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Qeqqata Kommunia
Posttboks 1014
3911 Sisimiut
Email plan@qeqqata.gl

Telefon: 70 21 00

Telefon: 70 21 00
Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussassatut siunnersuut, 2019-imi februaarip 28ani kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget
i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussassatut siunnersuut, 2019-imi marsip
arfernganit 2019-imi maajip aallaqqaataata tungaanut
tamanut saqqummiunneqarpoq.

Forslaget til kommuneplantillæg er
offentliggjort fra den 6. marts til den 1. maj
2019.

Tusarniaanermi akissuteqaatit najukkamut qulaani
allassimasumut nassiunneqassapput

Høringssvar skal sendes til ovennævnte
adresse

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
2019-imi xxxxx-iani kommunalbestyrelsimit
inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq

Kommuneplantillægget er endelig godkendt af
kommunalbestyrelsen den xxxxx 2019

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
2019-imi xxxxx-iani tamanut nalunaarutigineqarpoq

Kommuneplantillægget er offentlig
bekendtgjort den xxxxx 2019
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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 pilersaarusiornermi tamakkiisumik
assiliartaliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq,
taamaalillunilu iliuusissat aalajangersimasut tassunga atatillugu
innuttaasunit kommunalbestyrelsimiillu
nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi
illoqarfiup ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq.

Derfor udarbejdes kommuneplanen der giver et
helhedsbillede af planlægningen, og derved får borgerne
og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng. Kommuneplanen er det
plandokument der styrer den fremtidige fysiske udvikling
i kommunen.

Kommunimi nunaminertat qanoq atorneqarnissaat pillugit,
kommunalbestyrelsi kommunimi pilersaarummi
aalajangersaasarpoq. Illuliornermi, aqqusinniornermi,
aqqusineeqqanik pilersitsinermi, teknikkimut tunngasunik
sanaartornermi 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 placeringen og udformningen af
bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.

Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq –
assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata,
piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap akuersissutigineratigut
tamanna pisinnaavoq.

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

Una pilersaarut Qeqqata Kommunianut 2012-imit 2024 tikillugu
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani 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 pingaarnertut
aalajangersagaasunik aammalu immikkoortup ilaanut
immikkuualuttunik aalajangersagaqarluni, uani pineqartumi
immikkoortup ilaanut assigiissumik. Taamaallaat illunik,
aqqusinernik, aqqusineeqqanik, teknikkikkut atortulersuutinik
assigisaanullu ilusilersuinissamut inissiinissamullu
immikkuualuttunut aalajangersagartaqarluni.

Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel
hvor der redegøres for de forudsætninger og mål der er
for kommuneplantillægget. Herefter en bestemmelsesdel,
der består af overordnede bestemmelser for delområdet
og detaljerende bestemmelser for detailområdet der i
dette tilfælde er lig med delområdet. Blot med detaljerede
bestemmelser for placering samt udformning af
bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.

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

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

Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia
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IMARISAA

INDHOLD

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

A. Tunuliaqutaq
B. Siunertaq
C. Immikkoortup ilaa ullumikkut
D. Imarisaa
E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa
F. Atuuffiit

A. Baggrund
B. Formål
C. Delområdet i dag
D. Indhold
E. Forholdet til anden planlægning
F. Retsvirkninger

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

Siunertaq
Atorneqarnera
Pissutsit atuuttut
Sanaartorneq
Inissaqassuseq
Appakaaffissat pilersuinerlu
Eqqissisimatitat eriagisariaqakkallu
Immikkut ittumik aalajangersaaffigisat
Immikkut aalajangersaaffigisat

Formål
Anvendelse
Eksisterende forhold
Bebyggelse
Rummelighed
Adgangsforhold og forsyning
Fredede og bevaringsværdige træk
Særlige bestemmelser
Klausulerede zoner

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERUSUT

DETALJEREDE BESTEMMELSER

Pilersaarummi aqqit
Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu
Sanaartukkap silatimigut isikkua
Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu
inissiiviit
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik
ataavartitsineq
Teknikkikkut atortulersuutit
Avatangiisinut tunngasut
Sumiiffimmi pilersaarummik aamma /
imaluunniit Kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik
atorunnaarsitsineq

Plannavne
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens ydre fremtræden
Vej, sti og parkering

ILANNGUSSAT

Ubebyggede arealer
Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser
Tekniske anlæg
Miljøforhold
Ophævelse af lokalplan og/eller
Kommuneplantillæg

BILAG

Nunap assinga 1: Immikkoortup ilaata
agguataarnera
Nunap assinga 2: immikkoortup ilaa D 13
Nunap assinga 3: Immikkoortup ilaa D13 –
sanaartorfissaq
Nunap assinga 4: Immikkoortup ilaa D14
Nunap assinga 5: Immikkoortup ilaa D14 –
sanaartorfissaq

Kortbilag 1: Oversigt over delområder
Kortbilag 2: Delområde D13
Kortbilag 3: Delområde D13 – bygge
område
Kortbilag 4: Delområde D14
Kortbilag 5: Delområde D14 – bygge
område
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Nassuiaat

Redegørelse

A. Tunuliaqutaq

A. Baggrund

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat
atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr.
17, 17. november 2010-imeersoq, kingusinnerusukkut
iluarsiissutitalik, naapertorlugu pilersaarummik
allannguineq ingerlanneqarpoq.

Planændringen foretages i henhold til
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om
planlægning og arealanvendelse, med senere
justeringer.

Takornarissanut misigisassanik nutaanik
neqerooruteqarsinnaajumalluni Sisimiut eqqaani
takornarissanut sammisassanik pilersitsinissamut
periarfissanik nutaanik ujartuisoqarpoq

Der efterspørges nye muligheder for at etablere
turistaktiviteter i Sisimiut området for at kunne
tilbyde turister nye oplevelsesmuligheder

Pinngortitaq minnerpaamik innarlerneqarnissaa,
ingerlatallu pioreersut siunissamilu periarfissat
eqqarsaatigalugit pilersitsisoqarnissaa pilersaarutitigut
qulakkeerneqassaaq.

Planen skal sikre at etableringen sker på en
måde, så naturen belastes mindst muligt og
eksisterende interesser og fremtidsmuligheder
tilgodeses.

B. Siunertaq

B. Formålet

Siunertaq tassaavoq;

Formålet er;

__Sisimiut timaatungaani nunaannamik tulluartumik
atuinissap qulakkeerneqarnissaa, tassani soqutigisat
assigiinngitsut isiginiarneqarlutik, ilutigitillugulu
sunngiffimmut aamma takornarissanut sammisassanut
periarfissanik nutaanik pilersitsisoqarluni.

__at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af det
åbne land omkring Sisimiut, hvor de forskellige
interesser imødekommes, samtidig med at der
skabes nye muligheder for fritids- og
turistaktiviteter.

__qaartiterutaasiviup eqqaani isumannaallisaanermut
killigititap ataqqineqarnissaata qulakkeerneqarnissaa

__at sikre at sikkerhedszonen omkring
sprængstofdepotet respekteres.

__imeqarfiup killeqarfiata sunnerneqannginnissaata
qulakkeerneqarnissaa

__at sikre at vandspærrezonen ikke påvirkes

__sammisat immikkoortuni siunissami illoqarfiup
ineriartortinneqarnissaanut ingerlariaqqiffiusuunissaasa
qulakkeerneqarnissaat.

__at sikre at aktiviteterne kan betragtes som en
forløber for den fremtidige byudvikling i
områderne.

__immikkoortuni takornarialerisut atv-nik aamma
assakaasulinnik qamutilerluni/qimussimik
aallartitsisinnaanissaasa periarfissaannik qulakkeerineq

__at sikre at der er mulighed for at flere
turistaktører kan etablere sig i områderne, med
atv-kørsel og hundevogn/slædekørsel

C. Immikkoortut ilaat ullumikkut.

C. Delområderne i dag.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapilussaq una
immikkoortunik marlunnik ilaatigut Sisimiuni
Mittarfiup eqqaani ilaatigullu Kangerluarsunnguup
qinnguani Sisimiut kangiatungaani pisariaqavitsillu
mittarfiusimasumi inissisimasunik imaqarpoq.

Nærværende kommunplantillæg omfatter 2
delområder der dels er beliggende ved Sisimiut
Lufthavn, dels ved den tidligere
nødlandingsbane øst for Sisimiut ved bunden af
Ulkebugten.

Taamaalillutik immikkoortut ilaat Mittarfeqarlutik
aamma pisariaqavitsillugu mittarfiusimasumik

Delområderne omfatter således områder er
beliggende tæt på eksisterende aktiviteter med
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qaartiterutaasivittalimmik aqqusinertaarusarmillu il.il.
immikoortut ilaqarput.

Nr. 41
Lufthavnen og nødlandingsbanen med
sprængstofdepot og grusgraven m.v.

Immikkoortut ilaat immikkoortuni
sanaartorfigeqqusaanngitsuniipput, ilaatigut
sunngiffimmi sammisanik assigiinngitsunik
ingerlatsiffiusuni soorlu aqqusinertaarsuarmi
aallaasinik eqqaasartarfik.

Delområderne ligger i friholdt områder hvor
der i et vist omfang foregår forskellige
fritidsaktiviteter, f.eks. foretages der uofficielt i
grusgraven indskydning af jagtrifler.

Pisariaqavitsillugu mittarfimmi aasaanerani silami
nipilersornermik tusarnaartitsisoqartarpoq aammalu
mittarfittaa Aatsitassalerinermik ilinniarfimmit
entreprenørit maskinanik annerusunik sungiusarfittut
atorneqartarpoq.

Ved nødlandingsbanen holdes årligt
friluftskoncert og selve banen anvendes også af
Råstofskolen til øvelser med større
entreprenørmaskiner.

Immikkoortut ilaanni maannakkut sammisat tamarmik
ingerlaannarsinnaasut naatsorsuutigineqarpoq.
Taamaattorli eqqaasartarfik inissiffissamut allamut
nutaamut nuunneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Det forudsættes at alle de nuværende aktiviteter
i delområderne kan fortsætte. Dog må det
påregnes at skydebanen skal flyttes til en ny
placering.
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Titartornerini nassuiaat

Signaturforklaring

Immikkoortup ilaa nr. 800-D13 aamma 800-D14
aappalaartumik nalunaaqqapput

Delområde nr 800-D13 og 800-D14 er angivet
med rødt

D. Imarisaa

D. Indhold

Immikkoortut aggulunneqarnerat

Områdernes opdeling

Immikkoortut ilaat 800-D13 aamma 800-D14
taaneqartuni, agguluttuisoqarpoq, taamaalilluni
sumiiffinni marluusuni sanaartukkanut nunaminertanik
aamma sunngiffimmi sammisanut nunaminertanik
immikkoortitsisoqarluni.

I delområderne der benævnes 800-D13 og 800D14, foretages en opdeling så der begge steder
udlægges arealer til bebyggelse og arealer til
aktiviteter.

Immikkoortut ilaat immikkuualuttutut tullinnguuttutut
aggulunneqarput:

Delområderne opdeles i følgende
detailområder:

•
•
•
•
•

800-D13.1 Sanaartorfik
800-D13.2 ATV-tarfik
800-D14.1 Sanaartorfik
800-D14.2 ATV-nut aqqut
800-D14.3 Assakaasulinnik qimussinut illineq

6

•
•
•
•
•

800-D13.1 Bebygget område
800-D13.2 ATV-aktivitetsområde
800-D14.1 Bebygget område
800-D14.2 ATV-kørespor
800-D14.3 Hundevognsspor

Nr. 41

Titartornerini nassuiaat

Signaturforklaring

Immikkuualuttut qorsummik nalunaaqqapput.
ATV-aqqut aamma sungiusartarfik tungujortumik
nalunaaqqapput.
Assakaasulinnik qimussinut illineq qorsummik.
Imeqarfiup killeqarfia tungujortumik aappalaartumik
sinaakkutilik .

Detailområderne er angivet med med grønt.
ATV-spor og øvelsesområde er angivet med
blåt.
Hundevognsspor med grønt.
Vandspærrezonen med blåt m. rød kant.

Pilersaarutikkut immikkoortup ilaani nunaminertaq
0,78 km2 immikkoortinneqarpoq tassani 2800 m2
missaa sanaartorfissatut immikkoortinneqarluni.

Samlet er der med planen udlagt 0,78 km2 areal
i delområderne hvoraf ca. 2800 m2 er udlagt til
bebyggelse.

Illut

Bygninger

Ungasinnerusoq isigalugu Sisimiunut
annertusaanermut periusissiamut naapertuuttumik

På sigt skal områderne forventes anvendt til
andre formål, ved lufthavnen til erhverv og ved
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mittarfimmi inuutissarsiutinut aammalu
pisariaqavitsillugu mittarfiusimasumi inissianut
atuinikkut, ungasinnerusoq isigalugu immikkoortut
siunertanut allanut atorneqalernissaat
naatsorsuutigineqarpoq. Taamaattumik sulianut
tamanut nunaminertanik atugassiinerit
utaqqiisaasumik nunaminertamik
atugassiinerussapput.

nødlandingsbanen till boliger i
overensstemmelse med den langsigtede
udbygningsstrategi for Sisimiut. Derfor vil alle
arealtildelinger til aktiviteter blive givet som
midlertidige arealtildelinger.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussakkut
sunngiffimmi sammisanut pilersinneqarsinnaasunut
sullissinermi illunik aamma D14-imi atuisunut
centerimik isikkivittalimmik pilersitsinissamut
periarfissamik pilersitsisoqarpoq.

Med kommuneplantillægget skabes mulighed
for at etablere servicebygninger til de
aktiviteter der kan etableres og i D14 tillige et
besøgscenter, med udsigtsplatform.

Sanaartorfissani aammattaaq qimmiaqqanut
qimminullu ungalunik pilersitnissamut inissaqarpoq.

I byggefelterne er det tillige plads til at etablere
hvalpegårde og hundegårde.

Illut najugaqarfissatut atorsinnaassanngillat aammalu
taamaallaat pilersinneqassallutik immikkoortoq
siunertanut allanut atorneqartussanngorpat
nuunneqarsinnaanngorlugit.

Bygningerne vil ikke kunne benyttes til
beboelse og skal etableres så de kan flyttes når
områderne skal anvendes til andre formål.
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Titartornerini nassuiaat

Signaturforklaring

Titarnerup qorsuup immikkuualuttut nalunaarpai
Tungujortup tarraap ATV-nut aqqut nalunaarpaa
Qorsuup tarraap assakaasulinnik qimusserfissap
illinera nalunaarpaa
Aappalaartut kipparissut sanaartorfissat nalunaarpaat
Qasersut kipparissut appakaaffissat biilinullu
inissiisarfiit nalunaarpaat
Aappalaangusersup assakaasulinnik
qimussertarfimmut sungiusarfiisap killeqarfia
nalunaarpaa

Den grønne linje angiver detailområderne
Den blå skygge angiver ATV-spor
Den grønneskygge angiver hundevognsspor

Attaveqaatit, aqquserngit pisuinnaallu aqqutaat

Infrastruktur, veje og stier

Immikkoortuni sunngiffimmi sammisanut aamma
sanaartukkannut appakaaffissanut sinaakkutaasut
pingaarnerit kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussakkut aalajangersarneqarput.

I kommuneplantillægget fastlægges de
overordnede rammer for adgangen til
aktivitetsområderne og til bebyggelsen i
områderne.

Pilersaarutikkut assakaasulinnik qimussinik
ingerlanissamut aamma ATV-nik ingerlanissamut
illinernik pilersitsinissamut periarfissaqarpoq

Med planen er der mulighed for at etablere
kørespor til hundevognskørsel og til ATVkørsel

Immikkoortut ilaanni ingerlavissanut illernit
nunamik/aqqusinermik sioraannaasumik 3 m-imik
nerutussusilimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Najugaqarfissiasssani aqqusinernut ineriartortitassatut
naatsorsuutigisaasuni ingerlaarfiit annertunerumik
pilersinneqarsinnaapput.

Køresporene i delområderne kan etableres som
3 m brede jord/grusveje. De etableres primært i
trace’er der senere forventes udviklet til veje i
de kommende boligområder.

ATV-nut illernit 3 m-imik nerutussusilerlugit
ilisarnaaserneqassapput, taamaalillutik ingerlaartut

ATVsporene skal afmærkes i en bredde på 3 m,
så det for kørene er muligt at holde det samme
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De røde felter angiver byggefelter
De grå felter angiver adgangsvej og parkering
Den violette afgrænsning angiver
træningsbanen til hundevogn

Nr. 41

tamatigut illinermik tassannga
atuisinnaajuaannassallutik.

spor hver gang.

Immikkoortuni illunik pilersitsiviusuni biilinut
inissiisarfiit pillugit taamaallaat aalajangersakkanik
aalajangersaasoqarsinnaavoq.

Der fastlægges alene bestemmelser om
parkering ved de områder hvor der kan
etableres bygninger.

Ingerlaarfinnik aqqusinernillu pioreersunik atuineq
imikkoortumi ingerlaarluni atuisuusut allat
mianeralugit ingerlanneqassaaq.

Benyttelsen af eksisterende kørespor og veje
skal ske under hensyntagen til den øvrige trafik
der benytte området.

Pilersuineq

Forsyning

Innaallagissamik pilersuineq innaallagissiuutit
(generator) atorlugit pilersinneqarsinnaapput. Illuni
isersimaarfiusussani pulaartunut sulisuusunullu
tunngatillugu perusuersartarfinnik pilersitsisoqassaaq.
Imeq assartorneqartassaaq imeq mingunnikoq
assartorlugu Qeqqata Kommuniata imermut
mingunnikumut maleruaqqusaanut naapertuuttumik
imaanut kuutsinneqassaaq.

Forsyningen med el kan etableres med
generator. I bygninger til ophold skal der
etableres toilet forhold til besøgende og ansatte.
Vand skal tilkøres og sort og gråt spildevand
frakøres og afleveres ved udløb til havet i
overenstemmelse med spildevandsvedtægten
for Qeqqata Kommunia.

Aammattaaq eqqakkanut katersuivimmik, kommunip
ikuallaaviutaanut tunniunneqartartussamik
pliersitsoqassaaq.

Der skal tillige etableres opsamling af affald,
som skal afleveres ved det kommunale
forbrændingsanlæg.

Sanaartorfigissaaneq

Byggemodning

Immikkoortumk sanaartorfigissaasitsineq
sanaartortitsisut isumagissavaat.

Byggemodningen i området skal etableres ved
bygherres foranstalttning.

Sanaartukkanut tunngatillugu kommuni
aningaasartuuteqassasoq piffissap ingerlanerani
aalajangerneqassagaluarpat, immikkuualuttuni m2-it
sanaartorfiusinnaasut naapertorlugit aningaasartuutit
taakku sanaartorfiusinnaasunut agguataarneqassapput.

Skulle det på et tidspunkt blive besluttet at
afholde kommunale udgifter til gennemførelse
af anlægarbejder vil disse udgifter blive fordelt
på de enkelte byggemuligheder i henhold til de
m2 byggeri der kan opføres i de enkelte
detailområder

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussatigut aalajangersarneqartumit mikinerusunik
sanaartortoqartillugu, akigititamik
nalimmassaasoqassanngilaq

Der vil ikke foregå en regulering af prisen hvis
der bygges mindre byggeri end fastsat i dette
kommuneplantillæg.

Avatangiisinut tunngasut

Miljøforhold

Pinngortitamik, kuunnik, tatsinik, immamillu
mingutsitsisoqaqqusaanngilaq. Avatangiisinut
tunngasortai, inatsisinut qaqugukkulluunniit atuuttunut
tunngassuteqassapput.

Forurening af landområder, elve, søer og hav
må ikke finde sted. Miljøforholdene vil til
enhver tid være underlagt gældende lovgivning.

Anartarfiit imaannik eqqaanermi qaqugukkulluunniit
inatsisit atuuttut malillugit eqqaasoqartassaaq, takuuk
Anartarfiit imaannik aamma imermik errortuivikumik
eqqaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. 10, 12. juni 2015-imeersoq.

Bortskaffelse af latrin skal ske i henhold til de
til enhver til gældende regler herfor, J.fr.
Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni
2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.

Anartarfinnit errortuivikumilluunniit imikoorutit
immikkoortup ilaani maangaannaq
kuutsinneqassanngillat.

I delområderne må der ikke ske afledning af
sort eller gråt spildevand til terræn.
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Qimmilivinni imminnut qanittumi ukioq kaajallallugu
sammisaqartoqartarnera pissutigalugu,
eqqiluisaartuunnginnissaq pinaveersaarniarlugu,
qimmit anaannik katersisoqartarnissaa pisariaqarpoq.
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I det tætte hundeområde kan der på grund af
helårsaktiviteterne være behov for opsamling af
eksramenter fra hundene, for at undgå
uhygiejniske forhold.

Immikkoortuni immikkoortitani ATV-nik
ingerlaarnerit piffissami ullaakkut 07.00-miit
unnukkut 22.00 tungaanut pisinnaavoq.

ATV-kørsel i de udlagte områder kan foregå i
tidsrummet fra 07.00 til 22.00 om aftenen.

Eqqagassat imerlu mingunnikoq eqqarsaatigalugit
avatangiisitigut pitsanngorsaalluni aaqqiissutissanik
qulakkeerinninnissaq sammineqarpoq.
Aaqqiissutaasinnaasut ilaatigut eqqagassalinermut
pilersaarummi nassuiarneqarput, aammalu Imermut
mingunnikumut pilersaarutissami 2019-imi
naammassissangatinneqartumi nassuiarneqassapput.

Der er fokus på at sikre løsninger på
miljøudfordringerne omkring affald og
spildevand. Løsningerne er dels beskrevet i
affaldsplanen, og vil blive beskrevet i den
kommende Spildevandsplan som forventes
afklaret i 2019.

E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa

E. Forhold til anden planlægning

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Landsplanlægning

Immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnera, nuna
tamakkerlugu pilersaarusiornermut sunniuteqanngilaq.

Planlægningen for delområderne påvirker ikke
landsplanlægningen.

Pinngortitamik illersuinermut inatsit

Naturbeskyttelsesloven

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
nr. 29, 18. december 2003-meersoq (Pinngortitamik
illersuinermut inatsit) immikkuualuttumi atuuppoq.
Kalaallit Nunaata pinngortitaata illersorneqarnissaanut
peqataanissamut inatsit siunertaqarpoq.

Detailområdet er omfattet af
Naturbeskyttelsesloven - Landstingslov nr. 29 af
18. december 2003 om naturbeskyttelse. Loven
har til formål at medvirke til at beskytte
Grønlands natur.
Beskyttelsen skal ske på et økologisk
bæredygtigt grundlag, i overensstemmelse med
forsigtighedsprincippet og i respekt for
menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre
og plantelivet.

Mianersornissamik tunngavissat naapertorlugit, inuillu
inuunerminni atugarisaat kiisalu uumasut naasullu
piujuaannarnissaat ataqqillugit illersuineq pissaaq.
Inatsimmi pingaartumik anguniagaapput:
1) uumassusillit assigiinngitsut amerlassusiisa
assigiinngiiaarnerisalu, tassunga ilaallutik uumassusillit
kingornussisarnermut pisataat, uumasut
aalajangersimasut, uumasut najugannaavi
uumasoqarfiillu illersorneqarnissaat,
2) uumassusileqarfinnik piujuaannartitsineq
tunngavigalugu pisuussutinik uumassusilinnik
iluaquteqarnissaq,
3) nunami nalillit pigiinnarnissaat paaqqutarinissaallu,
4) innuttaasut pinngortitami pisuussuteqaqisumi
angalaarlutillu uninngaarsinnaanissaasa
periarfissinneqarnissaat,

Landstingsloven tilsigter især at:
1) beskytte den biologiske mangfoldighed,
herunder gener, arter, levesteder og
økosystemer,
2) udnyttelsen af de levende ressourcer sker på
et økologisk bæredygtigt grundlag,
3) bevare og pleje landskabelige værdier,
4) sikre befolkningens mulighed for at kunne
færdes og opholde sig i en righoldig natur,
Og

aamma
5) nunarsuarmioqatigiit pinngortitaq pillugu
isumaqatigiissutaasa pisariaqarnera naapertorlugu
11

5) sikre, at internationale overenskomster på
naturområdet i fornødent omfang implementeres
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Kalaallit Nunaanni inatsisiliornermi
atuuttussanngortinneqartarnissaasa
qulakkeerneqarnissaat.

i grønlandsk lovgivning.

Tamatuma saniatigut inatsisitigut makku
qulakkeerinneqataaffigineqassapput:

Landstingsloven skal desuden medvirke til at
sikre, at:

1) nunami imaanilu uumasut nujuartat, naasut
uumasuaqqallu isaannarmik takuneqarsinnaanngitsut,
inuiaqatigiinnillu kalaallinit pigineqartut
kingornussisarnermut timiminni pisataasa
inuiaqatigiinnut iluaqutissanngortinneqarnissaat,
aamma

1) udnyttelsen af de genetiske ressourcer fra
vilde dyr, planter samt mikroorganismer, såvel
på landjorden som i havet, og som tilhører det
grønlandske samfund, kommer samfundet til
gode, og

2) pinngortitap inuillu peqqissusiisa uumassusillit
kingornussisarnermut timiminni pisattamikkut
allanngortitaasut iluaqutigineqarnerannut,
atugaanerannut aqunneqarnerannullu atatillugu
illersorneqarnissaat.

2) naturen og menneskets sundhed beskyttes i
forbindelse med udnyttelse, brug og forvaltning
af genetisk modificerede organismer.

Asimi illersuutitut killigititat

Beskyttelse linjér i det åbne land

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
ungasissusissatut piumasaqaatitut aalajangersakkat
sanioqqullugit, ungasissusissatut piumasaqaatinik
allanik aalajangersaanissamut pinngortitamik
illersuinermut inatsit periarfissiivoq.

Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for at
der kan fastlægges andre afstandskrav i en
kommuneplan.

Immikkoortut pilersaarummi matumani sunnerneqartut,
pinngortitami suussutsinik taaneqartunik soqanngilaq.

Områderne berørt i denne plan omfatter ikke
nogen af ovennævnte naturtyper.

Qanganitsat eqqaassutissat imaaliallaannarlugit
peerneqarsinnaanngitsut

Jordfaste fortidsminder

1900-kkut sioqqullugit qanganitsat,
Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut
eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq
pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 18, 19. november
2010-meersumi ilaatinneqarput.

Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af
Landstingslov nr. 18 af 19. november 2010 om
fredning af kulturminder.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussap
immikkoortuisa ilaanni nunatta katersugaasiviata
nittartagaani imaluunniit NunaGis-imi
nalunaarsugaqanngilaq, kisianni imaanngilaq
qanganitsanik eqqaassutissanik
takkuttoqarnavianngitsoq:

Der er ikke på nationalmuseets hjemmeside eller
på NunaGis registreret fund af fortidsminder
inden for kommuneplantillæggets delområder,
men det betyder ikke at der ikke kan forekomme
fortidsminder:

Tassa imaappoq, assaanerup nalaani qanganitsamik
eriagisassamik imaaliallaannarlugu
peerneqarsinnaanngitsumik naammattuuisoqarpat
sanaartortitsisup nassaarneq erngertumik Nunatta
Katersugaasivianut nalunaarutigissavaa, suliarlu qanganitsamik eriagisassamik imaaliallaannarlugu
peerneqarsinnaanngitsumik attuinera naapertorlugu unitsinneqassaaq.

Det betyder, at findes der under jordarbejde et
jordfast fortidsminde, skal bygherren straks
anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum,
og arbejdet skal standses i det omfang, det
berører fortidsmindet.

Qanganisarsiornikkut misissuisoqassanersoq
imaluunniit eqqissisimatitsinissaq siunertaralugu

Grønlands Nationalmuseum afgør, om en
arkæologisk undersøgelse skal foretages, eller
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suliamik aallartitsisoqassanersoq, Nunatta
Katersugaasiviata aalajangissavaa.

om fredningssag skal rejses.

Nunap assingi ersarnerlunneri pissutaallutik, nassaaq
nr. 2729 ATV-nut ingerlaarfimmut illinermik
kalluarneqassanersoq nalorninarsinnaavoq.

På grund af kortenes beskaffenhed kan der være
tvivl om fund nr. 2729 berøres af køresporet for
ATV-køretøjer.

Titartornerini nassuiaat

Signaturforklaring

Tulukkat tumaasaanik itsarnitsat nassaat
www.nunniffiit.natmus.gl-imi nalunaarsorneqarput,
nalunaarsuinermut normumik nalunaaqutserlugit.

Firkløveret angiver arkæologiske fund
registeret i www.nunniffiit.natmus.gl, med
angivelse af registreringsnr.

Timmissat illersorneqarnerat pillugu nalunaarut

Fuglebekendtgørelsen

Timmissanik piniartarnerup illersuinerullu
oqimaaqatigiissinneqarnissaat, Timmissat
illersorneqarnerat pillugu nalunaarut 2004-mi januaarip
21-aneersup siunertaraa.

Fuglebekendtgørelsen af 21. januar 2004, har til
formål at sikre en balance mellem udnyttelsesog beskyttelseshensyn af fugle.

Immikkoortut ilaat eqqarsaatigalugit, Timmissat
illersorneqarnerat pillugu nalunaarummi immikkut
eqqumaffissaqanngilaq.

Der er i delområderne ingen særlige
beskyttelseshensyn i henhold til
fuglebekendtgørelsen.

Qeqqata Kommuniani pilersaarusiornermut
periusissiaq

Planstrategien i Qeqqata Kommunia

2014-imi pilersaarusiornermi periusissiani
anguniakkat kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussamut matumunnga attuumassuteqarput.

Følgende målformuleringer fra Planstrategi
2014 har relevans for dette
kommuneplantillæg.

Nalinginnaasut:

Generelt:
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•

•

Inuutissarsiuteqarfinnik
piumassuseqarluartunik, imminnut
napatissinnaasunik nunallu avataani
aningaasat nikerarnerinik
sunnigaavallaanngitsunik
ineriartortitsiuarnissatsinni atugassarititaasut
pitsaasuunissaat qulakkeerniartuassavarput.
Illoqarfinni nunaqarfinnilu takornarialerinerup
ineriartortinneqarnissaanut
tapersersuiniarpugut.

•

•
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Vi vil sikre rammerne for en
kontinuerlig udvikling af et driftigt,
bæredygtigt og konjunktur uafhængigt
erhvervsliv.
Vi vil understøtte en udvikling af
turismen i alle byer og bygder.

Kommunip eqqissisimatitai

Kommunale fredninger

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31.
oktober 1996-imeersoq kiisalu Eqalunniarneq pillugu
Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr.
11, 18. juni 1997-imeersoq naapertorlugit, kommunimi
kuuit eqaloqarfiit
eqqissisimatitassanngortinneqarnissaannik
aalajangersaasoqarsinnaavoq.

I medfør af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober
1996 om fiskeri og Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om
fiskeri efter fjeldørred kan der fastsættes
fredninger af elve i kommunen.

Kuuit eqaloqarfiit eqqissisimatitat pillugit
paasisaqarusukkaanni, kommunimi aalisarnermut
piniarnermullu siunnersortit attavigineqassapput.

For gældende fredninger kontakt kommunens
fiskeri og fangst afdeling.

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu
pilersaarusiorfigineqarnera.

Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia
2012 – 2024.

Immikkoortut ilaat marluusut tamarmik Sisimiut
illoqarfiata killeqafiata iluani inissisimapput.
Immikkoortut ilaat 800-D13 aamma D14
immikkoortut ilagivaat nutaat kommunip
pilersaarusiorneqarnerani ilanngunneqartut.
Immikkoortut ilaat sukisaarsaartarfinnut 800-D1-imut
aamma 800-F1-imut immikkoortitaareerput;
attaveqaatinut mittarfimmullu immikkoortoq.

Begge delområder er beliggende inden for
byzonen omkring Sisimiut. Delområde 800D13 og D14 er nye delområder der indarbejdes
i kommuneplanen. Delområderne er i forvejen
udlagt til friholdtområde 800-D1 og 800-F1,
område til infrastruktur, Lufthavn.

Mittarfeqarfiup immikkoortua 800-F1
immikkoortitaasoq immikkoortoq angisorujussuuvoq,
sammisassaqartitsivimmillu nutaamik
immikkoortitsinikkut mittarfeqarfik, tassunga
ingerlatsinermut imaluunniit mittarfiup eqqaani
immikkut aalajangersakkanut sunnguamilluunniit
sunnerneqarnavianngilaq.
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik
matuminnga inaarutaasumik akuersissuteqarnikkut,
immikkoortut ilaannik killilersuinermik
nalimmassaasoqassaaq, taamaalilluni immikkoortup
ilaa 800-F1-ip 800-D13-imi inissisimasortaa
annikillisinneqarluni.
Qaartiterutaasivik 800-E6 aqqusinertaarsuarlu 800E10 800-E14-imut attuumassuteqarlutik
inissisimapput.
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Lufthavnsområdet 800-F1 er udlagt som et
meget stort område, og udlæg af det nye
aktivitetsområde vil på ingen måde påvirke
lufthavnen, driften heraf eller de klausulerede
zoner omkring lufthavnen.

Med den endelige godkendelse af dette
kommuneplantillæg foretages en regulering af
delområdegrænserne så delområde 800-F1
reduceres med den del af 800-D13 som
overlapper.
I tilknytning til 800-D14 er sprængstofdepotet
800-E6 og grusgraven 800-E10 beliggende.

Immikkoortut ilaat imminnut attuumasssuteqartuni E6
annikillisinneqassaaq aqqusinertaarsuarlu
periarfissaarummat E10 peerneqassaaq.

Nr. 41
E6 reduceres med den del hvor delområderne
overlapper og E10 fjernes da mulighederne i
grusgraven er udtømt.

Titartornerini nassuiaat

Signaturforklaring

Immikkoortut ilaat nutaat sungaartumik
nalunaaqqapput

De nye delområder er angivet med gult

Immikkoortut ilaat pioreersut aappalaartumik
nalunaaqqapput

Eksisterende delområder er angivet med rødt

F1-itut aamma E6-itut annertussutsit ataatsimoorussat
annikillisinneqartut qorsummik nalunaaqqapput.

Fællesmængden som F1 og E6 reduceres med
er angivet med grønt.
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Immikkut aalajangersaaffigisat

Klausulerede områder

Immikkoortut ilaat marluusut Sisimiuni mittarfiup
eqqaani immikkut aalajangersaaffigisat iluanni
inissisimapput, kisianni sanaartornissamut
periarfissatut taaneqartup immikkut
aalajangersaaffigisanut (mikkiartulernermi isikkiviit)
akornutaassanngilaq.

Begge delområder er beliggende inden for de
klausulerede zoner omkring Sisimiut lufthavn,
men den angivne mulighed for byggeri
gennembryde ikke nogen af de klausulerede
zoner (hindringsfrie flader).

Qaartiterutaasivik pioreersoq pisariaqavitsillugu
mittarfiup qanittuani inissisimavoq. Qaartiterutaasivik
qaartiterutinik 10 t tikillugu
toqqorsiviusinnaanngorlugu naatsorsuussaavoq.
Aallaavittut illunut isumannaallisaanikkut
killiliussaavoq 960 m aqqusinernullu 320 m.

Det eksisterende sprængstofdepot er beliggende
tæt på nødlandingsbanen. Sprængstofdepotet er
dimentioneret til at kunne opmaganisere op til
10 t sprængstof. Udgangspunktet er der en
sikkerhedszone til bygninger på 960 m og til
veje på 320 m.

Qaartiterutaasivik qooqqumi pilersinneqarnikuummat,
sunniutigisinnaasaanut killiliussaq annikilleqqavoq
aammalu malitassanut sanilliullugu
isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngorluni
480 m-mut aqqusinernullu 160 m-imut.

Da sprængstofdepotet er etableret i en dal /
kløft er påvirkningszonen reduceret og
sikkerhedszonerne er i henhold til forskrifterne
halveret til 480 m til bygninger og 160 m til
veje.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussami
ATV-nut aqqut qimmilivillu aqqusinertalik
immikkoortinneqarnissaat toqqarneqarnikuuvoq,
taamaattumik isumannaallisaanermut ungasissusissap
160 m-iunissaa sulissutigineqarpoq.

I kommuneplantillægget er det valgt at
sidestille ATV-kørespor og hundeplads med en
vej, hvorfor der arbejdes med en
sikkerhedsafstand på 160 m.

Sisimiut Kommune-anut 1992-imit 2004 tungaanut
aammalu sumiiffimmi pilersaarutikkut nr. E6-ikkut
kommunip pilersaarusiorneqarneranut kommunip
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussakkut nr. 33-kkut
Sisimiuni qaartiterutaasivik akuersissutaavoq.

Sprængstofdepotet ved Sisimiut er godkendt
med kommuneplantillæg nr. 33 til
kommuneplan for Sisimiut Kommune 1992 –
2004. og lokalplan nr. E6.

Immikkoortup ilaa 800-D14 imeqarfiup killeqarfianut
killeqarpoq, suliassaqarfiilli imeqarfiup killeqarfianut
attuissanngillat.

Delområde 800-D14 støder op til
vandspærrezonen, men aktiviteterne berører
ikke vandspærrezonen.
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Titartornerini nassuiaat

Signaturforklaring

Qalipaatip tungujortup illunut isumannaallisaanermut
killiliussaq 480 m-iusoq aammalu aqqusinernut 160
m-iusoq nalunaarpaa.

Den blå farve angiver dels sikkerhedszonen til
bygninger på 480 m og sikkerszonen til veje på
160 m.

Titarneq aappalaartoq tassaavoq immikkoortup ilaa.

De røde linjer angiver delområdet

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

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

Inaarutaasumik inatsisitigut atuuttut

Endelige retsvirkninger

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerata
ingerlanneqarnissaanut kommunalbestyrelsi
atuutsitsissaaq, taakkununnga ilanngullugit
nunaminertanik atugassiinerit.

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

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerata
aalajangersagartaa, nunaminertamik piginnittuusut
imaluunniit atuisuusut sukkulluunniit
atuisussaatitaapput.
Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranik imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik
inaarutaasumik tamanut saqqummiisoqareerpat,
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
aalajangersagartaanut assortuuttunik, imaluunniit
nunaminertanik atugassiisarnermi atugassarititaasunut
assortuuttumik pissutsinik, immikkut akuersissummik
tunniussisoqarsimatinnagu
pilersitsisoqaqqusaanngilaq.
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Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig
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 retligt
eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene
for arealtildeling, med mindre en dispensation
er meddelt.
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Pingaarnertut aalajangersakkat 800D13 aamma D14

Overordnede bestemmelser 800D13 og D14

Siunertaq

Formål

Imm. 1. ATV-nut assakaasulinnillu qimussinut
ingerlaarfissamut immikkoortup ilaa

Stk. 1. Delområder til ATV og
hundevognskørsel

Atorneqarnera

Anvendelse

Imm. 1. Immikkoortut ilaat ATV-nik aammalu
assakaasulinnik qimussininut atuinissamut
ingerlavissanut illilernik pilersitsinissamut
atorneqarsinnaapput. ATV-nut assakaasulinnillu
qimussinut sungiusarfissamik kiisalu qimminik
pituffissamik immikkoortumik pilersitsinissamut.

Stk. 1. Delområderne kan anvendes til
etablering af kørespor til brug for ATVer og
hundevogne. Til etablering af et
øvelsesområde for ATVér og for
hundevogne, samt et område til tøjring af
hunde.

Imm. 2. Immikkoortup ilaani 800 D14-imi
sanaartorfissatut nalunaakkani assakaasulinnik
qimussinut sungiusartarfiup kujammut sammisuani
tikeraanut centerimik isikkivilimmik,
atisaajartarfilimmik il.il. pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 2. I delområde 800 D14 kan der i de
markerede byggefelter på sydsiden af
hundevognstræningsbanen etableres
besøgscenter med udsigsplatform,
omklædningsrum m.v

Imm. 3. Immikkoortup ilaani 800 D14-imi
assakaasulinnik qimussinut sungiusartarfiup
avannamut sammiviani qimminut nerukkaatissanut
assakaasulinnillu qimussernermut qimussernermullu
atortunut illunik kiisalu qimmilivinnik ungalusanik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 3. I delområde 800 D14 kan på
nordsiden af hundevognstræningsbanen
etableres bygninger til opbevaring af
hundefoder og udstyr til hundevogns kørsel
og hundeslædekørsel, samt hundegårde

Imm. 4. 800-D13-imi aamma D14-imi ATV-nik
angalallannermut atatillugu atortunut atorneqartartunut
inissiivissanut illunik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 4. Der kan i både 800- D13 og D14
etableres bygninger til opbevaring af ATVér
og udstyr der benyttes i forbindelse med
kørslen.

Imm. 5. Immikkoortut ilaat tullinnguuttutut
immikkuualuttutut agguataarneqarput:

Stk. 5. Delområderne opdeles i følgende
detailområder:

•
•
•
•
•

800-D13.1 Immikkoortoq sanaartorfik
800-D13.2 ATV-nut aqqut
800-D14.1 Immikkoortoq sanaartorfik
800-D14.2 ATV-nut aqqut
800-D14.3 Assakaasulinnik qimussinut illineq

•
•
•
•
•

800-D13.1 Bebygget område
800-D13.2 ATV-kørespor
800-D14.1 Bebygget område
800-D14.2 ATV-kørespor
800-D14.3 Hundevognsspor

Pissutsit pioreersut

Eksisterende forhold

Imm. 1. Immikkoortut ullumikkut annertunerusumik
pinngortitatut allanngortinneqanngitsutut
inissisimapput. Immikkoortulli illoqarfimmut
qanittumi inissimanerminni sunngiffimmilu
atugassatut allarpassuarnut sunnerneqaqqapput.

Stk. 1. Delområderne henligger i dag
overvejende i naturtilstand. Områderne er
dog præget af placeringen tæt på byen og en
alsidig fritidsbenyttelse.
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Illut

Bebyggelse

Imm. 1. Immikkuualuttup 800-D13.1 iluani illut
marluk tamarmik immikkut 200 m2 angissusillit
pilersinneqarsinnaapput.

Stk. 1. Indenfor detailområde 800-D13.1 kan
der etableres 2 bygninger på hver 200 m2

Imm. 2. 8020-D14.1 iluani illut affinillit
atortulersuutilllu katillugit 2400 m2 annertutigisut
pilersinneqarsinnaaput.

Stk. 2. Indenfor 800-D14.1 kan der i alt
etableres 6 bygninger og anlæg på i alt 2400
m2

Imm. 3. Immikkuualuttup iluani illut atortulersuutillu
katillugit 2800 m2 annertutigisut sananeqarsinnaapput.

Stk. 3. I alt kan der indenfor delområderne
opføres 2800 m2 bygninger og anlæg

Inissaq sinneruttoq

Rummelighed

Imm. 1. Sanaartorfissatut periarfissaq qulaatungaani
taaneqartut katillugit 2800 m2 atorneqareerpata,
immikkoortoq tamakkerluni atorneqareersutut
isigineqassaaq.

Stk. 1. Når ovenstående byggemuligheder på
totalt 2800 m2 er udnyttet, betragtes området
som udbygget.

Imm. 2. Taaneqareersut saniatigut immikkoortut
ilaanni tamani ataatsimoorussamik teknikkikkut
atortulersuutinut illunik minnerusunik 20 m2
angitigisunik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 2. Der vil ud over ovennævnte kunne
etableres mindre bygninger til tekniske fælles
anlæg på 20 m2 i hvert delområde.

Appakaaffissanut tunngasut pilersuinerlu

Adgangsforhold og forsyning

Imm. 1. Immikkoortup ilaanut 800-D13-imut
aqqusinikkut appakaaffissaq Asummiut Aqq.-taatigut
pisinnaavoq.

Stk. 1. Vejadgange til delområde 800-D13
skal ske fra Asummiunut Aqq.

Imm. 2. Immikkoortup ilaanut 800-D14-imut
aqqusinikkut appakaaffisaq Qimmeqarfimmut
aqqusaarlugu pisinnaavoq.

Stk. 2. Vejadgangen til delområde 800-D14
skal ske ad Qimmeqarfimmut.

Imm. 3. Illuaraqarfik pineqarmat, innaallagissamut
erngullu aqqutaanik, kuuffissuarnillu
ataatsimoorussassanik pilersitsisoqarnissaanut
piumasaqaateqanngilaq.

Stk. 3. Da der er tale om aktivitetsområder
der er beliggende i stor afstand fra
eksisterende forsyningsforbindelser, stilles
der ikke krav om etablering af fælles
forsyning med el, vand eller kloak i området.

Imm. 4. Pilersuinermut aqqutinik pilersitsinissaq
illunik piginnittut piumasaqarneranit pissasoq
naatsorsuutigineqarpoq.

Stk. 4. Forsyning skal påregnes etableret ved
bygningsejeres egen foranstaltning.

Imm. 5. Inatsisit atuuttut naapertorlugit avatangiisinut
illersorneqarsinnaasunik pilersuutit
ikkussuunneqarnissaat qulakkeerneqassaaq.

Stk. 5. Det skal sikres at
forsyningsinstallationer etableres på en
miljømæssig forsvarlig måde i henhold til
gældende lovgivning.

Eqqissisimatitat eriagisariaqakkallu

Fredede og bevaringsværdige træk

Imm. 1. Aalajangersagaqanngilaq

Stk. 1. Ingen bestemmelser
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Aalajangersakkat immikkut ittut

Særlige bestemmelser

Imm. 1. Sanaartukkat atuilluartuunissaq
aallaavigalugu, mingutsitsissutaassanngitsullu
piumasaqaataavoq.

Stk. 1. Det er en forudsætning at byggeriet
opføres med bæredygtige løsninger og ikke
efterlader forurening.

Immikkut aalajangersaaffigisat

Klausulerede zoner

Imm. 1. Immikkoortup ilaa 800-D13 portussutsimi
55,5 m-imi akornusersuutaasussanngitsup ataani
inissisimavoq. Kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussakkut aalajangersakkani immikkoortup ilaani
800-D13-imi illut portussuseq 55,5
qaanngernavianngilaat, immikkoortulli ilaan 800-D14imi sanaartorfissartaani akornusersuutaangitsup
avataani inissisimalluni.

Stk. 1. Delområde 800-D13 er beliggende
under den vandrette hindrigsfrie flade i kote
55,5 m. Med bestemmelserne i
kommuneplantillægget vil ingen bebyggelse i
delområde 800-D13 overstige kote 55,5,
medens de områder der kan bebygges i
delområde 800-D14 ligger for den del der
kan bebygges uden for området med
hindringsfrie flader.

Imm. 2. Immikkoortup ilaani 800-D14-imi
qaartiterutaasivimmut illunit isumannaallisaanermut
ungasissusissamik 480 m aqqusinernilu
isumannaallisaanermut ungasissutsimik 160 m
aalajangersagaqarpoq.

Stk. 2. I delområde 800-D14 er der fastlagt
en sikkerhedszone på 480 m fra
sprængstofdepotet til bygninger og en
sikkerhedszone på 160 m til veje.

Imm. 3. Immikkoortup ilaata 800-D14
kangiatunginnguaniippoq Sisimiut timaata eqqaani
imeqarfiup killeqarfia. Kommunip
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussap immikkoortuisa
ilaannik imeqarfiup killeqarfia sunnerneqassanngilaq.

Stk. 3. Umiddelbart øst for delområde 800D14 ligger vandspærrezonen omkring
Sisimiut vandopland. Vandspærrezonen
berøres ikke af kommuneplantillæggets
delområder.
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Aalajangersakkat sukumiinerusut

Detaljerede bestemmelser

Pilersaarummi aqqit

Plannavne

800-D13. Sisimiuni miittarfiup eqqaani ATV-nik
ingerlanermut sammisassaqartitsivik.

800-D13. Aktivitetsområde til ATV-kørsel
ved Sisimiut lufthavn

800-D14. Sisimiut kangiatungaani ATV-nik
ingerlanissamut assakaasulinnillu qimussinik
angalanissamut sammisassaqartitsivik.

800-D14. Aktivitetsområder til ATV-kørsel
og hundevognskørsel øst for Sisimiut.

Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu

Bebyggelsens omfang og placering

Imm. 1. Immikkuualuttuni illut tullinnguuttutigut
agguataarneqassapput

Stk. 1. Bygninger fordeles i detailområderne
efter følgende fordeling

•
•

800-D13.1, 13.1.1-2mi taaneqartutut 400 m2imi sanaartorfissat marluk
800-D14.1, 14.1.1-6-imi taaneqartutut
sanaartorfissat 2400 m2-imik sanaartorfissat
arfinillit

•
•

800-D13.1, 400 m2 2 byggefelter
benævnt 13.1.1-2
800-D14.1, 2400 m2 i 6 byggefelter
benævnt 14.1.1-6

Imm. 2. Illut annerpaamik 6,5 m
portussuseqarsinnaapput

Stk. 2. Bygningerne må maximal have en
højde på 6,5 m.

Imm. 3. Illut 25 aamma 45 gradinik
sivingassusilerlugit qalialerneqasapput. Toqqaviup
naqqaniit qaavata killinganut annerpaamik 2,3 miussaaq.

Stk. 3. Bygningerne skal forsynes med
saddeltag med en taghældning på mellem 25
og 45 grader. Højden fra overkant fundament
til tagfod må max. være 2,3 m.

Imm. 4. Illut tikeraanut centerimut attuumassutillit
illup qaani isikkivilerlugit pilersinneqarsinnaapput.

Stk. 4. Bygninger i forbindelse med et
besøgscenter kan etableres med en
udsigtsplatform på taget.

Imm. 5. Toqqaviit sumiiffimmi nunap pissusaata
pukkinnerpaaffianiit 0,5 m portunerusumik
portussusilerneqassanngillat.

Stk. 5. Fundamenter må på det laveste sted
ikke være højere end 0,5 m over det
oprindelige terræn.

Imm. 6. Illut qanganitsanik eqqaassutissanit
takuneqarsinnaasuniit 20 m qaninnerusumik
sanaartorneqassanngillat.

Stk. 6. Bygninger må ikke opføres nærmere
end 20 m fra synlige eller påviste
fortidsminder.

Imm. 7. Illunut atatillugu silamiinnissamut
aneerasaartarfiinik 30 m2 annertutigisunik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 7. Der kan i forbindelse med bygninger
til ophold etableres en terrasse på 30 m2

Imm. 8. Aneerasaartarfiit eqqaanni kisimi
ungaluliisoqarsinnaavoq aammalu immikkoortut
ilaanni tamani erfalasulerfilertoqarsinnaavoq.

Stk. 8. Der må alene opsættes hegn omkring
terrasser og der kan i hvert delområde
opsættes en flagstang.

Sanaartukkap silatimigut isikkua

Bebyggelsens ydre fremtræden

Imm. 1. Illu silatimigut isikkumigut
aserfallatsaaleqqasutut isikkoqassaaq.

Stk. 1. En bygning skal i sit ydre fremtræde
vedligeholdt.

Imm. 2. Illut iikkersuutaat ujaqqat, issut, igalaamernit,
qisuit cementillunniit qalipatat atorlugit
suliarineqassapput.

Stk. 2. bygningers ydervægge kan udføres i
materialer som sten, tørv, glas, træ eller
gennemfarvede cementplader.

22

Imm. 3. Illuaqqat silatii qisummik qallerneqarsimasut
suliarineqanngitsutut isikkoqassapput imaluunniit
Kalaallit Nunaanni illoqarfinni qalipaatit
nalinginnaasumik atorneqartartut atorlugit
qalipanneqassallutik. Qalipaatit inngianartut, soorlu
qalipaatit qaamasut, qorsuit oraangsiallu
atorneqaqqusaanngillat.
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Stk. 3. Ydervægge af træ skal fremstå enten
ubehandlet eller overfladebehandlet i
afdæmpede farver som er almindeligt
anvendt i de grønlandske byer. Der må ikke
anvendes signalfarver, som f.eks.
selvlysende, grønne, orange farver.

Imm. 4. Illup qaliai qasertumik qernertumilluunniit
taamaallaat qalissialeqqusaapput imaluunniit ivikkanik
issumik taamaallaat qallerneqaqqusaallutik,
saviminernilluunniit taartunik qaamanermik
utertitsisartunik qallerneqaqqusaanatik.

Stk. 4. Tage må kun beklædes med gråt eller
sort tagpap, græs- eller tørvetage og ikke
reflekterende mørke metalplader.

Imm. 5. Atuilluartumik nukissiuutinik pilersuutit
atoraanni aatsaat qaamanermik utertitsisartut
atorneqarsinnaapput.

Stk. 5. Der må alene anvendes reflekterende
flader i det omfang disse indgår som en del af
en bæredygtig energiforsyning.

Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu
inissiiviit

Veje, stier og parkering

Imm. 1. Ingerlaarfinnik / nunaannarmi aqqutinik /
aqqusinernik sioraasunik saneqquffissalinnik 3 m
nerutussusilinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Stk. 1 Der må etableres kørespor / jordvej /
grusvej i en bredde af 3 m med vigepladser.

Imm. 2. Angallavissamut immikkoortut ilaat
immikkoortinneqartut sammivissiuutitut
isigineqassapput. Taamaalilluni immikkoortut ilaattut
immikkoortitat iluanni angallavissat
pilersinneqarsinnaapput. Angallaviit nunamut
piusumut tulluarsarneqarsinnaapput.

Stk. 2. De udlagte delområder til kørespor
skal betragtes som retningsgivende. Således
vil kørespor kunne anlægges inden for de
udlagte delområder. Køresporene kan
tilpasses det konkrete terræn.

Imm. 3. ATV-nut aqqut 3 m-imik nerutussusilerlugu
aalajangersarneqareerpat, atorneqalersinnagu aqqut
naleqqanik, ujaqqanik napasunilluunniit qalipakkanik
ilisarnaasersorneqassaaq.

Stk. 3. Når et ATV-spor er fastlagt i en max.
bredde af 3 m skal sporet afmærkes med
malede mærker, sten eller stolper, inden det
kan benyttes frit.

Imm. 4. Immikkoortut ilaanni tamani sanaartorfissatut
nalunaakkani biilinut inissiivinnik ataatsimoorussani
biilinik inissiisarfiit pissapput.

Stk. 4. Parkering skal ske på de fælles ppladser angivet ved byggefelterne i hvert
delområde.

Imm. 5. Angallavissat assigiinngitsut marluusut
qanganitsanit nassaarfigisanit minnerpaamik 20 m
ungasissuseqartinneqassapput.

Stk. 5. Begge typer kørespor skal holdes min.
20 m. fra arkæologiske fund.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Ubebyggede arealer

Imm. 1. Immikkoortup pinngortitatut isikkoqarneranik
allannguisunik, sanaartukkanik, qimmilivinnik,
sungiusartarfinnik angallavissat il.il. atortulersuutinik
pilersitsisoqassanngilaq.

Stk. 1. Der må ikke ud over bebyggelse,
hundeplads, øvelsesarealer og kørespor m.v.
etableres anlæg, der ændrer områdets
karakter af naturområde.

Imm. 2. Immikkoortut ilaanni containerinik
inissiisoqaqqusaanngilaq. Containerit

Stk. 2. Der må ikke opstilles containere i
delområderne. Anvendes containere skal
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atorneqassappata, illutuulli nalinginnaasutut qisuit
atorlugit isikkoqartinneqassapput.
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disse inddækkes med træ så de fremtræder
som alm. bygninger.

Imm. 3. Angallavissanik illunillu pilersitsinermut
atatillugu nunamik nalimmassaanikkut taamaallaat
nunataa allanngortinneqarsinnaavoq.

Stk. 3. Terrænet må kun ændres gennem
terrænreguleringer i forbindelse med
etablering af kørespor og byggeri

Imm. 4.Takornarialerisut allallut atortulersuutinik
atuisut nunaminertanik kusanartuutitsinissamut
torersuutitsinissamullu pisussaaffeqarput.

Stk. 4. Turist operatører og andre der
benytter anlæggene har pligt til at holde
arealerne pæne og ryddelige.

Imm. 5. Immikkoortut ilaannut ungalulersuineq
taamaallaat pisinnaavoq qimmivilivinnut atatillugu.

Stk. 5. Der må kun foretages hegning inden
for delområderne i forbindelse med
hundegårde.

Imm. 6. Atortussanik inissiineq taamaallaat
sanaartornermut atatillugu piffissani sivikitsuni
qaammatini pingasuni pisinnaavoq. Atortussat
isumannaarneqarsimassapput.

Stk. 6. Oplag af materialer må kun ske i
kortere perioder på 3 mdr. i forbindelse med
byggeri. Materialer skal være sikrede.

Teknikkikkut atortulersuutit

Tekniske anlæg

Imm.1. Illup qaanit kusernerit, illunit nunamut ima
ungasissusilerlugit kuutsinneqassapput toqqaviup
eqqaani tasinnguussinnaajunnaarlugit. Kuutsitsineq
eqqaani sanaartukkanut nunaminertanullu
sanaartorfiunngitsunut akornutaassanngilaq.

Stk. 1. Tagvand skal afledes til terræn i en
sådan afstand fra bygninger, at det ikke vil
kunne samles omkring fundamentet.
Afledningen må ikke være til gene for
omkringliggende bebyggelse og ubebyggede
arealer.

Imm. 2. Eqqagassat piginnittup peqqusineratigut
nassarneqartassapput Sisimiunilu eqqaavissuarmut
tunniunneqartassallutik, eqqagassalerinermulluunniit
maleruaqqusamut sukkulluunniit atuuttuusumut
naapertuuttumik suliarineqassallutik.

Stk. 2. Fast affald skal ved ejerens
foranstaltning bringes med og afleveres på
lossepladsen i Sisimiut, eller i øvrigt
håndteres i overensstemmelse med det til
enhver tid gældende affaldsregulativ.

Imm. 3. Perusuersartarfimmit imikumik
kuutsitsinermut issunngortitsisarneq
perusuersartarfinnilluunniit kuutsittakkat
atorneqarsinnaapput tassani perusuersartarfinnit
imikoq iggavimmit imeq mingunnikumut
katersuivimmut katersorseqassallutik, Sisimiunut
assartorneqarnissaat siunertaralugu, tassani Qeqqata
Kommuniata innersuussineratigut kuuffissuarmut
saliivimmulluuniit toqqaannartumik
kuutsinneqassalluni.

Stk. 3. Til sort spildevand kan anvendes en
komposteringsløsning eller vandskyllende
toiletter, hvor det sorte spildevand sammen
med det grå spildevand samles i en tank med
henblik på transport til Sisimiut hvor det efter
Qeqqata Kommunia’s anvisning skal
afleveres til kloaksystemet eller direkte til
rensningsanlæg.

Imm. 4. Innaallagissiuutinik ikkussuineq quivimi
naqqumiluunniit, ima ilusilersorneqarsimasumut,
sapinngisamik nipi nipikinnerpaanngorlugu,
ikkussunneqassaaq.

Stk. 4. Installation af generatorer skal ske i
fællesanlæg, i udhus eller kælder, der er
indrettet på en sådan måde, at støjen
reduceres mest muligt.

Imm. 5. Pilersuinermut aqqutit tamarmik nunamut,
aqqusernit ingerlaarfiinut matoruunneqarlutik
imaluunniit kuussinerni
takusinnaajunnaarfigisinnaasanni il.il. matoorullugit
pilersinneqassapput.

Stk. 5. Alle ledningsanlæg skal etableres
nedgravet under terræn, i vejtracé eller skjult
i kløfter m.v. hvor de kan tildækkes.

Imm. 6. Parabolinik annerpaamik 0,5 m
ikkussisoqarsinnaavoq.

Stk. 6. Der kan opsættes paraboler på max.
0,5 m.
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Avatangiisinut tunngasut

Miljøforhold

Imm. 1. Pinngortitamik, kuunnik, tatsinik, imarmillu
mingutsitsisoqaqqusaanngilaq.

Stk. 1. Forurening af landområder, elve, søer
og hav må ikke finde sted.

Imm. 2. Sanaartornermi nunamillu atuinermi ummasut
eqqaanilu pinngortitaq ima mianerineqassaaq,
immikkoortut mingutserneqarnani
ajortisarneqarnanilu.

Stk. 2. Under opførelse og brug af områderne
skal der tages hensyn til dyrelivet og den
omkringliggende natur således, at området
ikke forurenes eller spoleres.

Imm. 3. Atortussat silamiitinneqartut
illersorneqarsinnaasumik inissinneqassapput, aatsaallu
illuaqqiortoqartillugu illuaqqanilluunniit
allanngortiterisoqartillugu annerpaamik qaammatini
pingasuni uninngatitsisoqarsinnaassalluni.

Stk. 3. Udendørs opbevaring af materialer
skal ske forsvarligt og må kun foregå i
perioder med opførelse eller ombygning af
bygninger, og højst i 3 mdr.

Imm. 4. Sanaartornerup nalaani, nunaminertat
sanaartorfiunngitsut sapinngisamik
mianerineqassapput. Naasut nunalu
innarlerneqarsimasut, isikkumisut
ilisinneqaqqissapput.

Stk. 4. Ubebyggede arealer skal under byggeog anlægsarbejder skånes mest muligt.
Beskadiget vegetation skal reetableres.

Imm. 5. ATV-nut aqqut sungiusartarfillu piffissami
07.00-mit 22.00 tungaanut atorneqarsinnaapput.

Stk. 5. ATV-kørespor og øvelsesområde må
benyttes i tidsrummet fra 07.00 til 22.00

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarummik
aamma / imaluunniit Kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik
atorunnaarsitsineq

Ophævelse af lokalplan og/eller

Imm. 1. Kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussamik matuminnga inaarutaasumik
akuersissuteqarnermut atatillugu immikkoortup ilaa
800-F1 immikkoortullu ilaa 800-E6
nalimmassarneqarput.

Stk. 1. Delområde 800-F1 og delområde 800E6 justeres i forbindelse med den endelige
godkendelse af nærværende
kommuneplantillæg.

Imm. 2 Periarfissat tamakkerneqareermata,
aqqusinertaarsuarmut immikkoortitaasoq
immikkoortoq 800-E10 peerneqarpoq.

Stk 2. Delområde 800-E10 som er udlagt til
grusgrav fjernes, da mulighederne er udtømt.
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Kommuneplantillæg

Nr. 41

AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussassatut siunnersuut 2019-imi februaarip 28-ani
kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq

Forslaget til kommuneplantillæg er vedtaget
af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019

Malik Bertelsen

Paneeraq Olsen

Borgmesteri/Borgmester

Kommunaldirektør /Kommunimi pisortaaneq
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Nunap assinga 1
Kortbilag 1

2012 - imiit 2024 tikillugu kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut
kommunip
pilersaarusiorfigineqaenerani
tapiliussaq nr. 41

Kommuneplantillæg nr. 41 til
kommuneplan 2012 - 2024

Titarnerit nassuiaataat / Signaturforklaring
Immikkoortup / Delområde

800-D13.2

Nunap assinga 2
Kortbilag 2

2012 - imiit 2024 tikillugu kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut
kommunip pilersaarusiorfigineqaenerani
tapiliussaq nr. 41

Kommuneplantillæg nr. 41 til
kommuneplan 2012 - 2024

800-D13.1

Titarnerit nassuiaataat /Signaturforklaring
Immikkuualutut / detailområder
ATV-nut sungiusartarfik / ATV-øvelsesområde

800-D13.2

800-D13.1

Nunap assinga 3
Kortbilag 3

2012 - imiit 2024 tikillugu kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut
kommunip
pilersaarusiorfigineqaenerani
tapiliussaq nr. 41

Kommuneplantillæg nr. 41 til
kommuneplan 2012 - 2024

13.1.2
13.1.1

Titarnerit nassuiaataat / Signaturforklaring
Immikkuualutut / detailområder
ATV-nut sungiusartarfik / ATV-øvelsesområde
Sanaartorfissat / Byggefelter
Aqqusinersuaq / Vejadgang
Biilinut inissiivik /Parkering m.v.
ATV-nut aqqut / ATV kørspor

Nunap assinga 4
Kortbilag 4

2012 - imiit 2024 tikillugu kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut
kommunip
pilersaarusiorfigineqaenerani
tapiliussaq nr. 41

Kommuneplantillæg nr. 41 til
kommuneplan 2012 - 2024

800-D14.2

160m
800-D14.1

800-D14.3

480m

Titarnerit nassuiaataat / Signaturforklaring
Immikkuualuttut / detailområder
ATV-nut aqqut / ATV-kørespor
Assakaasulinnut qimussertarfik / Hundevognsbane
Isumannaallisaanermut killeqarfiliussat /
Sikkerhedszoner
Imeqarfiup killeqarfia / Vandspærrezone

160 m

800-D14.3

800-D14.1

800-D14.2

480m

Nunap assinga 5
Kortbilag 5

2012 - imiit 2024 tikillugu kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut
kommunip
pilersaarusiorfigineqaenerani
tapiliussaq nr. 37
Kommuneplantillæg nr. 37 til
kommuneplan 2012 - 2024

Titarnerit nassuiaataat / Signaturforklaring
Immikkuualuttut / Detailområder
ATV-nut aqqut / ATV kørespor
Assakaasulinnut qimussertarfik / Hundevognsbane
Sanaartorfissat / Byggefelter
Biilinut inissivik / Parkering m.v.
Qimussertarfimmut sungiusarfiisap / Træningsbane
til hundevogn
Qimmilivinni / Hundeområde
Isumannaallisaanermut killeqarfiliussat /
Sikkerhedszone

