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HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?KOMMUNEMI PILERSAARUT SUUGAMI?

Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, decembarip 11-ani 2008-meersoq aamma 
kommunimi pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuisarneq pillugit 
Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 7, februaarip 26-ani 
2009-meersoq naapertorlugit, kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut 
nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni 
pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi nunaminertat 
atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa.

Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik assiliartaliisussamik 
kommunimi pilersaarusiortoqarpoq, taamaalillunilu iliuusissat 
aalajagersimasut tassunga atatillugu innuttaasunit kommunalbestyrelsimillu 
nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup 
ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq.

Nunaminertat qanoq atorneqarnissaanut, nutaamik illuliornermut, 
aqqusinniornermut, pisuinnarnut aqqusinniornermut il.il. qanoq 
inissiisoqassanersoq aamma immikkoortup aalajangersimasup iluani qanoq 
ilusiliisoqassanersoq pillugit, kommunalbestyrelsi kommunimi pilersaarummi 
aalajangersaasarpoq.

Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq – assersuutigalugu 
immikkoortut ilaat naammanngippata piffissamulluunniit naleqqutinngippata. 
Kommunimi pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna 
pisinnaanngussaaq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una Sisimiut Kommunetoqaani 
immikkoortitap ilaanut ilaavoq. Taamaattumik Kommunimi pilersaarummut 
tapiliussaq Sisimiuni 1992-imiit 2005 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut 
tapiliussaavoq.

Efter Landstingsforordningen nr. 5 af 11. december 2008 og 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om 
kommuneplanlægning 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.

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 styre den fremtidige fysiske udvikling i kommunen.

I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, 
hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes 
inden for et bestemt område.

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

Dette kommuneplantillæg er givet for et delområde der hører ind under 
den gamle Sisimiut Kommune. Derfor er Kommuneplantillægget en del af 
Kommuneplan 1992-2005 Sisimiut.



HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?KOMMUNEMI PILERSAARUT SUUGAMI?

Kommunemi pilersaarummut tapiliussaq nassuiaatitaqarpoq, 
tassanilu kommunemi pilersaarutikkut pilersaarutit tunngavigisaat 
aalajangersarneqarlutik. Tamatuma kingorna aalajangersagartaa 
tullinnguutissaaq, tamatumani nunaminertat qanoq atorneqarnissaanut, 
illuliornermut, aqqusinniornermut, pisuinnarnut aqqusinniornermut il.il. qanoq 
inissiisoqassanersoq aamma immikkoortup aalajangersimasup iluani qanoq 
ilusiliisoqassanersoq pineqarlutik.

Kommunimi pilersaarutaani tapiliummut pilersaarutinullu allanut 
tunngasutillugu paasissutissat tullinnguuttumut saaffiginnissuteqarnikkut 
pissarsiarineqarsinnaapput:

Qeqqata Kommunia
Teknikkimut  Avatangiisinullu Immikkoortortaq
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik

Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel, der fastlægger 
de forudsætninger og mål, der ligger til grund for kommuneplantillægget. 
Herefter kommer bestemmelsesdelen, der består af overordnede og 
detaljerende bestemmelser for, hvordan arealer, veje, stier osv. skal 
placeres og udformes inden for et bestemt område.

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

Qeqqata Kommunia
Området for Teknik & Miljø
Planafdelingen
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NASSUIAAT
A.  Tunuliaqutaq
Iliveqarfiup allineqarsinnaanissaanut killiliussat sapinngisamik 
periarfissaqarluarnissaa aamma toqusunut biilit, ilerriat alakkaasullumi 
iliveqarfimmut ajornannginnerusumik aappakaassinnanngornissaat 
Kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarmat, kommunip pilersaarutaanut 
tapiliussaq una suliarineqarpoq. Kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarportaaq,  
illoqarfiup takujuminassusia immikkoortumilu immikkuullarissuunera 
pigiinnarneqarlutillu pitsanngorsaavigineqassasut. 

Taamaattumik Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Kommunalbestyrelsi 
sinnerlugu 2009-mi maajip 22-ani aalajangiivoq, kommunip pilersaarutaanut 
tapiliussaq nr. 15-imi aamma kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 29-
mi sanaartorfissat marluk eqqaaneqartut § 24-mi sanaartorfioqqusaannginneri 
atorunnaarsinneqassasoq. § 24-mi sanaartoqqusinngitsoqartillugu 
pilersaarusiornermut nutaamik tunngavissaqartitsisoqartariaqarpoq, tamannalumi 
kommunalbestyrelsimit kissaatigineqartut siusinnerusukkut eqqaaneqarsimasut 
qulakkeerneqassappata pisariaqarpoq. Taamaalilluni kommunip pilersaarutaanut 
tapiliussaq una suliarineqarpoq.

B. Ullumikkut immikkoortortap ilaa
Inissisimaffia
Qeqqata Kommuniani Sisimiut illoqarfiata qiterpasissuani pilersaaruteqarfiusoq 
kommunip pilersaarutaanut tapiliussami pineqarpoq, Takussutissaq 1 takuuk.

REDEGøRELSE
A. Baggrund
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet fordi kommunalbestyrelsen 
ønsker, at skabe de bedst mulige rammer for udvidelse af kirkegården, 
og forbedre adgangen til kirkegården for rustvogn, begravelsesfølger og 
besøgende i øvrigt. Yderligere ønsker kommunalbestyrelsen at bevare og 
forbedre de bymæssige kvaliteter og områdets særlige karakter. 

Derfor besluttede Økonomiudvalget, på vegne af Kommunalbestyrelsen 
den 22. maj 2009, at nedlægge et § 24-forbud mod udnyttelsen af to 
byggefelter angivet i Kommuneplantillæg nr. 15 og Kommuneplantillæg 
nr.29. Et § 24-forbud kræver at der bliver udarbejdet et nyt plangrundlag, 
hvilket også er nødvendigt for at sikre kommunalbestyrelsens tidligere 
nævnte ønsker. Dermed blev dette kommuneplantillæg tilvejebragt.

B. Delområdet i dag
Placering
Kommuneplantillægget dækker et delområde i det centrale Sisimiut, 
Qeqqata Kommunia, se fig. 1.

Takuss/Fig 1. Immikkoortitap ilaata inissisimaffia / Delområdets placering

Sisimiut -      Immikkortitap/ Delområdet

Qeqqata Kommunia

Kalaallit Nunaat
  / Grønland
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Takuss/Fig.2. Immikkoortup maannakkut atuuffia killeqarfialu, taamaattorli sungaartumik toornilersugaq nutaamik killeqarfilersorneranik takutitsivoq, taannalu kommunimi pilersaarummut tapilius-
sami atuutissalluni /Områdets nuværende anvendelse & afgrænsning men hvor den gule stiplede linje angiver den nye afgrænsning som er gældende for dette kommuneplantillæg
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Atuuffia killeqarfialu
Immikkoortortap ilaa iliveqarfittut, sanaartorfiunngitsutut, najugaqarfittut 
qimmeqarfittullu ullumikkut atorneqarpoq. Taakku saniatigut illu B-146, 
najugarineqartoq ippoq marlunnillu sanaartorfissaqarluni. Takussutissaq 
2-mi immikkoortitani immikkoortut assigiinngitsut pioreersut killeqarfii 
qaqortumik titarnilersorsimapput, sungaartumik toornilersugaq tassaavoq, 
kommunip pilersaarutaanut tapiliussami uani nutaami immikkoortitat killeqarfii 
nutaat, tassani illoqarfiup qeqqanut qanittumiittup ilamernga najugaqarfiusoq 
sanaartorfiunngitsorlu ilanngunneqarluni.

Immikkoortortap ilaa qoorortannguamiippoq, kujataatungaani Aqqusinersuarmiit 
avannamut Kangerluarsunnguup tungaanut nuna appariarfeqarluni. Kitaata 
tungaani qaqqajunnaqarluni ilaqutariinnut ataatsinut illoqartitertumik, 
taamaalillunilu pissusissamisoortumik killeqarfilerneqarluni. Deichmanip Aqq. 
qaqqajunnarlu kiisalu illut sanaartorneqarsimasut kangimut killeqarfiusutut 
ipput. Kujataatungaani Aqqusinersuaq killeqarfiuvoq, tamannalu illoqarfiup 
qeqqanut ilaavoq.

Anvendelse & afgrænsning
Delområdet anvendes i dag som kirkegård, friholdt område, boligområde 
og hundeplads. Derudover er der en bygning B-146, der bruges til 
beboelse og der er udlagt to byggefelter. Figur 2 angiver med hvid 
eksisterende afgrænsning af de forskellige delområder, den prikkede gule 
linje angiver det nye delområde der omfattes af dette kommuneplantillæg, 
hvor der inddrages noget af det nærliggende centerområde, boligområde 
og friholdt område.

Delområdet ligger i et dalstrøg, hvor terrænet falder fra Aqqusinersuaq 
i syd ned mod Kangerluarsunnguaq i nord. Mod vest rejser fjeldet sig 
med eenfamilie huse og skaber en naturlig afgrænsning. Deichmanip 
Aqq. skaber sammen med fjeldet og bebyggelsen afgrænsningen mod øst. 
Mod syd er området afgrænset af vejen Aqqusinersuaq, der er en del af et 
centerområde.
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Takuss/ Fig. 3.  Aqqusinersuarmit isikkivik & B-146 / Udsigten fra Aqqusinersuaq  & B-146 
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Immikkoortortap pitsaaqutaa
Immikkoortup nunataa maannakkullu atuuffia eqqarsaatigalugit 
immikkuullarilluinnartuupput, ammasuuneratigut Aqqusinersuup tungaaniit 
illoqarfiup ilaanut, iliveqarfimmut, Kangerluarsunnguamut Akianullu 
isikkivigissaarluni.

Immikkoortoq illoqarfiup qeqqaniippoq, immikkoortunullu eqqaaniittunut 
najugaqarfiusunut sanilliullugu ammasuunera immikkoorutigalugu. 
Aammattaaq Aqqusinersuaq atuarlugu illoqarfiup qeqqaniinneratigut illoqarfiup 
qeqqaniittunit allanit pisiniarfeqartitsitertunit sukisaarsaarfeqarfissatut 
periarfissagissaarneruvoq. Taamatut assigiinngisitaartuunera 
allaanerunerata illoqarfik kiisalu illoqarfiup qeqqa pikkunarnerulersillugulu 
misigisassaqarnarnerulersippaa – illoqarfimmullu pitsaanerulersitsilluni.

Immikkoortortap ilaata pitsaanngequtaa
Aqqusinersuarmit Kangerluarsunnguup tungaanut isikkivik illu B-146-mit 
assersorneqarpoq. 

Iliveqarfimmut apuunnermi katersuuffissaqartariaqarpoq, ilisineq sioqqullugu 
kingornalu ilaqutariit katersuuffissaqarsinnaaqqullugit, kiisalu appakaaffissat 
biilinullu uninngasarfissat pitsaanerusariaqarlutik.

Aqqusinersuarmit appakaaffissiaq pioreersoq naleqqutinngilaq.

Iliveqarfik maannakkut piusoq ulikkaalerpoq, illoqarfimmilu ilisisoqarsinnaanera 
qulakkeerniarlugu allineqartariaqarluni.

Delområdets styrke
Landskabet og nuværende anvendelse er meget karakteristisk for området. 
Der giver den åbne karakter og frie udsigt fra Aqqusinersuaq ud over dele 
af byen, kirkegården, Kangerluarsunnguaq og Akia. 

Området ligger midt i byen og adskiller sig med sin åbne karakter fra de 
omkringliggende bebyggede arealer. Det indgår ligeledes i centerforløbet 
langs Aqqusinersuaq, hvor det ligger som et åbent rekreativt område i 
kontrast til den øvrige del af centerforløbet der består af butikker. Denne 
variation og kontrast gør byen samt centerforløbet mere dynamisk og 
oplevelses rig – og giver byen kvalitet.

Delområdets svaghed
Bygningen B-146 skemmer for udsigten fra Aqqusinersuaq mod 
Kangerluarsunnguaq. 

Kirkegården har brug for en ankomst plads, hvor familien kan samles før 
og efter begravelsen, samt bedre adgangs og parkerings muligheder.

Udformningen af eksisterende adgangsvej fra Aqqusinersuaq er ikke 
hensigtsmæssig.

Det nuværende kirkegårdsareal er ved at være opbrugt og skal udvides for, 
at sikre begravelsespladser i byen.
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Takuss/ Fig. 4 Immikkoortitap ilaata nunap assitaa, matumani kommunimi pilersaarummut tapiliussami aalajangersar-neqarsimasoq / Kort over delområdet som fastlægges i dette kommuneplantillæg
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C. Kommunimi pilersaarummut tapiliussami siunertaq
Kommunimi pilersaarummut tapiliussami siunertaavoq: 

__Nunaminertaq iliveqarfittut kiisalu tassunga atasumik appakaaffissiaq, 
biilinut uninngasarfiit sukisaarsaartitsivissatullu immikkoortinneqarnissaa 
qulakkeerneqassasoq

__illoqarfiup takujuminassusia immikkoortumilu immikkuullarissuunera 
pigiinnarneqarlutillu pitsanngorsaavigineqassasut

__toqusunut biilit, ilerriat alakkaasullumi iliveqarfimmut ajornannginnerusumik 
aappakaassinnanngornissaat 

__ Iliveqarfiup allineqarsinnaanissaanut killiliussat sapinngisamik 
periarfissaqarluarnissaa qulakkeerneqassasoq

D. Kommunimi pilersaarummut tapiliussap imaa
Atuuffia
Nunaminertaq illoqarfiup qeqqani siunertanut, iliveqarfittut kiisalu tassunga 
atasumik appakaaffissiaq, biilinut uninngasarfiit sukisaarsaartitsivissatullu 
immikkoortinneqassasoq kommunimi pilersaarummut tapiliussami 
aalajangersarneqarpoq, takussutissaq 4 imlt. ilanngussaq 1 takuuk.

Sanaartorneq
Iliveqarfiup ingerlanneqarneranut atatillugu annikitsutigut 
sanaartortoqarsinnaanerata saniatigut immikkoortortap ilaata 
iluani sanaartortoqarsinnaanngilaq. Sanaartorfissat marluusut 
atorunnaarsinneqarput, taarsiullugulu sanaartorfissaagaluit sukisaarsaarfissanut 
atorneqarfissanngortinneqarlutik. B-146 najugaqarfissatut ullutsinnut 
naleqqutinngilaq, taamaattumillu piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu 
ingutserneqartariaqarluni sukisaarsaarfissatut atugassanngortinneqarluni.

C. Kommuneplantillæggets formål
Formålet med dette kommuneplantillæg er:

__at sikre områdets anvendelse til kirkegårdsområde med tilhørende 
adgangsveje, parkeringsfaciliteter og rekreativt område

__at bevare og forbedre de bymæssige kvaliteter og områdets særlige 
karakter

__at forbedre adgangen til kirkegården for rustvogn, begravelsesfølger og 
besøgende 

__ at sikre de bedst mulige rammer for udvidelse af kirkegården

D. Kommuneplantillæggets indhold
Anvendelse
Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til centerformål 
og udlægger det til kirkegårdsområde med tilhørende adgangsveje, 
parkeringsfaciliteter og rekreativt område, se fig. 4 eller bilag 1.

Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse i delområdet, undtagelsesvist kan 
der opføres mindre bygninger i forbindelse med kirkegårdens drift. De to 
eksisterende byggefelter nedlægges og i stedet inddrages byggefelterne til 
rekreativt formål. B-146 findes ikke tidssvarende som bolig og bør på sigt 
nedrives til fordel for et rekreativt område.
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Takuss/ Fig. 5. Siunissami sukisaarsartit-sivissatut atorneqarsinnaasutut assersuusiaq  / Illustration af det mulige fremtidige rekreative område
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Nunaminertat sanaartorfiunikuunngitsut
Iliveqarfittaa pingasunut agguagaavoq, 1. iliveqarfik pioreersoq, 2. allissutaa 
siulleq aamma 3. allissutaasinnaasoq. Allissut siulleq pilersaarusioreerpoq, 
2010-milu aasaanerani naammassineqarnissaa naatsorsuutigineqarluni. 3000 
m2-ip missaani annertussuseqarpoq, ilerrinut 500 missaani inissaqarluni ukiullu 
qulit missiliorlugit atuussinnaassalluni. Immikkoortumi allisutaasinnaasoq 
10.000 m2-isut annertussuseqarpoq, ukiut 20-t missiliorlugit atuussinnaassalluni.

Aqqusinersuup tungaanut immikkoortup nunataata immikkoorutaa 
allanngutsaalineqassappat pitsanngorsaavigineqassappallu 
sukisaarsartitsivissatut immikkoortinneqassaaq. Kangiatungaani nunataata 
ammasuunera manissuuneralu aamma kitaatungaani qaqqajunnaq 
qattunerunera immikkooruteqaatigai. Iliveqarfimmut takusaasut 
ataatsimoorfissaqarsinnaaqqullugit uninngaarfissaqarsinnaaqqullugillu 
apuuffissiaqartariaqarpoq. Nunaminertaq sukisaarsartitsivissatut 
immikkoortinneqarsimasoq taamatut atorneqarsinnaassaaq, nunataa 
manissuinnaq ammaannartoq amerlasuut ataatsimoorfigisinnaammassuk, 
qaqqajunnamulli sammisut tungaa inissaaleqinarnerussalluni. 
Sukisaarfissatut immikkoortinneqarsimasup ilusilersorneqarnera 
assigiinngitsorpassuarnik ilusilikkanik assigiinngitsutigut atorneqarsinnaasunik 
misigisassaqartitsisinnaasunillu pilersuisoqarsinnaavoq. Aammaattaaq 
illoqarfiup eqqumiitsuliortui suleqatiginerisigut sukisaarsaartitsivissaq 
immikkukajaaq isikkulersorneqarsinnaavoq

Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninngasarfik
Iliveqarfiup kitaatungaani biilinut uninngasarfilikkamik aqqusiniliinikkut 
iliveqarfimmut isertarfik pitsanngortinneqarsinnaavoq. 

Aqqusinersuup biilinullu uninngasarfiup tungaaniit kitaatungaatigut 
appakaaffiliisoqarsinnaappat, iliveqarfiup tikinneqariaannaasinnaanera 

Friarealer
Selve kirkegårdsområdet er opdelt i tre dele, 1.den eksisterende kirkegård, 
2. første udvidelse og 3. et område for mulig udvidelse. Første udvidelse 
er planlagt og forventes færdig sommeren 2010 og udgør ca. 3000 
m2, svarende til ca. 500 gravpladser der giver en kapacitet til ca. 10 
år. Området for mulig udvidelse udgør et areal på ca. 10.000 m2, der 
forventes at give en kapacitet til ca. 20 år. 

Området op mod Aqqusinersuaq er udlagt til rekreativt område, hvis 
særlige landskabelige karakter skal bevares og styrkes. Den er kendetegnet 
ved en åben flad karakter i den østlige del og et kuperet fjeld terræn i den 
vestlige del. Kirkegården har brug for en ankomstplads, hvor besøgende 
kan samles og opholde sig. Det rekreative område skal bruges til dette, 
hvor den åbne flade del skal rumme en plads hvor mange kan mødes, 
mens det kuperede fjeldområde skal genere pladser af mere individuel 
karakter. Ved udformningen af det rekreative område kunne der eventuelt 
bruges multielementer, der giver forskellige anvendelses muligheder og 
oplevelser. Yderligere kunne der etableres et samarbejde med de lokale 
kunstner i byen, som kunne være med til at give det rekreative område et 
særpræg.

Veje, stier og parkering
Adgangen til kirkegårdsområdet forbedres ved, at der gives mulighed for 
at etablere vej med tilhørende parkeringsfaciliteter vest for kirkegården. 

Tilgængeligheden til kirkegården sikres ved, at der skal etableres adgang 
fra vest langs vej og parkeringsområdet, samt øst for området for mulig 
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qulakkeerneqassaaq, kiisalu kangiatungaatigut alliliisoqarsinnaaneranik 
periarfissaqartillugu. Iliveqarfimmut tunngasut assigiinngitsut 
atassusilersugaassapput, aamma allineqarsinnaanissaanut atatillugu 
kangiatungaaniit kimmut aqqutilerneqarnissaa qulakkeerneqartariaqarpoq.

E.  Pilersaarummut allamut attuumassutaa
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 37 nuna tamakkerlugu 
pilersaarusiornermut sunniuteqassanngilaq.

1992-imiit 2005-imut Kommunimi pilersaarut
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una 1992-imiit 2005-imut Kommunimi 
pilersaarummi tunngavigisanut pingaarnernut tassungalu atasut kommunimi 
pilersaarummut tapiliussaq nr. 15-imut nr. 29-mullu naapertuuppoq.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una atorlugu C3 
allilerneqarsinnaanngussaaq, taamaalilluni eqqaani immikkoortup ilamininngua 
(immikkoortup ilaa C2.4 aamma A3 nunaminertallu sanaartorfiusussaanngitsup 
annertunersaa)  immikkoortup ilaanut C3-mut ilanngunneqarsinnaassammat, 
immikkoortunullu taakkununnga ilanngunneqartunut aalajangersakkat 
atorunnaarsinnaeqassallutik. Tassungalu atatillugu nunaminertaq C3-
mut ilanngunneqassappat, ilaatigut C2.4-mi sanaartorfissat marluusut 
atorunnaarsinneqassapput.

Aalajangersakkat pingaarnerit maannakkut atuuttuusut allanngortinneqassapput, 
taamaalillutik Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-imi, 5. december 2008-meersoq 
aamma Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat 
pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-
meersumut ilaatinneqarniassammat.

udvidelse. Kirkegårdens forskellige dele skal forbindes og der skal sikres 
en stiforbindelse øst-vest gennem området for mulig udvidelse.

E.  Forhold til anden planlægning
Landsplanlægning
Kommuneplantillæg nr. 37 påvirker ikke landsplanlægningen.

Kommuneplan 1992-2005
Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for 
kommuneplan 1992-2005 og det dertil hørende kommuneplantillæg nr.15 
og nr. 29.

Med dette kommuneplantillæg sker der en udvidelse af C3, således 
at en mindre del af naboområdet (delområde C2.4 og A3 & en del af 
det friholdte område) inddrages i delområde C3 og de før gældende 
bestemmelser for disse inddragede områder ophæves. I den forbindelse 
nedlægges bl.a. de to udlagte byggefelter i C2.4, hvis areal inddrages i C3.

De nuværende overordnede bestemmelser ændres, så de kommer til at 
omfatte de forhold, som Landstingsforordningen nr. 5 af  11. december 
2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om 
kommuneplanlægning og arealanvendelse fastlægger. 
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Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Landstingslov nr.18 af 19. 
november 2007 om fredning af kulturminder.

Der skal i forbindelse med jordarbejde og udgravning af grave rettes 
henvendelse til Sisimiut Museum, såfremt der dukker fortidsminder af 
nogen art frem under arbejdet. 

Containere
Der må ikke opstilles container i området.

Hundehold
Der må ikke holdes hunde i området.

Bådoplæg
Der må ikke opstilles både i området

Arealadministration 
Kommuneplantillægget er omfattet af de til enhver tid gældende 
retningslinjer for arealadministration, der er fastlagt i Kommuneplanen. 

For kirkegårdsområdet gælder yderligere Landstingsforordningen nr. 6 af 
17. oktober 1990 om kirkegårde og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 
af 28. november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelser m.v. 

F.  Retsvirkninger
Midlertidige 

Qanganitsat eqqaassutissat
Qanganitsat eqqaassutissat 1900-kkut sioqqullugit pisut, Qanganitsanut 
eqqaassutissat imaaliinnarlugit peerneqarsinnaanngitsut illullu 
eqqissisimatinneqarnerat pillugu Landstingip inatsisaa nr. 18/2007 19. november 
2007-imeersumi ilaapput.

Nunami sulinermi ilerrinillu assaanermi qanganitsanik eqqaassutissanik 
nassaartoqarnermut atatillugu Sisimiut Katersugaasiviat saaffigineqassaaq. 

Containerit
Immikkoortumi tassani containerinik inissiisoqaqqusaanngilaq.

Qimmeqarneq
Immikkoortumi tassani qimmeqaqqusaanngilaq.

Angallatit qaqeqqasut
Immikkoortumi angallatinik inissiisoqassanngilaq.

Nunaminertanik aqutsineq
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nunaminertanut aqutsinermut 
maleruaqqusani Kommunimi pilersaarummi aalajangersarneqarsimasumi 
ilaavoq. 

Iliveqarfimmut tunngatillugu Iliveqarfeqarnermi inatsisartut peqqussutaat 
nr.  6, 17. oktober 1990-imeersoq aamma Iliveqarfiit  ungaloqartinneqarneri, 
avatangiisaat il.il pillugit   Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 
47, 28. november 1990-imeersoq atuupput. 

F.  Atuuffii
Utaqqiisaasumik
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Kommunimi pilersaarummut tapiliussami matumani immikkoortup ilaani 
§24 inerteqqut atuuppoq. inerteqqut 2009-mi juunip 17-i atuutilerpoq, 
ukiorlu ataaseq atuutissalluni. Inerteqqut isumaqarpoq, immikkoortumut 
tassunga pilersaarusiornermut tunngaviusussalioqqittoqartinnagu 
nunaminertamik atugassiisoqarfiussananilu sanaartortoqarnissaanik 
akuersissuteqartoqassanngitsoq, tamannalu ukiup ataatsip iluani pisinnaavoq.

Inaarutaasoq 
Pilersaarut Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqareerneratigut tamanullu 
saqqummiunneqareerneratigut, nunaminertaq pilersaarummi ilaatinneqalissaaq, 
pilersaarummilu aalajangersakkat kisiisa aallaavigalugit atorneqarsinnaassalluni.

Taamaattorli immikkut pisoqartillugu pilersaarutillu pingaarnertut 
tunngaviinut akerliunngippat, annikitsumik avaqqutsisoqarnissaanik 
akuersissuteqartoqarsinnaavoq.

Avaqqutsinerit annertunerusut pineqartillugit, nutaamik 
pilersaarusiortoqartariaqalersinnaavoq.

Pilersaarummi nunaminertanut sanaartukkanullu ilaasunut tunngatillugu 
ima isumaqanngilaq pilersaarummit ilumut piviusunngortinneqassasut. 
Akuerisaasumik nunaminertami maannamut ingerlanneqareersut 
ingerlatiinnarneqarsinnaapput.

 Tamanut saqqummiunneqarneraG. 
Tamanut saqqummiunneqarnera
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 37-itut siunnersuut 
piffissami 2010-mi februaarip 26-aniit apriilip 16-anut tamanut 
oqallisissanngortinneqarnikuuvoq. Oqallisissanngortinneqaqqanerata nalaani 
attumassutilinnit oqaaseqaatit 7-it tiguneqarput.

Delområdet for dette kommuneplantillæg er omfattet af et §24 forbud. 
Forbuddet trådte i kraft den 17. juni 2009 og er gældende 1 år. Forbuddet 
betyder, at der ikke må udstedes arealtildelinger og gives tilladelser til 
byggeri eller anlæg før der er udarbejdet et nyt plangrundlag for det 
pågældende område, hvilket skal ske indenfor 1år. 

Endelige 
Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, 
må arealer omfattet af planen, kun udnyttes på en måde, som er i 
overensstemmelse med planens bestemmelser.

Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre 
afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens 
hovedprincipper.

Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan.

Planen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som 
er indeholdt i planen skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af 
arealer, bygninger og anlæg, kan fortsætte som hidtil. 

 OffentliggørelseG. 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 har været til offentligdebat i 
perioden den 26. februar til 16. april 2010. Der er i debatperioden 
indkommet bemærkninger fra 7 parter.
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MALITTARISASSAT PINGAARNERIT
Aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisumillu nassuiaasikkat 
tullinnguuttut, kommunimi pilersaarummut tapilliussami matumani ilaasut 
Kommunalbestyrelsip Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-imi, 5. december 
2008-meersoq aamma Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat 
atorneqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 
26. februar 2009-meersoq tunngavigalugit aalajangersassavai.

Paasissutissiissutit innersuussutillu uingasunngorlugit allanneqarsimapput.

Siunertaq§ 1 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussami siunertaavoq:1.1 
__Nunaminertaq iliveqarfittut kiisalu tassunga atasumik appakaaffissiaq, 
biilinut uninngasarfiit sukisaarsaartitsivissatullu immikkoortinneqarnissaa 
qulakkeerneqassasoq

__ illoqarfiup takujuminassusia immikkoortumilu immikkuullarissuunera 
pigiinnarneqarlutillu pitsanngorsaavigineqassasut

__toqusunut biilit, ilerriat alakkaasullumi iliveqarfimmut 
ajornannginnerusumik aappakaassinnanngornissaat 

__ Iliveqarfiup allineqarsinnaanissaanut killiliussat sapinngisamik 
periarfissaqarluarnissaa qulakkeerneqassasoq

OVERORDNEDE bESTEMMELSER
Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og 
detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordningen nr. 5 af 
11. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 
2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der 
er omfattet af dette kommuneplantillæg.

Noter og henvisninger er angivet i kursiv.

Formål§ 1 

Kommuneplantillægget har til formål1.1 
__at sikre områdets anvendelse til kirkegårdsområde med tilhørende 
adgangsveje, parkeringsfaciliteter og rekreativt område

__at bevarer og forbedre de bymæssige kvaliteter og områdets 
særlige karakter

__at forbedre adgangen til kirkegården for rustvogn, 
begravelsesfølger og besøgende 

__ at sikre de bedst mulige rammer for udvidelse af kirkegården
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Killilersuineq§ 2 

Kommunini pilersaarummut tapiliussami immikkoortumi 2.1 
killilersuisimaneq nunap assingani 1-imi takuneqarsinnaavoq.

Immikkoortortaq 37.000 m2-i missaani annertussuseqarpoq2.2 

Afgrænsning§ 2 

Delområdet for Kommuneplantillægget afgrænses som vist på bilag 2.1 
1.

Delområdet optager ca. 37.000 m2.2.2 

Anvendelse§ 3 

Delområdets anvendelse fastlægges til centerformål og det 1.1 
udlægges til kirkegårdsområde med tilhørende adgangsveje, 
parkeringsfaciliteter og rekreativt område, se bilag 1.

Bestemmelser vedrørende anvendelse indenfor underområderne i 
delområdet, findes i de detaljerede bestemmelser.

Bevaringsværdige træk§ 4 

Delområdets landskabelige træk og åbne karakter skal bevares 1.2 
sammen med udsigten fra Aqqusinersuaq ud over dele af byen, 
kirkegården, Kangerluarsunnguaq og Akia. 

Atorneqarnera§ 3 

Immikkoortumi illoqarfiup qeqqani siunertat naapertorlugit atuuffia 3.1 
aalajangersarneqassaaq, iliveqarfeqarfittut tassungalu atasumik 
appakaaffik, biilinut uninngasarfik sukisaarsartitsiveqarfittullu 
immikkoortitaassalluni, ilanngussaq 1 takuuk.

Immikkoortitani immikkoortortat atorneqarnissaat pillugit 
aalajangersakkat, aalajangersakkani sukumiinerusuni nassaassaapput.

Allanngutsaalisariaqartut§ 4 

Immikkoortortap nunataata isikkua ammaannartuuneralu 4.1 
Aqqusinersuarmiit illoqarfiup ilaanut, iliveqarfimmut, 
Kangerluarsunnguamut Akianullu isikkivia ilanngullugu 
allanngortinneqassanngillat.

4.1

3.1
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AALAjANGERSAKKAT SUKUMIINERUSUT

Immikkoortortap iluani immikkoortuni assigiinngitsuni § 5 
atorneqarneri

Iliveqarfik - pioreersoq: Immikkoortoq ullumikkut iliveqarfittut atorpoq, 5.1 
taamatullu atorneqaannassaaq.

Iliveqarfik – allissutaa siulleq: Immikkoortoq iliveqarfiup siunissami 5.2 
allineqarnissaanut siullermut immikkoortitaavoq.

Iliveqarfik - allissutaasinnaasoq: Immikkoortoq iliveqarfiup siunissami 5.3 
allilerneqarnissaanut immikkoortitaavoq.

Sukisaarsartitsiviusinnaasoq: Immikkoortoq sukisaarsaartitsivissatut 5.4 
immikkoortitaavoq, taamaalillutillu ilisiartortut 
katersuuffissaqarsinnaanerat uninngaffissaqarsinnaanerallu 
qulakkeerneqassalluni. Kangiatungaa amerlasuunut inissalimmut 
naapeqatigiiffiusinnaasuussaaq, kitaatungaali inissanut 
ataasiakkaanuunerusoq atorneqassalluni.

Aqqusineq: Immikkoortup kitaatungaa Aqqusinersuarmit appakaaffissaq 5.5 
pioreersoq ilanngullugu aamma kangiatungaani Deichmanip aqquserngani 
pulasariaq apuuffissiatut immikkoortitaapput.

Biilinut uninngasarfik: Immikkoortoq biilinut uninngasarfissatut 5.6 
immikkoortitaavoq.

Sanaartorneq§ 6 

6.1  Iliveqarfiup ingerlanneqarneranut atatillugu annikitsutigut            
        sanaartortoqarsinnaanerata saniatigut immikkoortortap ilaata iluani    
        sanaartortoqarsinnaanngilaq.

DETALjEREDE bESTEMMELSER

Anvendelse af de forskellige underområder i delområdet§ 5 

Kirkegård - eksisterende: Området anvendes i dag til kirkegård, denne 5.1 
anvendelse skal fortsættes.

Kirkegård - første udvidelse: Områdets anvendelse er udlagt til den 5.2 
første etape af den kommende kirkegårds udvidelse. 

Kirkegård - mulig udvidelse: Områdets anvendelse er udlagt til 5.3 
fremtidige udvidelser af kirkegården. 

Rekreativt område: Områdets anvendelse er udlagt til rekreativt formål, 5.4 
hvor der skal sikres plads til, at begravelsesbesøgende kan samles og 
opholde sig. Den østlige del skal rumme en plads hvor mange kan 
mødes, mens den vestlige del skal genere pladser af mere individuel 
karakter. 

Vej: Området mod vest er udlagt til ankomstvej sammen med 1.3 
eksisterende indkørsel til Aqqusinersuaq fra syd og indkørslen fra 
Deichmanip vej i øst.
Parkeringsområde: Området er udlagt til parkering.5.5 

6.1     Der må ikke opføres ny bebyggelse i delområdet, undtagelsesvist kan  
          der opføres mindre bygninger i forbindelse med kirkegårdens drift.

Bebyggelse § 6 

5.5

5.6
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Isikkua§ 7 

Iliveqarfiup allissutissaa pioreersutulli isikkoqartinneqassaaq, 7.1 
taamaalilluni iliveqarfik ataasiusutut isikkoqarniassammat. Taamaattumik 
qalipaatinut, atortunut assaatinullu tunngatillugu iliveqarfiup pioreersumut 
najoqqutarineqartut malinneqassapput. iliveqarfiup ilaa Guutimut 
upperisaqanngitsunut immikkoortinneqassappat, iliveqarfimmut 
tunngatillugu piumasaqaatit avaqqunneqarsinnaapput. Allatut 
ilisisoqassatillugu palaseqarfimmit akuersissutigineqaqqaartassaaq.

Kangiatungaani sukisaarsartitsivissatut immikkoortinneqartup 7.2 
nunataata ammasuuneratigut manissuuneralu immikkoorutaa aamma 
kitaatungaani qaqqajunnap qattunerunera allanngutsaalineqarlutillu 
pitsanngorsaavigineqassapput.

Biilinut uninngasarfik eqqaani nunataanut tulluarsarneqassaaq, 7.3 
qaqqajunnat akorngini nunatani maninnersani biilinut 
uninngsarfiliortoqassaaq.  

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut§ 8 

Aqqusinniornermi biilinullu uninngasarfiliornermi nunataa sapinngisamik 8.1 
allanngutsaalineqassaaq. Qaqqajunnat il.il. allanngortinneqassanngillat, 
aqquserngit biilinullu uninngasarfiit taakkununnga naleqqussarlugit 
suliarineqassapput. Nunataa ajoquserneqarsimasoq ilusaatut ilillugu 
iluarsartuunneqassaaq.  

Ydre fremtræden§ 7 

Udvidelsen af kirkegården skal have samme karakter som 7.1 
eksisterende, så kirkegårdsområdet fremstår som et samlet 
hele. Farve og materialevalg og gravsætning skal derfor følge 
eksisterende kirkegårdsnormer. Kirkegårdsnormerne kan fraviges, 
hvis en del af kirkegården udlægges til ateist kirkegård. Eventuel 
anden gravsætning skal i så fald godkendes af Præstegældet. 

Det rekreative områdes åbne flade karakter i den østlige del og det 1.4 
kuperet fjeld terræn i den vestlige del skal bevares og styrkes. 

Parkeringsområdet skal fremtræde som en integreret del af det 1.5 
omkring liggende landskab, hvor parkeringspladserne er placeret på 
de flade områder imellem fjeldknoldene.

Friarealer§ 8 

Terrænet skal skånes mest muligt under anlæggelse af vej og 8.1 
parkeringsområde. Fjeldknolde m.m. skal bevares og udformningen 
af vej og parkeringsområde må tilpasses derefter. Beskadiget terræn 
skal retableres.

7.1

7.2

7.3
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Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninngasarfik§ 9 

Immikkoortumi iliveqarfiup ataatsimut katinnerata, kitaatungaa 9.1 
aqqusineqarfissatut immikkoortitaavoq, sanimut 5 meterimit 
silinnerussanngilaq. Kaajallaffissaq 10 meterip tungaanut 
silinnerutinneqarsinnaavoq.

Iliveqarfiup ataatsimut katinnerata, kitaatungaani aqqusinermit 9.2 
iliveqarfimmut isertarfissaq qulakkeerneqassaaq, iliveqarfiup 
allissutissaata siulliup kiisalu allissutaasinnaasup nalaanni ikinnerpaamik 
isertarfik ataasiussaaq.

Iliveqarfik pioreersumi allissutissaanilu aqqusineeqqat 9.3 
atassuserneqassapput, taamaalilluni aqqusineeralersuineq 
ataqatigiinneroqqullugu.

Immikkoortumi allilerinissami aqqusineeraq pioreersoq sapinngisamik 9.4 
allanngortinneqassanngilaq.

Muunup Aqqutaaniit aqqusineeraq immikkoortup kangiatungaanut 9.5 
naavoq, iliveqarfiup allineqarsinnaanera eqqarsaatigalugu isertarfissaq 
qulakkeerneqariissaaq.

Teknikkimut tunngasut§ 10 

Immikkoortumi aqqusineeqqanut kangimut kimmullu sammisunut 10.1 
atatillugu, allissutigisinnaasaani aqqusineeqqat atuarlugit pilersuinermut 
atortunik kabeliliisoqarsinnaanissaa ruujoriliisoqarsinnaaneralu 
periarfissaqartinneqassaaq.

Veje, stier og parkering§ 9 

Området vest for det samlede kirkegårdsområde er udlagt til vej, med en  9.1 
max. bredde på 5 meter. Ved vendeplads kan vejen være op til 10 meter. 

Fra vejen vest for det samlede kirkegårdsområde skal der sikres indgang 9.2 
til kirkegården, minimum en indgang langs henholdsvis første del af 
kirkegårdsudvidelsen og den senere mulige udvidelse. 

Den eksisterende kirkegård og de kommende udvidelser skal forbindes, 9.3 
så der opnås et sammenhængende stisystem. 

Det eksisterende stiforløb gennem området for mulig udvidelse skal 9.4 
bevares.

Der hvor stien fra Muunup Aqq slutter ved den østlige del af området for 9.5 
mulig udvidelse skal der sikres en indgang til kirkegården.

Tekniske anlæg§ 10 

I forbindelse med det gennemgående øst-vestvendte stiforløb gennem 10.1 
området for mulig udvidelse, skal det være muligt at nedlægge offentlige 
forsyningskabler og rør.
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Iliveqarfiup ataatsimut katinnerata kitaatungaani aqqusinermut 10.2 
atatillugu, pilersuinermut atortunik kabeliliisoqarsinnaanissaa 
ruujoriliisoqarsinnaaneralu periarfissaqartinneqassaaq.

Immikkoortup eqqaani illunit imikoorummik il.il. tassunga 10.3 
kuutsitsisinnaasoqartariaqassanngilaq.

Qanganitsat eqqaassutissat§ 11 

Nunaminertami nunami suliaqarnermi ilerrinillu assaanermi qanganitsanik 11.1 
eqqaassutissanik nassaartoqartillugu, soorlu illukut, qimatuliviit, 
tupeqarfiit, ilerrit imlt. ujaqqanik qarmakkat allat, suliaqartitsisoq Sisimiut 
Katersugaasivianut saaffiginnissaaq

Qanganitsanik eqqaassutissat soorlu illukut, qimatuliviit, tupeqarfiit, ilerrit 11.2 
imlt. ujaqqanik qarmakkat allat, sunnguamilluunniit ajoquserneqaratillu 
takussunarsarneqassanngillat.

I forbindelse med vejen vest for det samlede kirkegårdsområde, skal 10.2 
det være muligt at nedlægge offentlige forsyningskabler og rør.

Fortidsminder§ 11 

Findes der inden for området i forbindelse med jord arbejde 11.1 
og udgravning af gravpladser, fortidsminder som bopladser, 
vinterforrådsdepoter, teltringe, grave eller andre stensætninger, skal 
bygherre kontakte Sisimiut Museum.

Fortidsminder som bopladser, vinterforrådsdepoter, teltringe, grave 11.2 
eller andre stensætninger, må på ingen måde beskadiges eller 
skæmmes.

Der må ikke ledes gråt spildevand m.m. til området fra den 10.3 
omkringliggende bebyggelse.
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