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KOMMUNIMUT
PILERSAARUT
SUNAAVA?

HVAD ER EN
KOMMUNEPLAN?

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit
Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq
malillugu, kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut
nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut
akornanni pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut
kommunimi nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa.

Efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om
planlægning og arealanvendelse, har kommunalbestyrelsen, gennem planlægning og administration, pligt til at
medvirke til, at arealerne inden for kommunen tages i
anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering.

Taamaattumik pilersaarusiornermik tamanik isiginnissinnaasumik
kommunimut pilersaarummik suliaqartoqarpoq. Taamaaliornikkut
innuttaasut kommunalbestyrelsilu ataqatigiissumik suliniutinik
tigussaasunik nalilersuinissamut periarfissaqalissapput.
Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup ineriartornerani
takussutissatut aallaavigineqassaaq.

Derfor udarbejdes en kommuneplan, som giver et helhedsbillede af planlægningen. Borgerne og kommunalbestyrelsen får herved mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i en sammenhæng. Kommuneplanen er det plandokument , der styrer den fremtidige fysiske udvikling i
kommunen.

Kommunimi pilersaarummi kommunimi nunaminertat qanoq
atorneqarnissaat pillugit kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq.
Illuliornermi, aqqusinniornermi, aqqusineeqqanik pilersitsinermi,
teknikkikkut atortulersuutinik il.il. qanoq inissiisoqassanersoq,
qanorlu ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut
iluinut aalajangersagaqarpoq.

I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealerne i kommunen skal
anvendes. Inden for de forskellige arealer, er der bestemmelser for placering og udformning af bygninger, veje,
stier, tekniske anlæg osv.

Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq –
assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata,
piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunip
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik kommunalbestyrelsip
akuersissutigineratigut tamanna pisinnaanngussaaq.

Kommuneplanen kan ændres, f.eks. når den på nogle
punkter ikke er tilstrækkelig eller tidssvarende. Dette kan
ske med kommunalbestyrelsens vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Una pilersaarut Qeqqata Kommunianut 2012-imit 2024 tikillugu
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaavoq.

Denne plan er et tillæg til kommuneplanen for Qeqqata
Kommunia 2012 – 2014.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
nassuiaatitaqarpoq, tamatumani kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussakkut naatsorsuutigisat
anguniakkallu nassiuarneqarlutik. Tamatuma kingorna
aalajangersagartaqarpoq, immikkoortup ilaanut (kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap immikkoortua
tamakkerlugu) aalajangersakkanik pingaarnernik imaqartumik
aammalu immikkoortunut annikinnerusunut ( immikkoortup iluani
immikkoortut ilaannut annikinnerusunut) aalajangersakkanik
sukumiinerusunik ilaqarpoq. Kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussap naanerani aalajangersakkat sukumiinerusuni illunik,
aqqusinernik, pisuinnaat aqqutaannik, teknikkikkut
atortulersuutinik il.il. inissiinissamut aalajangersakkanik
aalajangersaavoq.

Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel
hvor der redegøres for de forudsætninger og mål, der er
for kommuneplantillægget. Herefter indeholder den en
bestemmelsesdel, der består af overordnede bestemmelser for delområdet (hele kommuneplantillæggets område)
og detaljerede bestemmelser for detailområderne (de
mindre delområder inden for området). De detaljerede
bestemmelser sidst i kommuneplantillægget fastlægger
bestemmelser for placering, udformning af bygninger,
veje, stier, tekniske anlæg osv.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut uunga
aamma pilersaarutinut allanut tunngasunut paasissutissat uunga
saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:

Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre
planforhold kan fås ved henvendelse til:

Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia

Kuutartoq, Postboks 100
3912 Maniitsoq
Email qeqqata@qeqqata.gl - Telefon: 70 21 00

Kuutartoq, Postboks 100
3912 Maniitsoq
Email qeqqata@qeqqata.gl - Telefon: 70 21 00
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Nunap assinga 2: Immikkuualuttut agguataarnerat,
sanaartorfissat
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Kortbilag 1: Delområdet – oversigtskort
Kortbilag 2: Inddeling i detailområder,
byggefelter

Nr. 34

Nassuiaat

Redegørelse

A. Tunuliaqutaq

A. Baggrund

Illoqarfimmi nunaminertat sanaartorfiusinnaasut
nungungajalermata, Maniitsumi pioreersumi inissianik
nutaanik amerlanerusunik pilersitsinissamut
heliportitoqqami nunaminertat orniginartut
atorluarneqarsinnaasullu atorluarneqarnissaanut
periarfissatsialaapput.

Mulighederne for at udnytte de attraktive og
brugbare arealer ved den gamle heliport til at
skabe flere nye boliger i den eksisterende by
Maniitsoq er oplagte, da byggeegnede arealer i
byen er ved at være udtømte.

Immikkoortoq matuma kommunip
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik ilaqartoq,
siusinnerusukkut maannamullu innuttaasunut
nuannaariartarfittut aamma nasittarfittut
atorneqarnikuuvoq. Kangerlummut, imaanut qaqqanullu
aammalu ataani kangerlummi arfeqartarmat, maanga
majuarluni isikkivik alutorsaatigineqartarpoq.
Taamaattumik nunaminertat sanaartorfissanut pisuinnaat
aqqutaannut, aneerussivinnut aammalu biilinut,
tassanngaaniit isikkivimmik "heliport"-imut
isikkivimmik alutorsariartortarnikuusunut, taartissatut
pilersaartummi nutaami nasittarfimmut
immikkoortitsisoqarpoq.
Pilersaarummi nutaami annertunerusumik
nunaminertami orniginartumi tassani sapinngisamik
inissiat amerlanerpaat inissinneqarsinnaanerat
eqqarsaatigineqarpoq. Sanaartorfissat piaaraluni
piginneqatigiilluni inissiassanut, inissianut
attartortittakknut, inuusuttut inissiassaannut aamma
siunertanut ataatsimoorussanut immikkoortitaapput,
taamaalilluni innuttaasut innuttaaqataasullu amerlasuut
sumiiffimmik taassuminnga, inissiaqarfittut aammalu
nunaminertap nuannaariartarfittut orniginarnerpaatut
inissisimaneratalu atuisinnaanissaat qulakkeerniarlugu.

Området, som dette kommuneplantillæg omfatter, har hidtil været brugt og bruges stadigt som
udflugtsmål og udkigspost for byens borgere.
Her tager man op for at nyde udsigten til fjorden, havet, fjelde og forekomsten af hvaler i
fjorden nedenfor. Derfor er der i den nye plan
indlagt reservationer til en ny udkigsplatform,
som erstatning for de inddragede byggearealer,
med plads til både fodgængere, barnevogne og
de biler, som hidtil er kørt til ”heliporten”, for
at nyde udsigten her fra.
Den nye plan tager primært højde for, at så
mange boliger som muligt kan placeres i dette
attraktive område. Byggefelterne er bevidst
reserveret til både andelsboliger, udlejningsboliger, ungdomsboliger og nyt byggeri til fælles
formål, for at sikre, at så mange borgere og så
mange befolkningsgrupper som muligt fortsat
vil kunne drage nytte af dette sted, både som
boliger og som byens mest attraktive udflugtsområde og beliggenhed.

Udsigten fra Byggefelt 1

Sanaartorfissaq 1-miit isikkivik
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Planen sikrer med en ny udsigts-platform, at den gamle heliport fortsat kan benyttes af alle byens borgere.
Nasittarfimmik nutaamik pilersitsinikkut pilersaarummik qulakkeerneqarpoq, heliportitoqaq illoqarfimmi
innuttaasunit tamanit suli atorneqarsinnaanissaa.

B. Siunertaq

B. Formålet

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussakkut
matumuunakkut siunertaavoq, inissiaqarfimmik
assigiinngiiaartumik orniginartumik pilersitsinissaq,
tamatumani kommunip pilersaarusiornermi periusissiaani
atuuttumut naapertuuttumik atugassarititaasunik
orniginartunik ataatsimoorussallu ilanngunneqareerlutik.

Det er formålet med dette kommuneplantillæg
at etablere et attraktivt, blandet boligområde,
hvor der er indarbejdet rekreative og fælles faciliteter, i overensstemmelse med kommunens
gældende planstrategi.

Uani inissianik ilaqutariinnut meerartalinnut,
inuusuttunut, piginneqatigiinnut, attartortakkanut aamma
piginnittunut, najugaqartunut nutaanut
pilersitsisoqarsinnaavoq, illoqarfimmi innuttaasunut
siammasissuunissaat naatsorsuutigineqartoq.
Pilersaarummik matuminnga aammattaaq siunertaavoq,
isikkivimmik inissisimaffimmillu orniginartumik
taassuminnga nuannaariartarfittut aamma siunissami
arfernik alakkarterisarnissamut, illoqarfimmi innuttaasut
periarfissamik taassuminnga atuiinnarnissaat.
Sanaartorfissat ilaat ataaseq siunertanut
ataatsimoorussanut immikkoortinneqarpoq, soorlu
assersuutigalugu hotellenut, ataatsimeersuartarfinnut
assigisaannulluunniit, illoqarfiup tamarmiusup
pisariaqartitaanut atorneqarsinnaasoq.
Sanaartorneq illoqarfimmi ilisarnaatitut annertuumik
malunnaatilimmik inissisimasussaammat, immikkut
piumasaqaateqartussaavoq aammalu sanaartukkat
silatimikkut isikkussaannut ilusissaannullu
atortussatigullu toqqaanermut aalajangersaqartussaavoq.
Pilersaarutip matuma kalaallit
immikkuullarissuunerannut aammalu pioreersunut
ataqqinnittumik ilallugu nutaamik eqqarsarluni
illuliortaasermut kajumissaataallunilu tapertaassaaq.
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Der kan her skabes boliger med muligheder,
som henvender sig til såvel børnefamilier, unge,
andelshavere, lejere og ejere – nye beboere,
som forventes at udgøre et bredt udsnit af byens
borgere.
Det er ligeledes formålet med denne plan, at
sikre alle byens borgere den fortsatte mulighed
for at kunne benytte denne attraktive udsigt og
beliggenhed som udflugtsmål og som mulighed
for fremtidige hval-spots.
Et af byggefelterne reserveres til fremtidige
fælles formål, som eksempelvis et hotel,
konferencefaciliteter eller lignende, som kan
tjene hele byens behov.
Da bebyggelsen vil få en så markant placering,
som byens fremtidige vartegn, vil der være
specifikke krav og bestemmelser om byggeriets
ydre fremtoning som form og materialevalg.
Denne plan vil ligeledes understøtte og
motivere til en nytænkende arkitektur
kombineret med respekt for det oprindelige og
særlige, grønlandske særpræg.
Med omhu kan det lade sig gøre at kombinere
nutidig byggestil og kvalitet med tidligere, gode
erfaringer og traditioner.

Nr. 34
Maannakkut sanaartoriaaseq aammalu siusinnerusukkut
pitsaassuseq, misilittakkat ileqqullu pitsaasut
mianersornikkut akuleeriisinneqarsinnaapput.

C. Immikkoortup ilaa ullumikkut.

C. Delområdet i dag.

Illoqarfiup kitaani mittarfiup nutaap
pilersinneqarnissaata tungaanut, immikkoortup ilaa
ukiorpassuani Maniitsup illoqarfianut Heliportitut
atorneqarnikuuvoq.

Delområdet har i mange år været anvendt til
Heliport for Maniitsoq By, indtil den nye
lufthavn blev anlagt vest for byen.

Nunaminertat ullumikkut qaqqap qaani ammalortutut,
nunaminertap qeqqani mittarfimmik asfaltigaasumik suli
isikkoqarput. Nunaminertaq qaqqamik
attorneqarpianngitsumik, ilaqutariinnut illunik
inuinnarnit pigineqartunit kaajallallugu
avatangiiseqarpoq. Kujammut kimmut illunik
nutaanngitsoqarpoq, avannamullu kangimut
ilaqutariinnut illunik ileqqoq malillugu sanaartukkanik
nutaanerulaartunik illoqarluni.
Immikkoortup ilaanut aqqusineqarnikkut appakaaffik
qaqqap sinaani avannamut kimmut (maanna Tikaasaq)
Mittarfik sivingasuukkut pioreersukkut pisarpoq.
Qatsissup qaavani nunaminertani sanaartorfioreersut
saniatigut, Ivissuaateralaa sinerlugu "hylde"-mik 20 m
missaani nerututigisumik, illoqarfiup ilaata ataani
aqqusineq qulaallugu 10 m missaani portunerusumik
aamma inissisimasoqarpoq. Sanaartorfissat taakku
tikikkuminaatsuupput, qaqqarlu tikivillugu
sanaartortoqassalluni, tassanilu inissialiortoqassappat
imaanuinnaq isikkiveqassalluni.

Arealerne består i dag stadig af den store, runde, asfalterede landingsplads i midten af området, på toppen af fjeldet. Pladsen er omgivet af
næsten uberørt fjeld, omkranset af private, fritliggende enfamiliehuse. Mod sydvest findes en
ældre bebyggelse og mod nordøst en nyere
bebyggelse af traditionelle enfamiliehuse.
Vejadgangen til delområdet sker ad den oprindelige, stejle Mittarfik (nu Tikaasaq) på nordvestsiden af fjeldet.
Planområdet indeholder, ud over de letbebyggelige arealer på øverste plateau, også en ca. 20
m bred ”hylde”, beliggende langs
Ivissuaateralaa, ca. 10 m over vejniveau i den
nedenfor beliggende bydel. Disse byggefelter er
svært tilgængelige og vil indebære byggeri tæt
op mod fjeldet og en ensidig udsigt mod vandet
fra eventuelle boliger placeret her.

D. Imarisaa

D. Indhold

Sanaartorfissanit 2 aamma 3-mit isikkvik

Udsigten fra Byggefelterne 2 og 3

Heliportitoqqap/Tikaasaq-mi immikkoortumut
pilersaarutip pioreersup ilaa, pilersaarummit matuminnga

Dele af den eksisterende plan for området ved
den tidligere Heliport/Tikaasaq, ændres med
denne plan til opførelse af:
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allannguinikkut tullinnguuttunik
sanaartortoqarsinnaanngussaaq:







pingasunik quleriillit inissiat quleriiaat nutaat
(sanaartorfissat 1 aamma 2),
Inissiat quleriiaat aneerasaartarfillillu
(sanaartorfissaq 3)
inuusuttunut inissiat aamma siunertanut
ataatsimoorussanut (sanaartorfissat 4, 7 aamma
8),
aneerasaartarfilinnik sanaartorneq
(sanaartorfissat 3 aamma 5) aamma
-pisuinnarnut biilertunullu nasiffimmik
paarinniinnarneq (inissisimanera Nunap
assingani 2-mi takuneqarsinnaavoq).
Naggataagut siunissami illoqarfiup
ilisarnaatissaatut, immikkoortup ilaata
qatsinnersaani sanaartorfissaq ataaseq
qulakkeerneqassaaq, siunertanut suli
ilisimaneqanngitsunut soorlu assersuutigalugu
hotelinut, kulturikkut illorsuarmut imaluunniit
assingusunut siunertanut ataatsimoorussanut,
ungasinnerusoq isigalugu illoqarfimmi
innuttaasunut tamanut iluaqutaasussat
(sanaartorfissaq 6).

Inissianik sanaartornerit nutaat illunik arlalinnik
quleriilinnik imminnut atasunik, tamarmik nunaminertaq
ammaloqiusaasoq pitsaasumik isikkiveqartunik aamma
ataatsimoorluni uninngaartarfeqartunik aamma
pinnguartarfeqartunik sumiiffik sapinngisamik
atussavaat, heliporti ammaloqiusaasoq pioreersoq
takutinniarlugu
Heliportip ammalortuusoq pioreersup ilisarnaataa,
sannaartukkap qiterpasissuani ammaloqiusaq
paariinnarneqassaaq. Taamaattorli pilersaarutikkut
heliporti pioreersoq (inissisimaffik ammalortoq)
annertussutsimigut killilerneqassaaq, kisianni
sanaartukkat nutaat immikkoortumik atuereernerup
ersarissarnissaanut peqataassaaq, immaqaluunniit
nunami atortulersuinikkut ersarissarneqarluni,
heliportitut atorneqarsimaneranut attuumassutilimmik.
Immikkoortumi allaanerusumik inissiinikkut nutaamillu
nasittarfiliinikkut qulakkeerneqassaaq, sumiiffimmik
illoqarfimmi innuttaasut tamarmik nuannaariartarfittut
atuinerisa ingerlaannarnissaat, naak siunissami
sumiiffimi inissiaqaleraluarpalluunniit, sumiiffiup
siusinnerusukkut atuunneranut attuumassuteqanngitsunik
najugalinnik aammalu immikkoortumi
najugaqalersussanut nasiffimmukartut ajoqutaassanatik.
Pilersaarutip aamma qulakkiissavaa, najugaqarfiit
sanilerisaniittut majuartarfiit atorlugit heliportitoqqamut
aammalu nasittarfimmut nutaamut najugaqartut
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nye etageboliger i 3 etager (byggefelterne 1 og 2),
Etage- og terrasseboliger (byggefelt 3)
ungdomsboliger og fælles formål
(byggefelterne 4, 7 og 8),
terrassebyggeri (byggefelt 3 og 5) og
-bevarelse af udkigsposter for gående
og bilister (placeringen fremgår af
Kortbilag 2).
Endeligt sikres et byggefelt med delområdets højeste beliggenhed, som
byens fremtidige vartegn, til endnu
ukendte fælles formål som f.eks. hotel,
kulturhus, eller lignende fælles formål,
som på sigt kan gavne hele byens
befolkning (byggefelt 6).

Den nye boligbebyggelse skal udnytte beliggenheden bedst muligt, som sammenhængende
bygninger i flere etager, alle med gode udsigtsforhold og med fælles opholds- og legearealer
på det runde areal i midten.
Den runde form i midten af bebyggelsen bevares, som et symbol på den oprindelige, cirkulære heliport. Det oprindelige heli-stop (den cirkulære plads) begrænses dog med planen i sit
omfang, men den nye bebyggelse skal medvirke til at fremhæve områdets oprindelige brug,
eventuelt fremhævet med installationer i
terrænet, relateret til den oprindelige funktion
som heliport.
Med placering af en alternativ og ny
udkigsplatform i området sikres det, at alle
byens borgere fortsat kan benytte denne
lokalitet som udflugtsmål, selvom der fremover
også vil være boliger på lokaliteten med
beboere uden tilknytning til stedets oprindelige
funktion og uden at de besøgende på platformen
vil være til gene for områdets kommende
beboere.
Planen sikrer også adgang for byens beboere i
de tilstødende boligområder via nye trappestier
til det gamle heliportområde og de nye udkigsposter. (trapperne fremgår af Kortbilag 2)
De yderste byggefelter i delområdet reserveres
til ungdomsboliger, som på grund af deres
beliggenhed på fjeldsiderne uden for den
oprindelige heliport og beboernes karakter, ikke har behov for parkeringspladser. Disse boliger vil derimod skulle sikres udsigt mod enten
havneområdet eller fjeldene i baglandet, eksem-
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appakaassinnaanerat. (majuartarfiit nunap assingani 2mi takuneqarsinnaapput).

pelvis ved terrassebyggeri. (Byggefelterne 4 og
5).

Immikkoortup ilaani sanaartorfissat ungasinnerpaat
inuusuttunut inissianut immikkoortinneqarput,
heliportitoqaasimasup avataani qaqqap sinaani
inissisimanertik aammalu najugaqartut kikkuuneri
pissutaallutik, biilinut uninngasarfeqarnissamik
pisariaqartitsinngitsut. Illuatungaatigulli inissiat taakku,
assersuutigalugu aneerasaartarfilinnik sanaartornerit,
umiarsualivimmut imaluunniit nunap timaani qaqqanut
isikkiveqarnissaat qulakkeerneqarsinnaagaluarpoq.
(Sanaartorfissat 4 aamma 5).

Det sidste byggefelt i planen er reserveret til et
nyt byggeri af enten erhverv, fælles formål eller
andet, som efter fremtidens behov kan eller bør
tilpasses i lokalområdet. (Byggefelt 8)

Pilersaarummi sanaartorfissaq kingulleq
inuussutissarsiorfinnut, siunertanut ataatsimoorussanut
allanulluunniit, siunissami pisariaqartitsilernissamut
imaluunniit sumiiffimmi immikkoortumut
tulluarsaasoqarnissanut sanaartukkanut nutaanut
immikkoortinneqarpoq. (Sanaartorfissaq 8)
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Byggefelter 1-8, veje, legeplads/opholdsarealer, nye trapper og udsigtsplatforme.
Sanaartorfissat 1-8, aqquserngit, pinnguartarfik/aneerujoortarfik, majuartarfiit nutaat aamma
nasiffiit.
Aggulunneqarnera

Opdeling

Immikkoortup ilaa sanaartorfissanut ataasiakkaanut
arfineq-pingasunut aggulunneqarnera
allaaserineqarneralu aamma qulaani assiliartaani
takuneqarsinnaavoq.

Delområdets opdeling i 8 specifikke byggefelter fremgår af teksten og illustrationen ovenfor.

Siuliani nunap assingata titartornerini nassuiaatit
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Signaturforklaring til ovenstående kort
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Sanaartukkat

Bygninger

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussakkut
inissianik quleriiaanik, immikkoortup ilaani
tamakkiisumik atuinissamik ilutigitillugulu sumiiffimmi
sapinngisamik amerlanerpaamik inissianik
pilersitsinissamut pilersitsisoqarsinnaaneranik
pilersitsisoqassaaq. Ilutigitillugu sanaartukkat ilusaasa
assigiinngissusaat, illoqarfimmi inissanik
assigiinngiiaartunik pilersitsinissamut periarfissiissaaq.

Med kommuneplantillægget skabes der mulighed for, at der kan etableres etageboliger, som
både medvirker til at udnytte delområdet
optimalt og samtidig er med til at skabe flest
mulige boliger på lokaliteten. Samtidig giver de
forskellige bebyggelsesformer mulighed for at
skabe og etablere et mere varieret udbud af
boliger i byen.

Pilersaarutip naanerni inissiat annertussusissaannut,
isikkussaannut nunallu pissusaanut tulluartuunerannut
aalajangersagaqarpoq.

Der findes sidst i planen specifikke bestemmelser for bygningernes størrelse, udseende og
geografiske orientering.

Soorluttaaq immikkoortumi atugassarititaasunik
orniginartunik pilersitsinissaq pillugu aamma
sanaartoreernerup naammassineqarnerata kingorna
immikkoortumi pinngortitap attorneqanngitsup
pilerseqqinneqarnissaanut aalajangersagaqarpoq.

Der er ligeledes udarbejdet bestemmelser om
etablering af rekreative faciliteter i området og
reetablering af de uberørte naturforekomster i
området efter byggeaktiviteternes afslutning.

Attaveqaatit, aqquserngit aqqusineeqqallu

Infrastruktur, veje og stier

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussakkut
illunut nutaanut appakaaffissanut sinaakkutissanik
pingaarnernik aalajangersaasoqarpoq. Ataatsimut
isigalugu inissianut nutaanut appakaassinnaaneq,
heliportitoqqamiit pioreersumiit toqqaannartumik
pissaaq. Appakaaffissanik pitsaasunik
pingaarnersiuinikkut, inissiat amerlanersaat
innarluutilinnut, utoqqarnut, pitsorluttunut aamma
ilaqutariinnut meerartalinnut tulluartuussapput.

I kommuneplantillægget fastlægges de overordnede rammer for adgangen til de nye bygninger.
Generelt vil adgangen til de nye boliger foregå
direkte fra den eksisterende, runde platform fra
den tidligere helikopterlandingsplads. Dermed
vil de fleste boliger også være handicapvenlige,
med en prioritering af gode adgangsforhold og
tilgængelighed for ældre, gangbesværede og
småbørnsfamilier

Immikkoortup ilaanut illoqarfimmiit appakaaffissaq
tassaavoq Tikaasaq. Immikkoortumut appakaaffissamiit
aqqusinikkut siumuinnarfikkakkut, aqqusinikkut
niusisarfikkut ikisarfikkullu sanaartorfik kaajallallugu
agguataarneqassaaq. Tassunga atatillugu qanittunnguami
immikkoortunut mikisunut avillugu, sanaartorfik
kaajallallugu agguataagaasumik, biilinut
inissiisarfiliortoqassaaq.

Adgangsvejen fra byen til delområdet er
Tikaasaq. Fra indkørslen til området fordeles
trafikken rundt i bebyggelsen ad en ensrettet
køre-, af- og pålæsningsvej. I nær tilknytning
hertil etableres der P-pladser i mindre sektioner,
fordelt rundt i bebyggelsen.

Pilersaarummi (Ilanngussaq 2) biilinut inissiisarfiit
pilersinnissaanut suna tulluarnerpaajusoq
takuneqarsinnaavoq. Immikkoortup sinneruttup
sapinngisamik atorluarsinnaaqqullugu, illut arlallit
biilinut inissiisarfiit ataatsimooruttassagaat
pisariaqarpoq.
Qaarsup isorpiaani aamma kangerluup imaatalu
tungaanut sanaartukkat (Sanaartorfik1 ataani)
nasittarfimmut nutaamut qatsissumi heliportimiit
ikaartarfiliilluni pisuinnaat aqqutaannik biilinullu
10

I planen (Bilag 2) er angivet hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres P-pladser. Der vil
være behov for, at flere bygninger deles om Parealerne, for at kunne udnytte områdets rummelighed bedst muligt.
Planen sikrer etablering af en sti med gangbro
og en kørevej fra heliport-plateauet til en ny
udsigtsplatform yderst på klippen og uden på
bebyggelsen mod fjorden og havet (neden for
Byggefelt 1). Den eksisterende, attraktive udsigt fra byens højeste plateau benyttes i dag af
en stor del af byens borgere som udflugtsmål.
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aqqusinermik pilersitsinissamut pilersaarut
qulakkeerinnippoq. Illoqarfimmi qatsissoq
portunerpaartaanit isikkivik ornikkuminartoq pioreersoq,
ullumikkut illoqarfimmi innuttaasunit arlalissuarnit
nuannaariartarfittut atorneqartarpoq. Illoqarfiup
nasiffiatut ataatsimoorussatut atorneqartoq pioreersoq,
pilersaarutikkut matumuunakkut paariinnarneqarnissaa
qulakkeerneqarusuppoq, aammalu biilertutuulli
pisuinnanut siunissami nukittorsarlugu. Isikkivimmik
tamanit tikikkuminartumik pilersitsinissamut,
pilersaarutikkut aalajangersakkatigut pissutsit
qulakkeerneqassapput.

Denne eksisterende fælles funktion som byens
udkigspunkt, ønskes med denne plan bevaret,
sikret og forstærket fremover for såvel fodgængere som bilister. Forholdene sikres med bestemmelser for opførelse af en offentligt tilgængelig udsigtsplatform, indarbejdet i planen.
Der skal reserveres P-pladser til udsigtsplatformens besøgende i umiddelbar tilknytning til
platformen.
Kørevej, P.pladser og udsigtsplatform fremgår
af Bilag 2 og udnittet her nedenfor.

Nasiffimmut attavilerlugu nasiffimmukartunut biilinut
inissiisarfissamik immikkoortitsisoqassaaq.
Biilinut aqqusineq, biilinut inissiiviit nasiffillu
Ilanngussaq 2-mi takuneqarsinnaapput aammalu
tigulaarinerit ataaniipput.

Pilersuineq

Forsyning

Sanaartukkat nutaat tamarmik innaallagissamut,
imermut, kuuffissuarnut aammalu Qeqqata Kommuniata
innersuussineratigut kiassaateqarfinnut
attavilerneqassapput aamma eqqagassalerinermut
maleruaqqusat atuuttunut naapertuuttumik eqqagassat
aatinneqartassapput.

Al ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, kloak
og fjernvarme efter Qeqqata Kommunias
anvisninger og affaldsafhentning i henhold til
den til enhver tid gældende affaldsvedtægt.
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Sanaartorfissagissaaneq

Byggemodning

Pilersuinermut aqqutinik piginnittunik suleqateqarluni
kommuni peqqusineratigut immikkoortumut
sanaartorfissagissaaneq ingerlanneqassasoq
naatsorsuutigineqarpoq.

Det forventes, at byggemodningen i området
gennemføres ved kommunal foranstaltning i
samarbejde med ledningsejerne.

Sanaartorfissagissaaqataanermut atatillugu
sanaartornermi suliniutinik ingerlatsinermut kommunip
aningaasartuutai sanaartorfissani ataasiakkaani
sanaartornermi m2-mut naapertuuttumik sanaaartortunut
ataasiakkaanut agguataarneqassapput.
Pilersaarummi aalajangersarneqartumit inissianik
mikinerusunik sanaartortoqartillugu, akigititamik
nalimmassaasoqassanngilaq.
Sanaartorfissagissaaneq aqqusinermik, pisuinnaat
aqqutaannik, pinnguartarfimmik/nik aammalu
innaallagissamut, imermut kuuffissuarmut kiisalu
immaqa telemut pilersuinermut aqqutinik
ilaqartinneqassaaq

Kommunale udgifter til gennemførelse af anlægningsprojekter i forbindelse medbyggemodningen vil blive fordelt på de enkelte byggefelter i henhold til de m2 boligbyggeri, der kan
opføres i de enkelte byggefelter.
Der vil ikke foregå en regulering af prisen hvis
der bygges mindre boligbyggeri end fastsat i
planen.
Byggemodningen vil omfatte etablering af veje,
stier, legeplads(er) og forsyningsledninger til el,
vand og kloak, samt evt. tele.

E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa

E. Forhold til anden planlægning

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Landsplanlægning

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut naapertuuppoq

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse
med den eksisterende landsplanlægning

Pinngortitamik illersuinermut inatsit

Naturbeskyttelsesloven

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap
pinngortitat sunnertiasut imaluunniit Nunagis-imit
nunaminertat sunnertiasutut nalunaarsugaanut
eqquinngilaq.

Kommuneplantillægget berører ikke følsomme
naturområder eller områder der i NunaGIS er
registreret som følsomme.

Qanganitsat eqqaassutissat imaaliallaannarlugit
peerneqarsinnaanngitsut

Jordfaste fortidsminder

Immikkoortumi qanganitsanik eqqaassutissanik
nalunaarsugaqanngilaq.

Der er ikke registreret fortidsminder i
delområdet

Avatangiisinut tunngasut

Miljøforhold

Eqqagassat imerlu mingunnikoq eqqarsaatigalugit
avatangiisitigut pitsanngorsaalluni aaqqiissutissanik
qulakkeerinninnissaq kommunimit ukkatarineqarpoq.
Aaqqiissutissat pilersaarutini aggersuni
"Eqqagassalerinermut pilersaarut" aamma "Imermik
mingunnikumik pilersaarut"-mi, 2018-imi
paasilluarneqartussatut naatsorsuutigineqartumi,
nassuiarneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

Der er i kommunen fokus på at sikre løsninger
på miljøudfordringerne omkring affald og
spildevand. Løsningerne vil blive beskrevet i
kommende planer som ”Affaldsplanen” og
”Spildevandsplanen”, som forventes afklaret i
2018
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Kommunip eqqissisimatitai

Kommunale fredninger

Nunaminertami kommuni eqqissisimatitaqanngilaq.

Der er ingen kommunale fredninger i området.

Qeqqata Kommuniani pilersaarusiornermut
periusissiaq

Planstrategien i Qeqqata Kommunia

Pilersarusiornermut periusissiaq 2014 – 2018,
kommunimut tamarmut atuuttuusoq, najugaqarfissiamut
tullinnguuttunik anguniaqarfiuvoq:

Planstrategi 2014 – 2018, som gælder for hele
kommunen, har følgende mål for boligområdet:

Vi vil sikre byggemodnede områder til
boligbyggeri.

Inissialiornissamut sanaartorfissagissaanerit
ingerlakkusuppavut.













Seqerngup nukinga, seqinisaatit, kiassaateqarfiit
oqorsaanerlu atorluarnerisigut atuilluartumik
sanaartorneq iluarsartuussinerlu
qulakkeerusuppagut.
Kommunip inissiat / illut pigisaasa tuninerisigut
inuinnaallu sanaartornissaminnut
tapiiffigisarnerisigut inissiat inuinnarnit pigisat
annertusarniarpavut.
Nalinginnaasumik pitsaasunik inissiaqarneq
qulakkeerusupparput, soorlu utoqqarnut,
innarluutilinnut naleqqussakkanik
ilinniagalinnullu inissialiornikkut.
Nutarterineq, eqqaamiorisanik kivitsineq,
aserfallatsaaliuinerullu pitsaassusaata
pitsanngorsarneqarneratigut oqoqanngitsunillu
inissiaqarnissaq pillugu innuttaasut,
inissiaatileqatigiiffik INI aamma
Namminersorlutik Oqartussat
suleqatigerusuppagut.
Illoqarfinni, inissiaqarfiit najugaqarfiillu
nunataqartitsinertigut, pisuinnarnut
aqqusiniliinertigut, pinnguartarfeqartitsinertigut
ataatsimoorfiusinnaasutigullu
aaqqissuussinertigut
orniginarnerulersaaniarpugut.
Utoqqarnut, pitsorluttunut ilaqutariinnullu
mikisunik meeralinnut
tikikkuminarnerulersaanerit ingerlanniarpavut.









Vi vil sikre bæredygtigt byggeri og
renovering med udnyttelse af solvarme,
solceller, fjernvarme og isolering.
Vi vil skabe en større privat andel af
boliger gennem salg af eksisterende
kommunale boliger og støtte til privat
boligbyggeri.
Vi vil sikre en velfungerende almen
boligsektor med blandt andet ældre-/
handicapvenlige og studie boliger.
Vi vil samarbejde med borgere,
boligselskabet INI og selvstyret om
sanering, kvarterløft, bedre
vedligeholdelsesstandard og boliger
uden skimmelsvamp.
Vi vil gøre boligområderne og byrum
attraktive med grønne områder,
gangstier, legepladser og torve.
Vi vil prioritere gode adgangsforhold
og tilgængelighed for ældre,
gangbesværede og småbørnsfamilier

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnera

Kommuneplanen

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussakkut
matumuungakkut immikkuualuttunut 700-A18.1-mut
sukumiisumik aalajangersakkat aalajangersarneqarput

Med nærværende kommuneplantillæg
fastlægges detaljerede bestemmelser for
detailområde 700–A18.1.
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Inatsisitigut atuuffiugallartut

Midlertidige retsvirkninger

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut
siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat,
nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummut
siunnersuummi ilaatinneqartut,
sanaartorfigineqassanngillat, inaarutaasumilluunniit
pilersaarutip imarisaanut akornutaasumik
pilersitsisinnaasumik atorneqaratik.

Når et forslag til en kommuneplan eller et
kommuneplantillæg er offentliggjort, må
arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af
forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes
på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.

Oqaaseqaataasinnaasunut allannguutissatulluunniit
siunnersuuteqarnissamut piffissaliussap iluani, piffissaq
eqqorlugu takkuttoqarsimanngippat, kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani siunnersuummi imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut
siunnersuummi nunaminertat ilaatinneqartut, kommunip
pilersaarutaanut imaluunniit kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut
naapertuuttumik sanaartornerit allatulluunniit atuinerit
kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavai.

Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke
er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt
udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut siunnersuut
imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussassatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqarnerata kingorna, aalajangersakkat
siuliani taakkartorneqartut, taamaattorli
saqqummiussinermiit sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi
atuutilissapput.

Ovenstående bestemmelser er gældende, indtil
kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog
højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse.

Inatsisitigut sunniutaagallartut

Midlertidige retsvirkninger

Kommunip pilersaarusiorneqarnerata
ingerlanneqarnissaanut kommunalbestyrelsi
atuutsitsissaaq, taakkununnga ilanngullugit
nunaminertanik atugassiinerit.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling
af arealer.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerata
aalajangersagartaa, inissianik piginnittuusut imaluunniit
nunaminertamik atuisuusut sukkulluunniit
atuisussaatitaapput.
Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranik imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik
inaarutaasumik tamanut saqqummiisoqareerpat,
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
aalajangersagartaanut assortuuttunik, imaluunniit
nunaminertanik atugassiisarnermi atugassarititaasunut
assortuuttumik pissutsinik pilersitsisoqaqqusaanngilaq,
immikkut akuersissummik tunniussisoqarsimatinnagu.
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Kommuneplanens bestemmelsesdel er retsligt
bindende for den, til enhver tid værende, ejer af
en ejendom eller bruger af et areal.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af
den endelige vedtagelse af en kommuneplan
eller et kommuneplantillæg, må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med
kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.
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Pingaarnerusutigut
aalajangersakkat

Overordnede
bestemmelser

Siunertaq

Formål

Imm. 1 Immikkoortup ilaata orniginartumik
najugaqarfinngortinneqarnissanut siunissami
atorneqarsinnaaneranut pilersitsinissaq
qulakkeerinissarlu, tamatumani qanorluunniit
ukioqaraluaraanni kikkunnut tamanut inissianik
orniginartuik ullutsinnullu naleqquttunik
pilersitsinissamut periarfissaqassalluni

Stk. 1. At skabe og sikre den fremtidige
anvendelse af delområdet til et attraktivt
boligområde, hvor det er muligt at etablere
attraktive og tidssvarende boliger til alle
aldersgrupper.

Imm. 1.1 Immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnera
aamma sapinngisamik atorluarneqarnissaata
qulakkeerneqarnissaa, taamaalilluni sapinngisamik
inissianik amerlasuunik imaqassalluni, taamaalilluni
illoqarfimmi innuttaasut amerlanersaannut
iluaqutaassalluni.

Stk. 1.1. At sikre, at området planlægges og
udnyttes bedst muligt, så det kan rumme flest
mulige boliger, som kommer så mange og så
stort et udsnit af byens borgere som muligt til
gode.

Imm. 1.2 Immikkoortup ilaata maannamut
atugaareersutut, isikkivittut nuannaariartarfittullu
orniginartutut pioreersutut paariinnarneqarnissaata
nukittorsarneqarnissaatalu qulakkeerneqarnissaa.

Stk. 1.2. At sikre bevaring og styrkelse af det
eksisterende, attraktive udsigts- og udflugtsmål, som delområdet allerede benyttes som.

Imm. 1.3 Najugaqarfissiamik nutaamik,
Innarluutilinnut tulluarnerusumik
tikikkuminarnerusussamillu pilersitsinissamut
qulakkeerineq.

Stk. 1.3. At sikre etablering af et nyt boligområde, som kommer til at fremstå med en
høj grad af handicapvenlighed og –tilgængelighed.

Imm. 1.4 Nunaminertani qanittuniittuni eqqaanittunilu,
najugaqarfissiatut sanaartukkat pioreersut, nutaamik
sanaartornermi maanna isikkivigisaasa
annikitsuinnarmik asserneqarnissaasa
qulakkeernissaat.

Stk. 1.4. At sikre, at de eksisterende boligbebyggelser, på de tilstødende og omkringliggende arealer, kun i begrænset omfang vil
få deres nuværende udsigt begrænset af den
nye bebyggelse.

Imm. 1.5 Immikkoortup pilersaarusiorgineqarnissaa,
taamaalilluni sanaartukkat ilusissaat, nunaminertat
sanaartorfiunngitsut attaveqaqatigiinnerlu
silaannarmik pitsaasumik ineriartornermut
peqataanissaasa aammalu Qeqqata Kommuniata
atuilluartuunissamik anguniagaanut peqataanissaasa
qulakkeerneqarnissaat.

Stk. 1.5. At sikre, at området planlægges, så
udformning af bebyggelsen, friarealer og
infrastruktur bidrager til en klimavenlig
udvikling og bidrager til Qeqqata
Kommunias strategiske mål om bærbarhed.

Imm. 1.6 Sanaartorfissatut pilersaarutaasup qeqqani
najugaqarfissiap inissinneqarnera
toqqissisimanartuunissaata qulakkeerneqarnissaa
aamma pinnguartarfinnut atugassarititaasut,
pinnguartarfeqarfimmut attuumassutilimmik
inersimasunut silami atugassarititaasut
qulakkeerneqarnissaat.

Stk. 1.6. At sikre, at boligområdet bliver
etableret med trygge og sikre legepladsfaciliteter i midten af den planlagte bebyggelse,
kombineret med udendørsfaciliteter for voksne i tilknytning til legepladsområdet.
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Imm. 1.7 Immikkoortoq ataatsimoorussamik
atugassarititaasunik, biilertutuulli pisuinnarnut
ataatsimoorussamik nasiffimmik innuttaasunut
tamanut atorneqarsinnaasumik pilersorneqarnissaata
qulakkeerneqarnissaa, taamaalilluni sumiiffik
taassumalu isikkivia orniginartoq paariinnarneqarluni,
ullumikkutuulli innuttaasut pigisaattut
orniginartumillu siunertaqarnera paarinneqarneqarluni.

Stk. 1.7. At sikre, at området forsynes med
fællesfaciliteter for hele byens befolkning i
form af en fælles udsigtsplatform for såvel
fodgængere som bilister, så lokaliteten og
dens attraktive udsigt bevares, som det folkeeje og rekreative formål, den tjener i dag.

Imm. 1.8 Sanaartukkat nutaat isikkumikkut,
ilusilersorneqarnermikkut,
qalipaasersorneqarnermikkut atortussatigullu
toqqaanikkut isikkumigut orniginartutut
iskkoqarnissaa, kalaallit sanariaasiannut ileqquinullu
tulluarsagaanissaata qulakkeerneqarnissaa.

Stk. 1.8. At sikre, at hele den nye bebyggelse
i sin helhed, form, farver og materialevalg
kommer til at fremstå som en attraktiv
helhed, afstemt efter og tilpasset grønlandsk
byggeskik og –tradition.

Naak pilersaarummi "kalaallit immikkuullarissusaat"
pingaartinneqaraluartoq, sumiiffimmi pissusaasoq
alutornartualu ataqqillugu akuleriisillugulu
sumiiffimmi ullutsinni sanaartoriaasermut
periusermullu nutaamik sanaartukkat
tulluarsarneqarsinnaapput.

Selvom planen i sine grundelementer
tilstræber ”det grønlandske særpræg”, vil
nybyggeri sagtens kunne tilpasses nutidige
byggeformer og –metoder, med respekt for
og kombineret med den oprindelige, lokale
stil og charme.

Imm. 1.9 Sanaartukkat nutaat ima
ilusilersorneqassasut aammalu nunap pissusaa
malinneqassasoq, inissianit ataasiakkaanit
annertunerpaamik isikkiveqassalluni.

Stk. 1.9. At sikre, at den nye bebyggelse
udformes på en måde og geografisk
orienteres således, at der opnås den maximale
udsigt fra de enkelte boliger.

Imm.1.10 Illoqarfiup qeqqata sinneraniit
majuartarfinnik nutaanik pilersitsinkkut immikkoortup
ilaanut najugaqartut ajornanngitsumik sukkasuumillu
immikkoortumut nutaamut appakaassinnaassallutik.

Stk. 1.10. At sikre det nye områdes beboere
nem og hurtig adgang ud af delområdet via
etablering af nye trappeadgange til resten af
bymidten.

Imm.1.11 Najugaqarfik taanna eqqaaniittullu
majuartarfinnik attaveqaasiinikkut pilersaarutip
aammattaaq qulakkiissavaa, najguaqartut
"heliportitaqqami" ajornaatsumi´k
isikkivimukarsinnaanissaat, immikkoortumi aqqusineq
takisooq piuneerutsinneqartussaamma.

Stk. 1.11. Via nye trappeforbindelser mellem
dette og de tilstødende boligområder sikrer
planen således også, at beboere udenfor
området lettere kan komme til de historiske
udsigtspunkter på ”den gamle heliport” – da
den lange vej udenom området elimeneres.

Killilersorneqarnera agguataarneqarneralu

Afgrænsning og opdeling

Imm. 1. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussami, immikkoortut 700-A18.1 pineqarpoq.

Stk. 1. Kommuneplantillægget omfatter
udelukkende delområde 700-A18.1.

Imm. 2. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussap killilersorneqarnera Nunap assingani 1-mi
takuneqarsinnaavoq.

Stk. 2. Kommuneplantillæggets delområde er
afgrænset, som vist på Kortbilag 1.

Imm. 3. Immikkkoortup ilaa Sanaartorfissanik 1-miit
8-mut imaqarpoq.

Stk. 3. Delområdet indeholder Byggefelterne
1-8.
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Atorneqarnera

Anvendelse

Imm.1. Sanaartorfissat 1-5 aamma 7 inissianik
sanaartornermut atorneqarsinnaapput. Sanaartorfissat 6
aamma 8 siunertanut ataatsimoorussanut
atorneqarsinnaapput.

Stk. 1. Byggefelterne 1-5 og 7 kan anvendes
til boligbyggeri. Byggefelterne 6 og 8 kan
benyttes til fælles formål.

Imm. 1.1 Sanaartorfissaq 1 pingasunik quleriilinnik
inissianik sanaartornermut atorneqarsinnaavoq.
Majuartarfissualiinikkut sanaartorfissami tassani
inissiat 18 missaaniittut sanaartorneqarsinnaapput.

Stk. 1.1. Byggefelt 1 kan anvendes til
boligbyggeri i 3 etager. Sammenbygget med
trappetårne vil dette byggefelt kunne rumme
ca. 18 boliger.

Imm. 1.2 Sanaartorfissaq 2 pingasunik quleriilinnik
inissianik sanaartornermut atorneqarsinnaavoq.
Majuartarfissualiinikkut inissiaq aqqaneq-marluk
missaani sanaartoneqarsinnaapput.

Stk. 1.2. Byggefelt 2 kan anvendes til
boligbyggeri i 3 etager. Sammenbygget med
trappetårne vil dette byggefelt kunne rumme
ca. 12 boliger.

Imm. 1.3 Sanaartorfissaq 3 illoqarfiup qeqqata
tungaanut nuna malillugu marlunnik pingasunik
quleriilinnik inissianik tassungalu atasunik
aneerasaartarfinnik sanaartornermut
atorneqarsinnaavoq. Majuartarfissualiinikkkut
sanaartorfimmi tassani inissiat 12-17 missaaniittut
sanaartorneqarsinnaaput.

Stk. 1.3. Byggefelt 3 kan anvendes til
boligbyggeri i 2-3 etager, samt
sammenhængende terrassebyggeri, som
følger terrænet mod bymidten.
Sammenbygget med trappetårne vil dette
byggefelt kunne rumme ca. 12-17 boliger.

Imm. 1.4 Sanaartorfissaq 4 marlunnik quleriilinnik
inuusuttunut inissanik sanaartornermut
atorneqarsinnaavoq. Assigiinngitsunik
portussusilerlugit sanaartornikkut, kangimut kimmullu
isikkiveqarnissaat qulakkeerneqarsinnaavoq.
Sanaartorfik inuusuttunut inissianik 15-20
imaqarsinnaanissaa ilimagineqarpoq. Sanaartorfimmi
tassani biilinut inissiisarfimmik
pilersitsisoqarsinnaanngilaq.

Stk. 1.4. Byggefelt 4 kan anvendes til byggeri
af ungdomsboliger i 2 etager. Bygget i forskellige niveauer, kan der sikres udsigt i begge retninger mod øst og vest. Feltet skønnes
at kunne rumme 15-20 ungdomsboliger. Der
kan ikke etableres P-pladser i dette byggefelt.

Imm.1.5 Sanaartorfissaq 5 pingasunik quleriilinnik
sanaartornermut atorneqarsinnaavoq.
Majuartarfissualiinikkut aammalu inissiat
annertussusaat apeqqutaalluni sanaartorfissami
inissianik 12-t missaaniittunik
sanaartortoqarsinnaavoq.

Stk. 1.5. Byggefelt 5 kan anvendes til byggeri
i 3 etager. Sammenbygget med trappetårne
og afhængigt af boligernes størrelser vil
dette byggefelt kunne rumme ca. 12 boliger.

Imm.1.6 Sanaartorfissaq 6 marlunnik pingasunik
quleriilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartorfissaq
siunissami siunertanut aamma annertunerusunik
sanaartornissanut soorlu hotelinut,
ataatsimeersuartarfinnut assigisaanulluunniit
siunertanut ataatsimoorussanut immikkoortitaavoq.

Stk. 1.6. Byggefelt 6 kan anvendes til byggeri
til fælles formål i 2-3 etager. Byggefeltet er
reserveret til fremtidigt formål og behov for
større byggeri som hotel, konferencefaciliteter, eller lignende fælles formål.

"Illoqarfimmut pulammagissatut" inissimanera
pissutaalluni, sanaartorfissaq taanna siunertanut
ataatsimoorussanut soorlu hotelimut,
ataatsimeersuartarfinnut imaluunnit
ataatsimoorussamik atugassanut, illoqarfimmi
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På grund af den dminerende placering som
”byens ansigt i indsejlingen”, reserveres dette
byggefelt til fælles formål som hotel,
konference- eller fællesfaciliteter, som kan
tjene alle byens borgere.
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innuttaasunut tamanut sullissisussatut
immmikkoortitaavoq.
Imm. 1.7 Sanaartorfissaq 7 marlunnik pingasunik
quleriilinnut sanaartornernut atorneqarsinnaavoq.
Majuartarfissualiinikkut sanaartorfissami tassani
inissiat 15-20 missaani imaqarsinnaassaaq.

Stk. 1.7. Byggefelt 7 kan anvendes til byggeri
i 2-3 etager. Sammenbygget med trappetårne
vil dette byggefelt kunne rumme i alt ca. 1520 boliger.

Imm.1.8 Sanaartorfissaq 8 siunertanut
ataatsimoorussanut marlunnik pingasunik quleriilinnik
sanaartornermut atorneqarsinnaavoq. Matumani
eqqarsaataavoq assersuutigalugu kiffartuussinermut
suliffeqarfinnut soorlu pisiniarfinnut,
allaffinnut/ilinniartitaanermut atugassanut
assigisaannullu, nipiliortitsinikkut tipiliortitsinikkullu
akornusersuutaanngitsut eqqarsaataapput.

Stk. 1.8. Byggefelt 8 kan anvendes til byggeri
i 2-3 etager til fælles formål. Hermed tænkes
på eksempelvis serviceerhverv som butik,
kontor-/uddannelsesfaciliteter eller lignende,
som ikke er forbundet med støj- eller
lugtgener.

Pissutsit pioreersut

Eksisterende forhold

Imm.1 Immikkoortup ilaa ullumikkut
heliportitoqaavoq atorunnaarnikoq, qulimiguulinnik
mittarfeqarfikuulluni qeqqani angisuumik
ingerlalluartumillu asfalteqarluni.

Stk. 1. Delområdet henligger i dag som en
nedlagt Heliport med den tidligere helikopterlandingsplads bevaret som en stor, velfungerende, asfalteret plads i centrum.

Immikkoortoq kusanartumik paarilluakkamillu
nunataqarpoq narlorinngitsumik naggorissumillu,
siunissami sanaartornermi paariinnarneqartussanik

Området er omgivet af et smukt og velbevaret, kuperet terræn med en sund vegetation,
som skal bevares ved fremtidigt nybyggeri.

Inissaq sinneruttoq

Restrummelighed

Imm.1 Kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussakkut matumunakkut inissiaqarfimmi nutaami
sanaartorfissantu arfinilinnut agguataagaasunik
inissianik nutaanik 84-100 missaani
sanaartorsinnaanermut periarfissiisoqarpoq.

Stk. 1. Med nærværende kommuneplantillæg
sikres der mulighed for at opføre omkring
84-100 nye boliger i det nye boligområde,
fordelt på 6 byggefelter.

Imm. 2. Killiliussat qulaani taaneqartut
sanaartorfigineqareerpata, immikkoortup sinnera
tamakkerluni atorneqareersutut isigineqassaaq.

Stk. 2. Når ovennævnte rammer er udfyldt
med boliger, betragtes områdets rummelighed for opbrugt.

Aqqutissat pilersuinerlu

Adgangsforhold og forsyning

Imm. 1 Immikkoortumut aqqusineq appakaaffissaq
Tikaasaq-miit pissaaq.

Stk. 1. Vejadgangen til området skal forblive
ad Tikaasaq.

Imm. 2. Sanaartukkat nutaat innaallagissamut,
imermut, kiassanermut kuuffissuarmullu
attavilerneqassapput aammalu eqqagassalerinermut
maleruaqqusaq malillugu pisortat eqqagassanik
katersititsisarnerannut ilanngunneqassallutik.

Stk. 2. Nye bygninger skal forsynes med el,
vand, fjernvarme og kloak og i henhold til
affaldsvedtægten tilsluttes offentligt
affaldsindsamlingssystem
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Eqqissimatitat eriagisariaqakkallu

Fredede og bevaringsværdige træk

Imm. 1. Immikkoortortami eqqissisimatitanik
eriagisassanillu sanaartugaqanngilaq.

Stk. 1. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i detailområdet.

Immikkut aalajangersaaffigisat

Klausulerede zoner

Imm.1 Immikkoortumi immikkut
aalajangersagaqanngilaq.

Stk. 1. Der er ingen klausulerede zoner i
området.
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Aalajangersakkat sukumiinerusut

Detaljerede bestemmelser

Pilersaarutip taaguutaa

Plannavn

Imm.1 Maniitsumi Tikaasaq-mi siunertanut
ataatsimoorussanut inissianik nutaanik
atortulersuutinillu sanaartorneq.

Stk. 1. Ny boligbebyggelse og anlæg til
fælles formål ved Tikaasaq, Maniitsoq.

Sanaartorfigisap annertussusaat inissisimaffiilu

Bebyggelsens omfang og placering

Imm. 1. Nunap assingani 2-mi takutinneqartutut
sanaartornissamut pilersaarut sanaartukkanik
tullinnguuttunik imaqassaaq

Stk. 1. Bebyggelsesplanen som fremgår af
kortbilag 2 kan rumme følgende byggerier:










Sanaartorfissami 1-imi quleriit pingasut,
inissiat 18-t
Sanaartorfissami 2-mi quleriit pingasut,
inissiat 12-it
Sanaartorfissami 3-mi marlunnik pingasunik
quleriillit, inissiat 12-17
Sanaartorfissami 4-mi marlunnik quleriillit,
inissiat 15-20
Sanaartorfissami 5-imi pingasunik quleriillit,
inissiat 12-it
Sanaartorfissami 6-imi marlunnik pingasunik
quleriillit, siunertanut ataatsimoorussanut
Sanaartorfissami 7-imi marlunnik pingasunik
quleriillit, inissiat 15-20
Sanaartorfissami 8-mi marlunnik pingasunik
quleriillit, siunertanut ataatsimoorussanut.










Byggefelt 1 i 3 etager, 18 boliger
Byggefelt 2 i 3 etager, 12 boliger
Byggefelt 3 i 2-3 etager, 12-17
boliger
Byggefelt 4 i 2 etager, 15-20 boliger
Byggefelt 5 i 3 etager, 12 boliger
Byggefelt 6 i 2-3 etager, fælles
formål
Byggefelt 7 i 2-3 etager, 15-20
boliger
Byggefelt 8 i 2-3 etager, fælles
formål

I alt er der mulighed for at etablere 84-100
nye boliger i delområdet, samt de fælles
faciliteter, der evt. følger med fremtidige
behov for fælles anlæg.

Immikkoortup ilaani katillugit inissianik nutaanik 84100 pilersitsinissamut periarfissaqarpoq, kiisalu
atugassat ataatsimoorussat, atortulersuutinut
ataatsimoorussanut siunissami
malinnaajumaartussanut
Imm.2 Sanaartukkami seqinisaatit nukissiuutillu
ataavartut tulluarsarneqassapput, sanaartukkamut
tamakkiisumut saqqumivallaaratillu
kusanaallisaataassanatik.

Stk. 2. Solceller og andre vedvarende
energiformer skal indpasses i byggeriet, så
det ikke fremstår dominerende eller
skæmmende for byggeriets samlede udtryk.

Imm. 3 Inissiani ataasiakkaani altaniliisoqarsinnaavoq,
aneerasaarsinnaanermut periarfissiisumik, aammalu
quiviliisoqarsinnaavoq, inissianut ataasiakkanut
toqqorsiviusinnaasunik.

Stk. 3. Der kan i forbindelse med den enkelte
bolig indrettes en indbygget altan, der giver
mulighed for udeophold og et skur/uderum,
som muliggør opmagasinering i tilknytning
til den enkelte bolig.

Imm. 4 Toqqaviit pisariaqartitsineq sinnerlugu
portussulerneqassanngillat. Tassa imaappoq, toqqaviit
nunamiit 0,5 m portunerussanngillat.

Stk. 4. Fundamenter må ikke gives en større
højde end nødvendigt. Dvs. at fundamentets
mindste højde skal være mindre end 0,5 m
over terræn.
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Imm. 5. Toqqaviit betongiusut aammalu naqqup
silatimigut iikkersuutai betongiusut – nunamit
uuttorlugu 1,5 m sinnerlugu portussusillit, illup
iikkersuutaatut iikkersorneqassapput.

Stk. 5. Betonfundamenter og kælderydervægge i beton, med en højde over 1,5 m målt fra
terræn – skal beklædes som ydervægge.

Imm 6. Containerit taamaallaat nutsernermut,
allanngortiterinermut assigisaannullu atatillugu,
immikkoortumiitinneqarsinnaapput sivisunerpaamik
qaammatini pingasuni. Tamatigut Teknikkimut
Avatangiisinullu immikkoortortamit
akuerineqarsimassapput.

Stk. 6. Containere må kun i forbindelse med
flytning, ombygning og lignende, opstilles i
maksimalt 3 måneder inden for området. Det
skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af
Området for Teknik og Miljø.

Sanaartukkap silatimigut isikkua

Bebyggelsens ydre fremtræden

Imm.1 Sanaartukkat 20 aamma 45 grader assigiimmik
sivinganilerlugit, aninganilerlugit imminnut atasunik
killullu tungaanut samminilerlugit
sanaartorneqassapput.

Stk. 1. Bebyggelsen kan enten opføres med
saddeltag eller tage med ensidige, forskudte,
sammenhængende og modsatrettede
taghældninger på mellem 20 og 45 grader.

Imm. 2 Qaliat qalissianik qasersunik
qernertunilluunniit, imaluunniit assigisaanik
atortussanik sakkortunngitsunik
qalissialerneqassapput. Illut qaavi qaamasunik
seqertitsisinna

Stk. 2. Tage kan dækkes med gråt eller sort
tagpap, eller tilsvarende, neutrale materialer.
Tagflader må ikke være blanke eller reflekterende.

Imm. 3. Illup iikkersuutai atortussanik
aserfallatsaalineqarsinnaasunik qallerneqassapput,
aammalu tamatigut aserfallatsaaleqqasutut
isikkoqartinneqassallutik. Tamanna qalipaatinik
tamakkiisumik qisunnut matussusiisinnaasunik
qalipaanikkut, cementinik assigisaanillu atuinikkut
pisinnaavoq.

Stk. 3. Vægflader skal dækkes med
vedligeholdelsesvenlige materialer, så de til
enhver tid fremstår velvedligeholdte. Det kan
være træbeklædning med dækkende maling,
cementplader med struktur og lign.

Imm. 4 Illut qaavinut saqqaanulluunniit savimerngit,
aluminiut allallunniit qaamasut atorneqassanngillat.

Stk. 4. Der må ikke anvendes stål, aluminiums, eller andre blanke plader til tag eller
facader.

Imm. 5. Parabolet 0,5 m ataallugu angissusillit
ikkunneqarsinnaapput.

Stk. 5. Paraboler på under 0,5 m i diameter
kan opsættes.

Imm. 6 Illup saqqaani illulluunniit qaliaani seqerngup
qinngornera atorlugu nukissiuutit seqinisaatilluunniit
ikkunneqarsinnaapput.

Stk. 6. Der må opsættes solvarmeanlæg og
solceller på facaden eller tagfladerne.

Atortulersuutit taamaattut igaalaamerngit seqertitsineq
ajortut atorlugit ilusilersugaassapput.
Imm.7 Qulaani seqerngup qinngornera atorlugu
nukissiuutit seqinisaatilluunniit avataatigut
nukissiuutit ataavartut allat, ersiinnartunik
atortulersuutillit atorneqassappata, taakku
qaamasuussanngillat (10 sinnerlugu
qaamanerussanatik).

Sådanne anlæg skal være udformet med
antirefleks-behandlet glas.

Stk. 7. Hvis der i øvrigt, ud over de ovenfor
omtalte solvarme- og solcelleanlæg, anvendes vedvarende energiformer, som indebærer
synlige installationer, må disse ikke være
blanke (eller have et glanstal over 10).
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Imm. 8 Illut assigiit assigiimmik piginnittullit,
sapinngisamik ataatsimut sanaartorneqassappaut,
silataani majuartarfilerlugit/majuartarfeqarfilerlugit,
qisuit naammassisimassallutik
qalipanneqarsimassallutillu.

Stk. 8. Ensartede bygninger med samme
ejerskab skal, så vidt muligt, sammenbygges
med fælles, udvendige trappetårne/trappeopgange, hovedsageligt udfærdiget i træ og
bemalet.

Imm.9 Qui illumut atasunngortinneqarsimassaaq
aammalu quitut nunaannarmut ilineqarsimasutut
sanaartorneqassanngilaq.

Stk.9. Udhusplads skal indbygges og kan
ikke opføres som fritliggende udhuse.

Imm. 10 Illup teknikkikkut atortui soorlu elevatorit,
silaannarissarfiit, piliviti, majuartarfeqarfiit
assigisaallu illup ilaaniitinneqassapput, imaluunniit
illup isikkuanut akuutinneqassallutik.

Stk. 10. Tekniske bygningsdele, som f.eks.
elevatorer, ventilation, klimaanlæg,
pulterrum, trappeopgange, o.lign., skal
indeholdes i bygningerne, eller på anden
måde indgå som en integreret del af
bebyggelsens karakter og arkitektur.

Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu
uninngasarfiit

Veje, stier og parkering

Imm. 1. Aqqusinikkut appakaaffissaq Tikaasaqkuussaaq.

Stk. 1. Vejadgangen skal foregå ad Tikaasaq

Imm.2 Sanaartorfissaq 6-imi siunissami siunertanut
ataatsimoorussanut aqqusinikkut
angallaffiusinnaasumik nunaminertamik
immikkoortitsisoqarpoq, Nunap assingani 2-mi
takutinneqartutut immikkoortumi periuseq malillugu,
nasiffimmut nutaamut ikaartarfimmik aqqusinermillu
angallavisamik biilinullu inissiivimmik
immikkoortitsisoqarpoq.

Stk. 2. Der udlægges areal til ny kørevej til
evt. fremtidigt fællesanlæg i Byggefelt 6,
veje med adgang til boligerne, gangbro- og
kørevej til ny udkigsplatform og P-pladser
for boliger, fordelt i området som
principperne vist på Kortbilag 2.

Imm. 3 "Periuseq"-mi eqqarsataavoq, inaarutaasumik
aqqusinernik attaveqaasiinermi aqqusineq
meterialunnguanik illuartinneqarsinnaasoq

Stk. 3. Med ”som principperne” menes, at
veje godt kan flyttes nogle meter i
forbindelse med fastlæggelsen af den
endelige vejstruktur.

Imm. 4 Nunap assingani 2-mi periusissatut
takutinneqartutuut, Inissianut tamanut biilinut
inissiiviit pulaffissallu pilersinneqassapput,
taamaattorli Sanaartorfissaq 4 pineqarani.

Stk. 4. Parkering og tilkørsel skal etableres til
samtlige boliger, dog undtaget Byggefelt 4, i
princippet som vist på Kortbilag 2.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Ubebyggede arealer

Imm. 1 Pilersaarummi pinnguartarfimmut,
nunaminertallu silamiiffissat sukisaarsaarfissaqqissut,
inissianik sanaartornerut ilutigitillugu
pilersinneqassapput.

Stk. 1. I planen er der angivet et område til
legeplads, og udendørs, rekreative arealer,
som etableres samtidig med boligbyggeriet.

Imm. 2. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
isikkumittut isikkoqartinneqarnissaat
qulakkeerneqassaaq, tamatumani naasut qaqqallu

Stk. 2. Ubebyggede arealer skal sikres et
naturligt udseende, hvor naturlig beplantning
og naturligt fjeld til enhver tid søges bevaret.

22

Nr. 34
nalinginnaasut sapinngisamik
allanngortinneqassanatik.
Imm. 3. Sanaartorfissagissaanermi sanaartornermilu
sapinngisamik nuna mianerineqassaaq. Nuna
ajoquserneqarsimasoq ilusaatut iliseqqinneqassaaq,
nunaminertamilu qaartiterinikkut
assartuinikkulluunniit qaartitikkanit
siammarsimasinnaasut piiarneqassallutik.

Stk. 3. Terrænet skal skånes mest muligt
under byggemodning og byggeri. Beskadiget
terræn skal retableres og området skal renses
for sprængstykker, der måtte være spredt ved
sprængning eller transport.

Imm. 4. Qaartiterinermut sanaartorfissagissaanermullu
atatillugu, issut naasoqassutsillu piioreersoq ima
paarineqaasssaaq imaluunniit inaalikkallarneqarluni,
sanaartukkap naammassineqarneranut atatillugu
nunaminertaq pilerseqqinneqarsinnaassalluni.

Stk. 4. I forbindelse med sprængning og
byggemodning skal den eksisterende muld og
vegetation, så vidt muligt bevares eller
behandles og opmagasineres på en måde, så
terrænet kan reetableres ved afslutning af
byggeriet.

Imm. 5 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut apummik
piiaanernut/immiinermut periarfissalerlugit
ammanilersorneqassapput

Stk. 5. I de ubebyggede arealer skal der
sikres hensigtsmæssige åbninger med
mulighed for bortskaffelse/aflæsning af sne.

Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik
ataavartitsineq

Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser

Imm. 1. Aalajangersagaqanngilaq.

Stk. 1. Ingen bestemmelser.

Teknikkikkut atortulersuutit

Tekniske anlæg

Imm. 1 Pilersuinermi atortulersuuitit, sapinngisamik
nuna malissavaat aammalu pilersuinermut aqqutinik
assatani ataatsimoorussani aammma/imaluunniit
pilersuinermut aqqutaareersut malissagit.

Stk. 1. Alle ledningsanlæg skal, så vidt
muligt, følge terræn og etableres i fælles
ledningsgrave og/eller fælles
ledningstrachéer.

Imm. 2. Immikkoortup iluani pilersuinermut
atortulersuutinut soorlu sakkortusaavinnut,
imertartarfinnut teknikkikkullu atortulersuutinut
allanut illunik minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Nukissiorfiit, Kalaallit Nunaanni Nukissiornermut
pilersuisuusoq isumasioqatigalugit atortulersuutit
inissinneqassapput aammalu sanaartukkanut, nunap
pissusaanut isikkivillu eqqarsaatigalugit
ilusilersorneqassallutik.

Stk. 2. Inden for området, kan opføres mindre
bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske
anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd
med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til
bebyggelsen, landskabet og udsigten.

Imm. 3. Sakkortusaaviit aammattaaq naqquni
sananeqarsinnaapput, imaluunniit illutut
nammineertutut pilersinneqarlutik annerpaamik 4,0 m
portussulerneqarlutik nunaminertamillu 11 m2-mik
atuisinnaanngorlugit. Imertartarfiit annerpaamik 3,5
m portussusilerneqassapput, nunaminertamillu 3,0 m2mik atuisinnaallutik. Teknikkikkut atortulersuutinut
allanut illut assinganik annertussusilerlugit
pilersinneqassapput.

Stk. 3. Transformerstationer kan ligeledes
indbygges eller etableres som selvstændige
bygninger med en maksimal højde på 4,0 m
og optage et areal på 11 m2 ved enkelte
transformerstationer. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et
areal på 3,0 m2. Bygninger til andre tekniske
anlæg skal etableres med samme størrelse.
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Imm. 5. Nunami eqqaavinnut containerinut
"eqqagassanut katersuivinnik" assiaqutsikkanik
pilersitsisoqassaaq, najugaqartunit ataasiakkaanit
eqqagassanik immikkoortiterisinnaanissamut
periarfissiisinnaasunik angissusilerlugit.

Stk. 5. Der skal etableres afskærmede ”affaldsstationer” i terræn til affaldscontainere,
af en størrelse, der muliggør sortering af
affaldet fra de enkelte beboere.

Imm. 6 Illumit eqqagassanik katersuinermut
immikkoortiterinermullu eqqaaviit, Qeqqata
Kommuniata atuilluartuunissamik anguniagaanut
naapertuutissapput.

Stk. 6. Affaldsstationer til indsamling og
sortering af husholdningsaffald skal bidrage
til og indgå som en del af Qeqqata
Kommunias strategi og mål for
bæredygtighed.

Avatangiisinut tunngasut

Miljøforhold

Imm. 1. Immikkut aalajangersagaqanngilaq.

Stk. 1. Ingen særlige bestemmelser.

Sumiiffimmi pilersaarummik aamma / imaluunniit
Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussamik atorunnaarsitsineq

Ophævelse af lokalplan og/eller

Imm. 1 Kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussap matuma akuersissutigineqarneratigut,
"Heliportitoqqamut immikkoortumut" Sumiiffimmi
pilersaarut nr. A 4-02 atorunnaarsinneqarpoq.
Assinganik kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussaq 700-A 18 atuuttuusoq
atorunnaarsinneqarpoq.

Stk. 1. Den eksisterende Lokalplan nr. A 4.02
for ”Området omkring den Gl. Heliport”
bortfalder med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg. Tilsvarende bortfalder eksisterende kommuneplantillæg 700-A.18 og
erstattes af dette:

"Tikaasami Heliportitoqqami siunertanut
ataatsimoorussanut inissiassanik nutaanik
atortulersuutinillu sanaartornissaq” pillugu Kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq 700-A 18
Maniitsoq
tapiliussap 700-A 18-1matuma
kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarneratigut.
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Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 700-A18.1 ”For et
område til Ny boligbebyggelse og anlæg til
fælles formål ved Tikaasaq, Gl. Heliport.
Maniitsoq”,
med kommunalbestyrelsens endelige
vedtagelse af nærværende tillæg 700-A18.1.

Nr. 34

AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatut
siunnersuut, 2018-imi februaarip 16-ani
Økonomiudvalgi sinnerlugu borgmesterimit
akuersissutigineqarpoq

Forslaget til kommuneplantillæg blev
godkendt af borgmesteren på vegne af
Økonomiudvalget den 16. februar 2018

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
2018-imi februarip 22-ani kommunalbestyrelsimit
akuersissutigineqarpoq

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
2018-imi martsip 9-iani tamanut
saqqummiunneqarpoq

Kommuneplantillægget er offentligt
bekendtgjort den 9. marts 2018

Malik Bertelsen

Paneeraq Olsen

Borgmesteri/Borgmester

Kommunaldirektør /Kommunimi pisortaaneq
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