reparation af hegn omkring kirkegården  

Fodboldbane 

Beredskab 

 

 

1.101.111 1.101.111 

666.170 666.170 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 5.197.281 

 

1.500.000 

250.000 

1.500.000 

180.000 

5.197.281 

 

1.500.000 

250.000 

1.500.000 

180.000 
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Kuummiit 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af 9 bygninger, heraf 7 kommunalt ejede  
Oprydning af dump 
Multifunktionshus 

641.853 641.853 

666.170 

 

 

 

200.000 

1.600.000 

5.500.000 

 

8.608.023 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse 

Multifunktionshus 

972.697 972.697 

666.170 

 

 

 

 

500.000 

600.000 

 

2.738.867 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

919.525 919.525 

666.170 666.170 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 1.585.695 1.585.695 

666.170 

 

 

 

200.000 

1.600.000 

5.500.000 

 

8.608.023 
 

666.170 

 

 

 

 

500.000 

600.000 

 

2.738.867 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

1.055.090 1.055.090 

666.170 666.170 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 1.721.260 1.721.260 

Kuummiit 

Kuummiit har umiddelbart det største efterslæb på kommunale boliger, der skal renoveres og saneres, hvilket også skal holdes 
op imod at det er kommunens største bygd og den, hvor kommunen ejer flest boliger. Henset hertil bør indsatsen prioriteret i 
forhold til Kuummiit. 
 
Der er ligeledes et efterslæb på vognparken, primært den lovpligtige. 
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Arsuk er Kommuneqarfik Sermersooqs sydligste bygd og ligger på den 
grønlandske vestkyst ca. 134 km syd for byen Paamiut. Her ernærer 
man sig både ved fiskeri og fårehold. 

Befolkningstallet i Arsuk er i dag på 98 personer og er  

siden 1994 faldet med 180 personer eller 65 %. Det 

betyder, at Arsuk har oplevet den største affolkning af 

Kommuneqarfik Sermersooqs bygder i perioden.  

Aldersfordelingen i bygden har forskubbet sig med færre 

personer i aldersgruppen 0-14 år samt 25-44 år og en 

markant større andel i aldersgruppen 45-64 år. Arsuk har 

ligeledes en stor andel over 65 år, som muligvis skyldes, 

at bygden har et ældrekollektiv.  

Bygden har 14 personer med en kompetencegivende 

uddannelse og en arbejdsløshed på 12 % samt 1 % på 

førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Arsuk er lavere end lands-

gennemsnittet, hvor den disponible indkomst ligger på 

ca. 206.000 og landsgennemsnittet er på ca. 291.000. 

Alkoholsalget har været stigende siden 2010. I 2015 blev 

der solgt 163 l pr. person over 16 år og kun 129 l i 2010. 

Det svarer til en stigning på 26 %. 

Siden kommunesammenlægningen i 2009 er der tilført 

flere driftsmidler til bygden. Fra 2009 til 2014 er 

driftomkostningerne steget fra ca. kr. 310.000 til kr. 

786.000. 

I Arsuk tilbydes der pasning af børn i alderen 0-5 år og 

der tilbydes skolegang til og med 10. klasse. For ældre 

tilbydes der hjemmehjælp og der findes ligeledes et 

ældrekollektiv. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business 

Council prioriteret fire erhversudviklingspotentialer. 

Bygden har 3 saneringsmodne bygninger og der er 

planlagt oprydning af dumpen og nedrivning af huse i 

2016 og 2017.  

 

Arsuk 
Det elskede sted...  

Arsuk 
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Arsuk 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 8 12 - 

Normeringer 2 3 - 

Årlig drift 729.000 2.067.000 1.213.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

171 

95 310.226 

785.982 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 





Antal: 21 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: - m
2 

Gennemsnitlig alder: 40 år 

Venteliste: 0 

Antal: 12 stk. 

 

Antal: 3 

- heraf kommunalt ejede: 3 stk. 

 





Servicehus Administrationskontor 

Opført: 1959 
- m

2 

Renovering af  
tagdækning i 2017   

Opført: 1976 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 / 15 

 

Drift: DKK 570.871 

Køretøjer 

Beredskab: 1 stk. 

Øvrige: 2 stk. 

 

Arsuk 
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Personer med uddannelse, 2014 

14 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

12 % 

 

Førtidspension, 2016 

1 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

163 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
 

Husflidsværksted 
 

Bihonning avl 
 

Moskusuld 
 

Landbrug 
 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 
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Bygdebestyrelsen siger... 

 

- At der er visioner om en vej fra 

fåreholderstederne til Arsuk 

- Med den nye fiskefabrik, kommer der 

mere aktivitet og flere fiskere 

- Det årlige folkemøde har resulteret i 

spændende tiltag 

- Ønsker sig flere fåreholdere 

 

Arsuk 
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 Passende vognpark 
 3 kommunalt ejede saneringsmodne bygninger 
 Planlagte og budgetterede vedligehold  
 Ingen Heliport 
 Havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK 50.500 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 40 år 
 Ingen på venteliste til bolig 
 Ældre kollektiv 

 98 indbyggere 
 Mærkbar fraflytning 
 14 personer med uddannelse 
 52 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 1 % af befolkningen over 18 år 

er førtidspensionister 
 12 % arbejdsløshed 
 Overvægt af ældre 

 Husflidsværksted 
 Bihonning avl 
 Moskus uld 
 Landbrug 

Arsuk 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Hal til affaldshåndtering 
Grøfter omkring kirkegård 
Areal til bådoplæg 
Beredskab 
Spildevandsplan 
 

1.694.917 1.694.917 

138.000 

 

 

 

 

500.000 

250.000 

500.000 

180.000 

200.000 

 

3.462.917 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 

138.000 

 

 

 

 

500.000 

250.000 

500.000 

180.000 

200.000 

 

3.462.917 
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Arsuk 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

924.339 924.339 

83.000 83.000 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 1.007.339 1.007.339 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

 

607.960 607.960 

83.000 83.000 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 690.960 690.960 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse  
Oprydning af dump 
 

856.759 856.759 

216.000 

 

 

200.000 

500.000 

 

1.772.759 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 

216.000 

 

 

200.000 

500.000 

 

1.772.759 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse  
 

1.398.335 1.398.335 

83.000 

 

 

 

200.000 

83.000 

 

 

 

200.000 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 1.681.335 1.681.335 

Arsuk 

Arsuk oplever hastig fraflytning og der er ikke konkret boligsøgning i bygden. Det betyder, at selvom der er et mindre 
renoveringsefterslæb, prioriteres dette ikke, da investeringen ikke vil stå mål med den faktiske efterspørgsel. 
 
Dumpoprydning samt sanering af B-602 skete i 2016 og renovering af skolerne er forsinkede. 
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Qeqertarsuatsiaat ligger lige mellem Nuuk og Paamiut med ca. 130 km 
til hver by. Traditionelt set har man ernæret sig ved fiskeri og 
sælfangst - i dag er der håb om at der etableres en rubinmine 

Befolkningstallet i Qeqertarsuatsiaat er på 212 personer 

og siden 1994 er der sket et fald på 101 personer eller 32 

%.  

Aldersfordelingen i bygden har forskubbet sig med færre 

personer i aldersgruppen 0-14 år samt 25-44 år og en 

markant større andel i aldersgruppen 45-64 år. 

Qeqertarsuatsiaat har ligeledes en stor andel over 65 år, 

som muligvis skyldes, at bygden har et ældrekollektiv.  

Bygden har 30 personer med en kompetencegivende 

uddannelse og en arbejdsløshed på 13 % samt 6 % på 

førtidspension.  

Husstandsindkomsten i Nuuks bygder, Kapisllit og 

Qeqertarsuatsiaat ligger højere end i andre bygder og 

lavere end landsgennemsnittet. Den disponible indkomst 

ligger på ca. 246.000 og landsgennemsnittet er på ca. 

291.000. 

Alkoholsalget har været stigende siden 2010. I 2015 blev 

der solgt 160 l pr. person over 16 år og kun 138 l i 2010. 

Det svarer til en stigning på 16 %. 

Siden 2009 er der tilført flere driftsmidler til bygden. Fra 

2009 til 2014 er driftomkostningerne steget fra ca. kr. 

2.184.000 til kr. 3.074.000. 

I Qeqertarsuatsiaat tilbydes der pasning af børn i alderen 

0-5 år og der tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For 

ældre tilbydes der hjemmehjælp og der findes ligeledes 

et ældrekollektiv. 

I 2014 blev der indgået IBA-aftale om rubinminen. 

Aftalen sikrer brug af hjemmehørede arbejdskraft, midler 

til uddannelse og ansættelse af lærlinge samt midler til 

kulturaktiviteter samt lokal leverance af fødevarer. 

Rubinminen blev anlagt i periodne 2014-2016 og 

forventes at gå i drift forår 2017.  Bygdens stenværksted 

er renoveret, der er indkøbt nye maskiner og der er 

afviklet slibekurser. 

Bygden har 3 saneringsmodne bygninger og der er 

planlagt oprydning af dumpen og nedrivning af huse i 

2016 og 2017.  

 

Qeqertarsuatsiaat 
De ganske store øer...  

Qeqertarsuatsiaat 
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Qeqertarsuatsiaat 
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 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 12 19 - 

Normeringer 3 4 - 

Årlig drift 1.028.000 2.902.000 3.998.000 

 

Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

246 

198 2.183.976 

3.073.680 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 





Antal: 48 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 86 m
2 

Gennemsnitlig alder: 34 år 

Venteliste: 12 

Antal: 23 stk. 

 

Antal: 6 

- heraf kommunalt ejede: 3 stk. 

 







Servicehus Administrationskontor 

Opført:  
- m

2 

Elinstallationer i 2019 
Indvendig maling i 2020   

Opført: 1966 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 / 15 

 

Drift: DKK 478.376 

Køretøjer 

Beredskab: 2 stk. 

Øvrige: 2 stk. 

 

Qeqertarsuatsiaat 
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Personer med uddannelse, 2014 

30 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

13 % 

 

Førtidspension, 2016 

6 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

160 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
og tovholdere 

 
 

Tørring af fisk 
Toni Lynge 

 
Vandkraft 

Konrad Boye 
 

Udnyttelse af fisk 
Bente K. Hansen 

 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

- Opdyrkning af jord, løbende drift af 
systuen, og løbende 

indhandlingsmulighed af fisk 
- Løbende tekniske forbindelser 

- Styrkelse af turismen 
- Løbende afholdelse af kurser 

- Løbende indhandling af fisk ønskes 
- God kommunikation mellem 

Kommunalbestyrelsen og 
Bygdebestyrelsen 

 

 

 

Qeqertarsuatsiaat 
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 Ingen lovpligtig vognpark. En enkelt ATV er defekt og 
skal afmeldes 

 3 saneringsmodne kommunalt ejede bygninger 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 500-

750.000 pr år for boliger 
 Ingen egentlig heliport eller fast befordring ad 

luftvejen 
 Havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK 55.600 
 Gennemsnit 86 m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 34 år 
 12 personer på venteliste til bolig 

 Ca 200 indbyggere 
 Moderat fraflytning 
 30 personer med uddannelse 
 44 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 6 % af befolkningen over 18 år 

er førtidspensionister 
 13 % arbejdsløshed 

 Rubinmine 
 Tørrede fisk 
 Vandkraft 
 Slibning af sten 
 Fiskefabrik 

Qeqertarsuatsiaat 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Projektering og anlægsopgaver (Garage, Filialkontor, Skole / 

udvidelse af hal) 

Fodboldbane (forlængelse og forbedring) 
Minigravemaskine 
Beredskab 
Spildevandsplan 
 

1.970.595 1.970.595 

748.300 

 

 

 

 

11.500.000 

 

1.000.000 

180.000 

1.500.000 

 

16.898.895 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 

748.300 

 

 

 

 

11.500.000 

 

1.000.000 

180.000 

1.500.000 

 

16.898.895 
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Qeqertarsuatsiaat 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Ny lejrskole 

903.712 903.712 

512.300 

 

 

 

1.500.000 

 

 

2.916.012 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Nye boliger 
 

 

1.310.769 1.310.769 

319.700 

 

 

 

 

3.000.000 

 

4.630.469 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse (2020/2021) 
Multifunktionshus (2020/2021) 
 

1.565.780 1.565.780 

590.700 

 

 

 

200.000 

5.500.000 

 

7.856.480 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 

512.300 

 

 

 

1.500.000 

 

 

2.916.012 
 

319.700 

 

 

 

 

3.000.000 

 

4.630.469 
 

590.700 

 

 

 

200.000 

5.500.000 

 

7.856.480 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Fodboldbane (forlængelse og forbedring) 
Sanering af huse (2020/2021) 
Multifunktionshus (2020/2021) 
 

1.646.445 1.646.445 

653.700 

 

 

 

1.000.000 

200.000 

500.000 

 

4.000.145 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 

Qeqertarsuatsiaat 

Qeqertarsuatsiaat har den længste boligventeliste og må formodes at opleve en vis interesse som følge af udsigten til en 
eventuel rubinmine.  
 
Bolig- og bygningsmassen er velholdt og der er løbende afsat midler til vedligehold. Vurderingen er, at der fortsat er god levetid 
på den eksisternede boligmasse. 
 
I 2016 er der sket oprydning af dumpen samt sanering af 5 bygninger. 

653.700 

 

 

 

1.000.000 

200.000 

500.000 

 

4.000.145 
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Kapisillit ligger i Godthåbsfjorden ca. 75 km nordvest for Nuuk. Byen 
ernærer sig hovedsageligt ved fangst, fiskeri og turisme. Flere og flere 
borgere fra Nuuk har fritidshytter i Kapisillit. 

Befolkningstallet i Kapisillit er på 60 personer og er siden 

1994 faldet med 59 personer eller 50 %.  

Aldersfordelingen i bygden har forskubbet sig markant i 

perioden . Der er markant færre personer i 

aldersgruppen 0-14 år og markant flere i aldersgruppen 

45-64 år. Således udgør gruppen over 45 år mere end 50 

% af befolkningen.   

Bygden har 4 personer med en kompetencegivende 

uddannelse. Der er ikke nogen personer, der er anført 

som arbejdsledige i kommunens system, mens 9 % er 

registreret som førtidspensionister.  

Husstandsindkomsten i Nuuks bygder, Kapisllit og 

Qeqertarsuatsiaat ligger højere end i andre bygder og 

lavere end landsgennemsnittet. Den disponible indkomst 

ligger på ca. 246.000 , hvor landsgennemsnittet er på ca. 

291.000 kr. 

Alkoholsalget har været næsten konstant siden 2010. I 

2015 blev der solgt 220 l pr. person over 16 år.  

Siden 2009 er der tilført flere driftsmidler til bygden. Fra 

2009 til 2014 er driftomkostningerne steget fra ca. kr. 

1.387.000 til kr. 2.380.000. 

I Kapisillit tilbydes der pasning af børn i alderen 0-5 år og 

der tilbydes skolegang til og med 7. klasse. For ældre 

tilbydes der hjemmehjælp. 

I 2013 blev der med hjælp fra Sermersooq Business 

Council prioriteret tre erhversudviklingspotentialer med 

tilhørende tovholdere. Der har mundet ud i et tørreri i 

privat regi samt en ansøgning om landbrug. 

Bygden har en enkelt saneringsmoden bygning og to 

bygninger, der kræver renovering, og der er planlagt 

oprydning af dumpen og nedrivning af huse i 2016 og 

2017.  

 

Kapisillit 
Der hvor laksen gyder...  

Kapisillit 
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Kapisillit 
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Indbyggertal 
2009 - 2015 

Driftsomkostninger 
2009 - 2014 

79 

66 1.386.703 

2.380.322 

Antal saneringsmodne bygninger Kommunale boliger Kommunale bygninger 





Antal: 27 stk. 

Gennemsnitlig kvadratmeter: 70 m
2 

Gennemsnitlig alder: 37 år 

Venteliste: 1 

Antal: 15 stk. 

 

Antal: 1 

-heraf kommunalt ejet: 1 stk. 

 





Servicehus Administrationskontor 

Opført:  1997 
- m

2 

Klimaskærm i 2016 
El-installationer i 2017   

Opført: 1986 
 

Åbningstider: 
man-fre.: 10-14 / 15 

 

Drift: DKK 341.652 

 Dagpleje Skole Ældreforsorg 

Kapacitet 8 5 - 

Normeringer 2 1,5 - 

Årlig drift 627.000 984.000 467.000 

 

Køretøjer 

Beredskab: 2 stk. 

Øvrige: 1 stk. 

 

Kapisillit 
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Personer med uddannelse, 2014 

4 personer 

 

Ledighedsprocent, 2015 

0 % 

 

Førtidspension, 2016 

9 % 

 

Alkoholsalg, 2015 

220 l årligt pr. person over 16 år. 

Erhvervsudviklingspotentialer 
identificeret i 2013 

 
 

Landbrug 
 

Privatisering af systuen 
 

Tørring af fisk 
 

Befolkningsudvikling fra 1994 - 2016. De respektive aldersgrupper er angivet i procent. 

Bygdebestyrelsen siger... 

- Opdyrkning af jord, løbende drift af 
systuen, og løbende 

indhandlingsmulighed af fisk 
- Løbende tekniske forbindelser 

- Styrkelse af turismen 
- Løbende afholdelse af kurser 

- Løbende indhandling af fisk ønskes 
- God kommunikation mellem 

Kommunalbestyrelsen og 
Bygdebestyrelsen 

 

 

Kapisillit 
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 60 indbyggere 
 Stabilitet og mange 

”periodevise” indbyggere 
 4 personer med uddannelse 
 55 % af befolkningen er 45 år 

eller ældre 
 9 % af befolkningen over 18 år 

er førtidspensionister 
 Ingen arbejdsløshed 

 Vognpark i forsvarlig stand.  
 1 saneringsmoden bygning 
 Planlagte og budgetterede vedligehold på ca 200-

400.000 pr år for boliger 
 Ingen fast befordring ad luftvejen  
 Havn 
 Servicehus i funktion 
 Årlig omkostning pr indbygger DKK 67.500 
 Gennemsnit 70 m2 

pr bolig 
 Gennemsnitlig alder pr bolig er 37 år 
 1 person på venteliste til bolig 

 Sommerhus område / 
lokal turisme 

 Landbrug 
 Privatiseriung af systue 
 Tørring af fisk 

Sermiligaaq 

Kapisillit 

Kommende aktiviteter 
Bygninger, oprydning og vedligehold  

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2017  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Beredskab 
Spildevandsplan 
 

686.854 686.854 

302.200 

 

 

 

180.000 

1.000.000 

 

2.169.054 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2017 

302.200 

 

 

 

180.000 

1.000.000 

 

2.169.054 
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Kapisillit 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2018  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

- 

680.113 680.113 

197.150 197.150 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2018 877.263 877.263 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2019 

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Multifunktionshus (2019/2020) 

408.710 408.710 

313.000 

 

 

 

5.500.000 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2019 6.221.710 6.221.710 

 

Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2020  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Multifunktionshus (2019/2020) 

Sanering af huse (2020/2021) 

Oprydning af dump 

 

452.345 452.345 

376.900 

 

500.000 

 

200.000 

500.000 

 

2.029.245 
 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2020 

313.000 

 

 

 

5.500.000 

376.900 

 

500.000 

 

200.000 

500.000 

 

2.029.245 
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Institutioner under Iserit 

Midler, der anvendes til partielle renoveringer af kommunale 

bygninger herunder skoler, filialkontorer, fangsthytter, sports- 

og fritidsanlæg, børnehaver, vuggestuer og alderdomshjem. 

2021  

Planlagt periodisk vedligehold af boliger 

Midler, der anvendes til vedligehold af boliger. 

Kommunale tiltag 

Sanering af huse 

842.422 842.422 

246.750 246.750 

Beløb eksl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

Beløb inkl. sanering af huse, 

der ikke ejes af kommunen. 

I alt 2021 1.289.172 1.289.172 

Kapisillit 

Der synes at være en vedligeholdt boligmasse og et antal servicebygninger, der står må med bygdens størrelse. Der er afsat 
midler til løbende vedligehold og der er intet i Iserits rapporter, der indikerer, at der er opbygget nævneværdigt efterslæb på 
vedligehold og sanering. 
 
I 2015 og 2016 var der oprydning af dumpen og det anbefales at afsætte midler til sanering af bygning 632 samt renovering af 
bygningerne 675 og 711. 

200.000 200.000 
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 Tidssvarende kommunal vognpark, der efterlever lovgivningen og 

sikrer brugernes sikkerhed . 

 Vedligeholdte boliger og bygninger, der overholder gældende 

lovgivning og danner rammen om det gode liv. 

 Servicefunktioner, der understøtter individet og bygdens konkrete 

behov. 

 Der er kobling mellem investeringer og potentiale i bygderne. 

Institutionelle 
rammebetingelser 

Målsætning 
Sektorplanens overordnede ambition arbejder med delmålsætninger og ambitioner for hver af 
områderne: Institutionelle rammebetingelser, menneskelige resurser og eksistensgrundlag. 

Eksistensgrundlag 

Menneskelige 
resurser 

 Lokale løsninger, så nærdemokratiet styrkes. 

 Anerkendelse af. at alle bygder ikke er ens og at løsninger og 

ambitioner tilpasses den enkelte bygds potentiale. 

 Erhvervsmuligheder styrkes, hvor disse er bæredygtige. 

 Flade magtstrukturer og nærdemokrati. 

 Bygdebestyrelser af gavn - ikke blot af navn. 

 Bygderne anerkender og anerkendes for eget ansvar for udvikling. 

 En levende kultur og en stærk lokal identitet. 

 Fritidsaktiviteter 

 Adgang til uddannelse på et forsvarligt niveau. 

 Det 'hele menneske', der kræver en tidlig indsats og investering i 

et menneskes liv. 

 Potentialer og resursepersoner som inspiratorer. 

 Bygderne har taget ansvar for egen udvikling og bidrager til 

kommunen. 

Målsætninger 
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Generel opsummering 
Et kort overblik over de overordnede faktorer, der påvirker sektorplanen er samlet i en 
SWOT analyse. Den medvirker til at definere nogle af de emner, der bør adresseres. 

Styrker 

 

 Stabilt politisk miljø 

 Politisk mod til at diskutere - også om svære 

emner 

 En koalition, der er enige om at være i tæt 

dialog med bygdebestyrelserne 

 En stærk hovedstad i vækst 

 Sermersooq har klare rammer for arbejdet 

med bygderne 

 Iserit har gode objektive kriterier og 

principper for vedligehold og udvikling af 

boligmasse og bygninger 

 

 

Svagheder 

 

 Affolkning 

 Spredt bosættelse 

 Efterslæb efter sammenlægning i 2009 

 Sproglige og geografiske afstande internt i 

kommunen 

 Kommunen agerer ikke myndighed i en 

række forhold, f.eks. i forhold til deiverse 

opkrævninger 

 Ukoordineret brug af midler 

 

 

Muligheder 

 

 Investering i og renovering af utidssvarende 

aktiver øger livskvaliteten for brugerne og 

sætter fokus på langsigtet bæredygtighed 

 Kobling til principperne i 

Hovedstadsstrategien kan skabe en 

sammenhængende kommune indenfor en 

lang række områder 

 Forholdsmæssigt mange midler til rådighed 

for bygderne i forhold til antal indbyggere 

 Tydeliggøre ansvaret som bygderne selv 

bærer 

 

 

Trusler 

 

 Affolkningen truer den kritiske masse i 

bygderne i forhold til hvilke investeringer og 

forbedringer, der kan foretages 

 Svær rekruttering af kvalifikationer til 

bygder og mindre bosteder 

 Uafklarede ejerskaber til flere bygninger gør 

tiltag om ombygning/nedrivning 

langsommelige 

 Svær tilgang til bygderne forsinker og 

langsommeliggør bygge-, renoverings- og 

saneringsopgaver 

 

 

SWOT 



  64 

Tre overordnede temaer skiller sig ud og bør kræve et fokus i den fremadrettede prioritering for at 
imødekomme sektorplanens målsætninger:  
 

"Selvbærende bygder med lokalt ansvar for egen, bygdernes og medborgernes eksistens, udvikling 
og trivsel. 

 
Det hele menneske er i balance og de muligheder for udvikling, som står mål med den livsførsel, der 

er mulig i bygdelivet." 

Negativ konsekvens for eksistensgrundlaget og de 

menneskelige ressourcer, da der bliver færre til at 

løfte bygdens udvikling og muligheder for at blive 

selvbærende. Den arbejdsduelige gruppe bliver 

mindre, og flere mennesker kan ikke forsøge sig 

selv. 

En direkte trussel for især eksistensgrundlaget, 

men også for de institutionelle rammebetingelser, 

da det uden klare prioriteter bliver svært at 

retfærdiggøre fortsatte investeringer i udvikling 

og vigtigere endnu renovering/vedligehold af de 

eksisterende faciliteter. 

Alkohol og alkoholisme må anerkendes som et 

problem, der påvirker alle faktorer, men især de 

menneskelige resurser negativt. Der skabes 

dårlige forbilleder for de yngre generationer, der 

ligeledes negligeres og misrøgtes. 

Forudsætningerne for bæredygtig drift og 

udvikling tilsidesættes af en ustabil 

arbejdsstyrke, og det enkelte individ kan ikke 

tage vare på egen tilværelse. 

Status Konsekvens 

Tiltagende andel af ældre, hvor den 

demografiske fordeling viser, at der 

er en fortsat  overvægt af ældre. 1 

3 

2 
Stor fraflytning med et fald i 

indbyggertal til følge uden at 

omkostningerne til bygdernes drift 

tilpasses. Omkostningerne stiger 

dermed voldsomt pr. indbygger. 

Højt alkoholdforbrug med negative 

affødte konsekvenser til følge, fx 

misrøgt og generelle sociale 

problemer.  

SWOT 
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Det samme gør sig gældende for bygdelivet, hvor 

strukturen og respekten omkring den ældre generation 

spiller en langt større rolle end man ofte ser i byerne. 

 

Arctic Winter Games 2016 blev afholdt i Nuuk i marts 

2016, men det var et arrangement der gik langt ud over 

byens grænser.  

 

Projektet havde som mål, at sætte frivillighed på den 

grønlandske og kommunale dagsorden, og efterlade et 

brugbart fodaftryk til gavn for hele kommunen og landet.  

 

Af dette arbejde er bl.a. kommet en frivillighedsdatabase 

over frivillige, der er villige til at gøre en indsats for 

fællesskabet – også efter Arctic Winter Games. Over tid 

kan denne database også omfatte bygderne, og håbet er 

at der i bygderne findes personer, der ønsker at lade sig 

registrere i databasen. Ydermere er folk i hele landet, øst 

som vest, by som bygd, blevet introduceret for 

frivillighedskurser, træning og inspiration under de tre år 

som forberedelserne og afviklingen af Arctic Winter 

Games stod på. Dette arbejde forventes også, at komme 

bygderne til gode – enten igennem lokale inspiratorer 

eller som et forbillede for en frivillig indsats, der viste 

hele landet, at vi kan løfte i flok og at alle, uanset bidrag 

og egenskaber, kan medvirke til at skabe en succes. 

  

Konkrete forslag omkring frivillighed som løftestang for 
bygdernes udfordringer: 

 
 
 

"Foreningslivet og frivilligheden ligger stærkt i den 

grønlandske kultur. Det er målet med sektorplanen 

for bygderne, at frivillighed skal have samme 

fremtrædende rolle som den har i bl.a. 

Hovedstadsstrategien" 

 

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at foreningerne og 

den frivillige indsats skal indgå i opgaveløsningen. Dvs. 

de udfordringer og muligheder der er for bygderne er 

ikke alene et kommunalt ansvar, men også involverer 

den frivillige indsats i anerkendelse af at vi alle har et 

fælles ansvar for bygdens udvikling og velbefindende. 

Initiativer forventes at fødes og forankres lokalt, og her 

vil både foreninger og enkeltpersoner kunne spille en 

afgørende rolle i om et projekt kan blive en succes. 

  

Sektorplanen arbejder med en forudsætning om, at der i 

alle bygder er resursepersoner, der kan fungere som 

rollemodeller og inspiratorer. Af den demografiske 

analyse ses det bl.a. at de fleste bygder får flere og flere 

ældre, og netop de ældre kan gøre en stor indsats for 

den næste generation. Af Hovedstads strategien fremgår 

det bl.a.: 

  

” Det gode liv skaber vi selv for hinanden. Foreningerne 

gør et stort og uvurderligt stykke arbejde for vores børn 

og unge, men vi skal blive endnu bedre til at få den 

frivillige indsats ind i opgaveløsningen. Det kan fx være 

unge besøgsvenner til de ældre, eller det kan være 

ældre, der hjælper børnene med lektierne.” 

  
  
 

 

Frivillighed 
Det gode liv skaber vi selv og for hinanden  

Registrering i 

frivillighedsdatabasen 1 

3 

2 

4 Besøgsven ordning mellem 

yngre og ældre borgere 

"Ældre hjælper unge" ordning 

Foreningerne ind i 

opgaveløsningen 

Frivillighed 
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Der er et ønske om mere lokalt initiativ og 

ansvarlighed. Ved at lade de lokalt ansatte 

tilbringe tid i en anden by, kan der forhåbentlig 

opnås initiativ og inspiration som kan briunges 

med hjem til lokalområdet.  

Bringe funktioner fra bygder og yderområder til 

Nuuk på oplæring for at blive inspireret til deres 

arbejde lokalområde. 

Arbejdet med sektorplanen har givet anledning til 

at samle en række forslag. 

 

Forslagene kan løftes til projekter eller 

handlingsplaner efter politisk og/eller 

administrativ behandling og budgettering. 

Forslag til 
bygdeudvikling 

Forskønnelse af bygderne, kan understøtte de 

respektive turisme indsatser. 

Fremrykning af oprydning i Tiilerilaaq og Kulusuk - 

pt. planlagt til 2018. 

Igangsættelse af Tiilerilaaqs turismeprojekt. Vil fungere som case for samarbejde og 

bygdeudvikling. 

Afdækning af ejerforhold af huse/bygninger i 

bygderne. 

Vil afkorte processer og minimere den tid 

bygninger står efterladte eller i dårlig stand inden 

der foretages sanering eller renovering. Mulighed 

for finansiering fra Selvstyret, såfremt deres 

bygninger er invovleret. 

Forslag Effekt 

Badehus på campingpladsen i Tasiilaq. Vil reducere slitage på servicehuset, der 

oprindeligt ikke er tiltænkt turister og vil være en 

forbedring af forholdene for besøgende turister -

også fra bygderne. 

Forslag til bygdeudvikling 
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'Lokal inspiration'. Etablering af et mindre task 

force af driftige personer, gerne unge, der kan 

rejse rundt og indgå i dialog med de lokale 

fortrinsvis unge om kultur, markedsføring m.v. 

 

Gruppen kan alene fungere som inspiratorer ud 

fra devisen om, at iværksættere ikke selv har 

penge til at arbejde med deres ideer. 

Bygderne har været vant til at der følger penge 

med initiativet - ovenfra og 'ned'. 

 

Et task force af yngre mennesker møder andre i 

øjenhøjde og kan forhåbentlig inspirere til at 

udnytte nogle af de tilstedeværende resurser.  

 

Fx kan bygder med turismepotentiale blive 

inspireret til at tage billeder, lægge på sociale 

medier som simple markedsføringskanaler. 

Koordinering med Nukissiorfiit, Tele, Kommunen, 

Iserit m.fl. med henblik på at skabe en teknisk 

ansvarlig for bygden.  

 

Fælles koordinator, der kan prioritere indsatsen 

på tværs af instanser - 'private' som offentlige. 

Ved at samle resurser og indsigt kan man opnå 

kompetente beslutninger truffet tættere på 

bygden og borgeren. Den fælles resurse skal med 

sin indsigt kunne medvirke til at foretage den 

prioritering af midler og indsatser, der i dag 

foretages decentralt og af mange forskellige 

aktører. 

Afdækning af køretøjernes tilstand i bygderne. Opnå indsigt i køretøjernes tilstand i forhold til 

om der er behov for investeringer eller 

renoveringer. Volumen indkøb koordineres med 

redningsberedskabs sektorplanen. 

 Identificere resursepersoner og inspiratorer 
lokalt 

Udnytte de lokale forbilleder på en proaktiv 
måde til at løfte motivationen og initiativet i 
bygderne. Ved at lade de lokale 
bygdebestyrelser være styrende i processen og 
det videre arbejde, forbliver ejerskabet lokalt. 

Noget tyder på, at omkostningsniveauerne ikke 
følger befolkningsudviklingen. Ved at vurdere 
omkostningsniveauerne og evt. definere service 
iveauer for bygderne, kan omkostningerne 
formentlig tilpasses den faktiske tilstand. 

Afdække hvordan omkostningsniveauerne pr. 
bygd kan følge med affolkningen 

Opkrævning i henhold til egne regulativer for brug 

af kommunens faciliteter. 

Vil være medvirkende til en forståelse for, at 

tingene ikke er gratis og at alle har et ansvar for at 

vedligeholde de faciliteter, der stilles til rådighed. 

Forslag til bygdeudvikling 



  68 

 

Forbedre datagrundlag for 
beslutningsprocesser i forhold til fakta i 
bygderne. 

Data hos kommunen og relevante partnere, er 
fordelt og lagret decentralt. En løbende 
sammenkøring og opfølgning, vil sætte 
kommunen i stand til at foretage en optimeret 
koordinering, intent og eksternt, på et faktuelt 
grundlag. Der er medgået mange timer i 
nærværende sektorplans tilblivelse til at 
fremskaffe data fra forskellige enheder og 
instanser. 

Forslag til bygdeudvikling 

Arbejde med foreningerne og frivilligheden 
som en del af opgaveløsningen for 
bygdernes udvikling og fremdrift 

Placering af et ansvar lokalt og udnyttelse af de 
tilstedeværende ressourcer, fx relationen mellem 
det tiltagende antal ældre og de børn/unge, der 
er i bygderne. 
Udnyttelse af erfaringer fra Hovedstads strategien 
og AWG2016 til at øge frivilligheden og 
foreningslivet.  
Rammer omkring foreninger, fx i form af passende 
sportsanlæg m.m. skal være til stede. 

Ansættelse af bygdekonsulent i 
administrationen  
 

Initiativer der iværksættes i bygdernes skal 
ske på borgernes eget engagement og 
drivkraft. På den måde vil løsninger og 
ansvar være lokal forankret. 

Arbejde med at styrke eksisterende og skabe 
nye erhvervstiltag i bygderne med henblik 
for at styrke vilkårene i bygderne  
 

Det giver øget fokus, bedre dialog og  
fremdrift i opgaver der vedrører bygderne 
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