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Sagsresumé
Formålet med forslag sektorplan for det kystnære fiskeri er, at klarlægge de fysiske forhold og
muligheder for jollefiskerne i kommunen, og dernæst planlægge en opgradering eller nedgradering
af kommunens anlæg og muligheder. Sektorplanen er dermed et værktøj og grundlag for politiske
beslutninger på området og dets udvikling.
Sektorplanen er tilvejebragt på baggrund af en kortlægning af faciliteter i kommunens forskellige
byer og bygder. Det skaber et helhedsbillede af den aktuelle status. I denne proces er der afholdt
interessentmøder med lokale fangerforeninger, og interessentgrupperne har ligeledes været
inddraget i prioriteringen af de forskellige ønsker. Dette kan herefter indarbejdes i kommunens
anlægsbudgetter.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 15. juni 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning: en forlængelse af høringsperioden fra
8 uger til 10 uger, for at sikre en grundig inddragelse af lokale fisker- og
fangerorganisationer/bygdebestyrelser/lokaludvalg/lokalsamfund mm; og sendte sagen videre til
godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv med henblik på en offentlig høring, samt til
orientering ved Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende forslag til Sektorplan for det kystnære fiskeri med henblik på 10 ugers offentlig
høring
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Formålet med forslag sektorplan for det kystnære fiskeri er, at klarlægge de fysiske forhold og
muligheder for jollefiskerne i kommunen, og dernæst planlægge en opgradering eller nedgradering
af kommunens anlæg og muligheder. Sektorplanen er dermed et værktøj og grundlag for politiske
beslutninger på området og dets udvikling.
Sektorplanen er tilvejebragt på baggrund af en kortlægning af faciliteter i kommunens forskellige
byer og bygder. Det skaber et helhedsbillede af den aktuelle status. I denne proces er der afholdt
interessentmøder med lokale fangerforeninger, og interessentgrupperne har ligeledes været
inddraget i prioriteringen af de forskellige ønsker. Dette kan herefter indarbejdes i kommunens
anlægsbudgetter.
På baggrund af sektorplanens registreringer er der i samarbejde med den politiske styregruppe
blevet foretaget prioriteringer af indsatser i her af kommunens geografier. Disse har sammen med
de forskellige bygdebestyrelsers input dannet grundlaget for listen over prioriterede forslag til
forbedringer.
Således indeholder forslag til sektorplanen de overordnede visioner, forholdene i dag og en plan
for hvordan området skal udvikles. Sektorplanen skal på den måde bruges som grundlag for
fremtidige målsætninger, investeringer, driften og evt. ejerforhold.

Havneområdet i Grønland er et område der er i forandring. Der er lavet lovgivning om Sikuki og
hvad selskabet kan med sine arealer i Nuuk, derudover er der miljølovgivningen, der skal
overholdes i de kommende processer.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forslaget til sektorplanen giver et klart billede af det kystnære fiskeris vilkår her og nu, samt hvilke
tiltag, der kan prioriteres for at bedre vilkårene. Der er ligeledes i planen angivet økonomisk
overslag på flere af de ønskede forbedringsforslag. Hermed bliver sektorplanen et grundlæggende
planlægningsværktøj for politiske beslutninger og prioriteringer.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Udarbejdelsen af sektorplanen er en del af forvaltningens kommuneplanprocesser, og vil ikke
belaste den konto betydeligt.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
o Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne
o Inatsisartutlov nr. 17 af 3. juni 2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havne ved
Nuuk
o Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet.
o Den digitale kommuneplan www.sermersooq2028.gl
Det videre forløb
Forslaget sendes i offentlig høring, og indkomne høringssvar behandles efter høringsfristen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Det bemærkes at sektorplanen kan afføde initiativer der skal finansieres. Det præciseres, at der for
nuværende ikke er budgetmæssig dækning til mulige initiativer og at der politisk skal tages stilling
til finansiering separat.
Borgerinddragelse/kommunikation
I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, er der nedsat en styregruppe bestående af forskellige
aktører på området. Herefter har forslaget været sendt i intern høring blandt de forskellige
interessenter, herunder bygdebestyrelser.
I forbindelse med den offentlige høring, vil der blive gjort en ekstra indsats for at sikre, at forslaget
når ud til interessenter på området.
Den offentlige høring annonceres i Nuuk Ugeavis, på opslagstavlerne i Paamiut og Tasiilaq, samt
på samtlige bygdekontorer. Desuden vil den blive annonceret på kommunens online portaler.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 15. juni 2020:
Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: en forlængelse af høringsperioden fra 8 uger
til 10 uger, for at sikre en grundig inddragelse af lokale fisker- og
fangerorganisationer/bygdebestyrelser/lokaludvalg/lokalsamfund mm.
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