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Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38 piffissami
2010-mi maajip 3-aniit juunip 14-ia tikillugu tamanut
tusarniutigineqarnikuuvoq.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 har været i
offentlig høring i perioden den 3. maj til 14. juni
2010.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut nr. 38,
2010-imi apriilip 13-iani Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit
akuersissutigineqarpoq

Forslaget til kommuneplantillægget er vedtaget i
Økonomiudvalget den 13. april 2010.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut nr. 38, 2010mi apriilip 27-ani Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

Forslag til kommuneplantillægget er vedtaget i
Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq 2010-mi maajip 17-iani
Kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq.

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2010.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq 2010-mi juulip 7-ni
tamanut saqqummiunneqarpoq

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den
7. juli 2010.

KOMMUNEMI PILERSAARUT
SUUGAMI?

HVAD ER EN
KOMMUNEPLAN?

Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, decembarip 5-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.

Efter Landstingsforordningen nr. 11 af 5. 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 indenfor kommunen
tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig

Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik
assiliartaliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq,
taamaalillunilu iliuusissat aalajagersimasut tassunga atatillugu
innuttaasunit kommunalbestyrelsimillu 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 pilersaarummi kommunimi nunaminertat qanoq
atorneqarnissaat pillugit kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq.
Illuliornermi, aqqusinniornermi, pisuinnarnut aqqusinniornermi,
teknikkimut tunngasunik sanaartornermi il.il. qanoq
inissiisoqassanersoq aamma immikkoortup aalajangersimasup
iluani qanoq ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat
assigiinngitsut iluinut aalajangersagaqarpoq.

I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen
bestemmelser for, hvordan arealerne i kommunen
skal anvendes. Indenfor 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. Kommunimi
pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna
pisinnaanngussaaq.

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

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

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

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

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
arealanvendelsen, placering samt udformning af
bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.

Kommunimi pilersaarutaani tapiliummut pilersaarutinullu
allanut tunngasutillugu paasissutissat tullinnguuttumut
saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:

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

Qeqqata Kommunia
Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik

helhedsvurdering.

Qeqqata Kommunia
Området for Teknik & Miljø
Planafdelingen
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NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Nassuiaat
A. Tunuliaqutaq

Akiani inissianik nutaanik akuleriiaanik sanaartornissaq
periarfissaqalerniassammat, kommunimi
pilersaarusiornermi tapiliussaq una immikkoortumi
pilersaarut A20-mut nutarterineruvoq. Immikkoortumi
pilersaarut A20 ullutsinnut naleqqukkunnaarmat
kommunimi pilersaarusiornermi tapiliussaq
suliarineqarpoq.
Immikkoortumi pilersaarut A20 2006-imi
akuersissutigineqarpoq, 2008-milu aasakkut
immikkoortumi sanaartorfigissaaneq aallartinneqarluni.
Sanaartorfigissaanerup ingerlanneqarnerani
aqqusinniorfissat il.il. illuartinneqarput. Tamatumalu
kinguneraa, sanaartorfiusussatut pilersaarutit ilaat
sanaartorfiusinnaajunnaarmata, taamaattumillu allamut
inissiisoqartariaqalerluni.
Immikkoortumi pilersaarut A20 suliarineqarmalli
ilaqutariinnut ataatsinut/affarleriinnik illuliornissami
sanaartorfissatut immikkoortinneqartumit 150
m2-imit annikinnerusumik sanaartorfissamik
noqqaassuteqartoqarnerusimavoq, ilaatigut
sanaartorfigissaanermi akigitinneqartoq patsisaalluni.
Noqqaassutigineqartut kommunalbestyrelsip
naammasserusuppai annertussutsillu
assigiinngisitaarnerusut qulakkeerusullugit,
taamaalillunilu nalinginnaasumik assigiinngisitaartumik
sanaartornissamik kissaateqartoqarnera tamatumuuna
taperserneqarluni. Ataasiakkaani sanaartorfigissaanermi
aningaasartuutit qaffariarnissaat pinngitsoorniarlugu
sanaartornermi akulikissuseq immikkoortumi pilersaarut
A20-miittoq malinneqassaaq.
Sisimiuni kissaatigineqartunut tunngatillugu
illoqarfinni illunik sanaartornissami, tallimat tamarmik
immikkut 400 m2-it missaani sanaartorfissallit
aningaasaleeqataaffiginiarlugit Namminersorlutik
Oqartussat aammattaaq nalunaaruteqarnikuupput,
tamannalumi kommunalbestyrelsip akuersaarusuppaa.
Tamatumani pilersaarusiornermi tunngavissaq nutaaq
pisariaqartinneqarpoq, tamannalumi kommunip
pilersaarusiorneqarneranut tapiliussap matuma
suliarineqarneranut patsisaaqataavoq.

Redegørelse
A. Baggrund

Dette kommuneplantillæg er en revision af
lokalplan A20, der blev udarbejdet for at
muliggøre etableringen af et nyt blandet bolig
område på Akia. Kommuneplantillægget er
udarbejdet på grund af, at lokalplan A20 ikke
længer er tidssvarende.
Lokalplan A20 blev vedtaget i 2006 og
sommeren 2008 startede byggemodningen
af området. Under byggemodningen blev
afsætning af veje m.m. forrykket. Det har
resulteret i, at nogle af byggefelterne ikke
længer kan realiseres som planlagt, og der er
opstået et behov for at omplacere disse.
Siden udarbejdelsen af lokalplan A20 har der
været efterspørgsel på mindre byggefelter for
enfamilie/dobbelhuse, end de udlagte 150 m2,
blandt andet fordi prisen for byggemodning
har spillet en rolle. Kommunalbestyrelsen
ønsker at imødekomme efterspørgslen
og sikre en større variation, hvilket
ligeledes understøtter det generelle
ønske om en varieret bolig bebyggelse.
Bebyggelsestætheden fra lokalplan
A20 skal som minimum opretholdes, så
byggemodningsudgifterne for de enkelte
byggefelter ikke øges.
Ydereligere har Selvstyret tilkendegivet, at de
i Sisimiut ønsker at deltage i finansieringen
af fem byhuse, hvert med en grundflade på
ca. 400 m2, hvilket kommunalbestyrelsen
ønsker at imødekomme. Dette kræver et nyt
plangrundlag og er medvirkende til, at dette
kommuneplantillæg udarbejdes.

Kalaallit Nunaat
/ Grønland
Qeqqata Kommunia

Sisimiut -

Immikkortitap / Delområde

Takuss. / Fig. 1 Immikkoortitap inissisimaffia / Delområdets placering
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NASSUIAAT

REDEGØRELSE

B. Immikkoortitap ullumikkutut isikkua
Inissisimaffia
Qeqqata Kommuniani Sisimiut avannaatungaani
immikkoortitamut kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussaq atuuppoq, takussutissaq 1 takuuk.

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

Immikkoortoq Asummiunut kangiatungaani Inuiattullu
ullorsiortarfiup avannaatungaani inissisimavoq.
Immikkoortitaq A18 immikkoortup kujataatungaaniippoq,
taassumalu allissutissaa 2006-imi aallartinneqarnikuuvoq.
Akiani kangerliumanertat marluusuni siulleq
immikkoortup kangiatungaaniippoq.

Området ligger øst for Asummiunut og nord
for området ligger Nationaldagspladsen.
Syd for området ligger delområde A18, hvis
udbygning blev påbegyndt i 2006. Øst for
området ligger den første af de to vige på
Akia.

Atuuffia killeqarfialu
Immikkoortitaq sanaartorfigineqarnikuunngilaq
aamma aqquserngit, erngup aqqutissaa, innaallagissap
aqqutissaa kuuffissuillu immikkoortumi pilersaarut A20
naapertorlugu ilaannakuusumik pilersinneqareerput.
Immikkoortumi nunaminertaq 71.500 m2-it missaani
annertussuseqarpoq.

Anvendelse & afgrænsning
Delområdet er ubebygget og veje, vand,
el og kloakledninger er delvist anlagt efter
lokalplan A20. Området omfatter et areal på
ca. 71.500 m2.

Immikkoortitami killeqarfia nunataata kimmut
tatsip tungaanut sivinganera kangimullu Akiani
kangerliumarngup siulliup tungaanut samminera
tunngavigalugit killiligaavoq. Kujataatungaaniillutik
nuna manissukajaaq Akianilu kangerliumarngup siulliup
aallartiffia qunnersuaq killeqarfianik ersersitsisoq.
Avannaatungaani qaqqat pukkinnerumaat portunerumaallu
inngillit nunataata immikkoorutaanik allaanerutitsipput.
Nunataa avannaatungaaniit kujataatugaanut
pukkiliortortuuvoq , takussutissaq 2 takuuk.

Delområdets afgrænsning er givet af
landskabet, der falder stejlt henholdsvis mod
vest til en sø og mod øst til Akias første
vig. Mod syd er det, det flade terræn og
starten på en slugt ned mod Akias første vig,
der markerer grænsen. Mod nord er det en
ændring af typologien fra mindre fjeldtoppe
til større. Generelt falder terrænet fra nord
mod syd, se fig.2.

Inuiattut ullorsiortarfik/
Nationaldagspladsen

t

u
miun
A s um

Tasaq/
Sø
Immikkoortitap killeqarfia/
Delområdets grænse

A18

Akiani kangerliumaneq siulleq/
Akias 1. vig

Illuqartiullu sinnera/
Den øvrige by
Takuss. / Fig. 2 Immikkoortitap / Delområdet
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NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Immikkoortitap pitsaaqutaa
Nunataa pingasutigut allaanerussuteqarpoq;
”killinga”, ”maninnersaq” aamma ”qaqqat
qaavi” (takussutissaq 3 takuuk) kiisalu nunap
pukkiliartornera allanngorartitsisuullunilu
isikkiveqartitsilluarsinnaaneratigut nutaanik
inissiaqarfinngornissaanut pitsaaqutaapput.

Delområdets styrke
Landskabets tre typologier; ”kanten”,
”fladen” og ”fjeldtoppene” (se fig.3.) samt
det faldende terræn giver variation og gode
udsigtsmuligheder, der er en styrke for det
nye boligområde.

2. Illoqarfiup nutaartassaata tungaanut
isikkivik/ Kik mod den kommende
bydel.

”Qaqqat qaavi”/
“fjeldtoppene”

v

1

v

2
1. Nunataa immikkuullarissoq tatsip tungaanut isikkivilik /Særligt landskabsforløb
med kik til søen.

”Maninnersaq”/
“fladen”

3

v

”Killinga”/
“kanten”

3. Illoqarfiup sinneranut isikkivik/ Kik
mod den øvrige by.

Takuss. / Fig. 3 Nunataata immikkoorutai pingasuusut & immikkoortitap tungaanut isikkivik /
De tre landskabs typologier & kik ud over delområdet
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NASSUIAAT

REDEGØRELSE

C. Kommunimi pilersaarummut tapiliussami

siunertaq

Immikkoortumi pilersaarut A20-mi pingaarnertut
siunniussaasut ingerlatiinnarneqarnissaat Kommunimi
pilersaarummut tapiliussami siunertaavoq. Immikkoortitaq
inissianut assigiinngitsunik ilusilinnut sanaartorfissatut
immikkoortinneqassaaq, immikkoortumi pitsaaqutaasut
nunataa isikkiveqarneralu atorluarneqassammata. Taakku
saniatigut qulakkeeerniarneqarlutik:

C. Kommuneplantillæggets formål
Formålet med dette kommuneplantillæg er at
bevare de overordnede tanker bag lokalplan
A20. Delområdet skal udlægges til blandede
bolig former, der udnytter områdets styrke
i form af landskab og udsigt. Derudover er
formålet at sikre:

__sanartorfissat inissaqarnissaat

__at der er plads til de udlagte byggefelter

__sanaartorfigissaasoqareernerata kingorna
immikkoortumi pilersaarut A20-mi pilersaarutaasutulli
sanaartukkat akulikissuseqarsinnaanissaata
inissaqarnissaat qulakkeerneqassasoq

__at sikre områdets anvendelse til boligformål
med blandet bebyggelse som åben-lav, tæt-lav
og etageboligbebyggelse

__ sanaartorfissani annertussutsit assigiinngisitaarnissaat

__ at der er variation i størrelsen på
byggefelter

__illoqarfinni illut tallimat immikkut 400 m2-it
missaani sanaartorfissallit inissaqartinneqarnissaat
qulakkeerneqarnissaat

__at sikre plads til fem byhuse, hvert med en
grundflade på 400 m2

D. Kommunimi pilersaarummut tapiliussap imaa
Atorneqarnera
Immikkoortup inissiaqarfinnut pukkitsunut ammasunut
(ilaqutariinnut ataatsinut/affarleriinnik illuliat
siammasissut), inissiaqarfinnut akulikitsunut-pukkitsunut
(sanileriiaat, uiguleriaat illullu eqimattat) inissianullu
quleriiaanut (illoqarfimmi illut innaaqqissunilu illut)
immikkoortinneqarnissaa, kommunimi pilersaarummut
tapiliussami aalajangersarneqarpoq. Tamatuma saniatigut
ulluinnarni pisariaqarnerusunik nioqquteqarfiusussamik
kioskimik/qanittumi pisinniarfimmik sanaartorfissamik
annertunngitsumik immikkoortitsisoqarpoq.
Immikkoortup iluani inissiat 115-it missaaniittut
sanaartorneqarsinnaapput, sanaartoriaatsimili
angissutsinik pingasunik qinigassaqartitsisoqarmat
tamanna allanngorarsinnaalluni. Sanaartofissanik
agguataarinikkut ilaqutariinnut ataatsinut illut
angivallaanngisunut sanaartorfissami 6-it missaaniittut,
ilaqutariinnut ataatsinut illunut/affarleriinnut
siammasissunut sanaartorfissami ikinnerpaamik 23-t,
sanileriiaanut, uigulukuttunut illunullu eqimattanut
sanaartorfissami 16-it missaani inissianullu
quleriiaanut sanartorfissami 72-it missaaniittut
sanaartorneqarsinnaapput.
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D. Kommuneplantillæggets indhold
Anvendelse
Kommuneplantillægget fastlægger områdets
anvendelse til boligformål som åben-lav
boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse/
dobbelthuse), tæt-lav boligbebyggelse
(række-, kæde og klyngehuse) og
etageboligbebyggelse (byhuse og
skrænthuse). Yderligere er der udlagt et
mindre byggefelt til kiosk/nærbutik, der kan
have de mest basale dagligvare.
Der kan opføres i alt cirka 115 boliger
indenfor området men det kan variere, da der
er mulighed for forskellig boligstørrelse i de
tre bebyggelsesformer. Fordelingen er at der
kan opføres omkring 6 boliger i byggefelter
til mindre enfamiliehuse, mindst 23 boliger
i byggefelter til fritliggende enfamiliehuse/
dobbelthuse, omkring 16 kan opføres i
byggefelter til række-, kæde og klyngehuse
og omkring 72 kan opføres i byggefelter til
etageboligbebyggelse.

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Sanaartorneq
Immikkoortitap - nunataata pitsaaqutai isikkivialu
allanngortikkumanagit kiisalu sanaartofissap
assigiinngisitaartuuneratigut innuttaasut amerlanerit
kissaataat isumagineqarnissaanut qulakkerneqarnissaat,
immikkoortumi nutaamik sanaartorfissaliortoqarnernut
tunngaviupput.
Nunataata pingasutigut immikkooruteqarnera
ersersinniarlugu sanaartugassat pingasunik
assigiinngitsunik tunngaveqartinneqarput; ” killinga”,
”qaava” aamma ”qaqqat qaavi”.”Killingani”
sanaartugassat tamatuminnga ersersitsissapput,
”maninnersamili” sanartukkat illuatungiliuuttutut illutik
aalajangersimasuunatillu allanngorartuussapput. ”Qaqqat
qaavini” sanaartukkat taakkununnga napertuullutillu
sanaartukkat sinnerinik qulangersimanninnertik
immikkoorutigissavaat.
Tamatuma saniatigut nunataata sammivii ersersinniarlugit
sanaartornermi nalinginnaasumik aallaavigineqassapput.
Nuna najoqqataralugu sanaartukkat
portusiartortussaammata isikkiveqarnissaat
qulakkeerneqarpoq, taamaalilluni sanaartukkat
portusuut pukkinnerusunut isikkiveerutititsissussaanatik.
Sanaartukkat portussusii quleriit ataatsimiit pingasunut
assigiinngillat.

Bebyggelsen
Principperne for opførelse af ny bebyggelse i
området bygger på at bevare og understrege
delområdets styrke - landskabet og udsigten,
samt sikre en varieret boligbebyggelse, der
tilgodeser flest mulige borgers behov.
Der er tre forskellige principper for
bebyggelse som skal understrege de tre
landskabstypologier; ”kanten”, ”fladen” og
”fjeldtoppene”. Bebyggelse på ”kanten” skal
markerer denne, mens bebyggelse på ”fladen”
skal ligge difus og flimrende som kontrast.
Bebyggelse på ”fjeldtoppene”, skal afspejle
disse og hæve sig over den øvrige bebyggelse
som noget særligt.
Derudover skal bebyggelsen generelt
orienteres efter den dominerende retning i
landskabet for at fremhæve denne.
Udsigten sikres ved, at bebyggelseshøjden
skal stige med terrænet, således at en høj
bebyggelse aldrig tager udsigten fra en lavere.
Etagehøjden varierer fra 1 til 3 etager.

Illup silataatigut torsuusaliaq/
Svalegang

1. Akulikitsunik-pukkitsunik sanaartukkanut, illut uigulukuttut/
Tæt-lav boligbebyggelse, rækkehus

Isertarfik pingaarneq elevatorilik/
Hovedindgang med elevator

2. Inissianik quleriiaanik, innaaqqissuni illunik sanaartukkanut assersuut/ Etageboligbebyggelse, skrænthus

3. Inissianik quleriiaanik, illoqarfimmi illunik sanaartukkanut assersuut/
Etageboligbebyggelse, byhus
Takuss. / Fig. 4 Sanaartoriaatsit qanoq ittuunerinut assersuutit / Eksempeler på bebyggelsestyperne
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Aqquserngit, aqqusineeqqat biilillu uninngasarfii
Immikkoortitap tungaanut appakaaffissamik
Asummiunut-miit aqquserneqassaaq. Immikkoortitap
iluani aqquserngup avissaarfissaa (A) maanna
suliarineqaleruttorppoq, taannalu aqqusineq
immikkoortumut tamarmut Akianilu illoqarfiup
ineriartortinneqarnissaanut aqqutaassalluni. Aqquserngup
avissaarfianiit inissiaqarfiit tungaanut aamma
aqqusinniortoqaleruttorpoq (B).
Immikkoortup inissiaqarfiit sinerinut ataneqartussamik
kangiatungaatigut taseq sinerlugu aqqusineeraliisoqassaaq,
taamaalilluni tatsimi sukisaarsaarutigineqarsinnaasut
atorluarneqarsinnaaniassammata. Pisuffik
uninngaarfissalinnik allanngoratinniarlugu aqqusineeraq
assigiinngisitaartumik silissusilerneqassaaq.
Sanaartukkat tungaanut aqqutissat isikkiviillu
assersorneqaqqunagit sanaartorfissap iluani
biilinut uninngasarfinni ataatsimulluunniit
uniffissiatut nalunaaqutserneqarsimasuni biilinik
uninngatitsisoqartassaaq.
Nunaminertat sanaartorfioqqusaanngitsut
Sanaartorfioqqusaanngitsut sukisaarsartitsivissatut
suliarineqarsinnaallutilluunniit nunap pissusaa
allanngortinnagu taamaatiinnarneqassapput,
assersuutigalugu kioskip/qanittumi pisinniarfiup eqqaa
immikkoortumiittut inuusuttortaanut tulluarsarlugu
suliarineqarsinnaavoq, takuss. 5 takuuk.
Taamaattumik sanaartorfigissaanerup
sanaartornerullu nalaani sapinngisamik
nuna innarlerneqarpallaarnaveersaassaaq,
taamaalilluni sukisaarsaarsitsivissaqqissoq
allanngutsaalineqarniassammat.

Veje, stier og parkering
Adgangen til delområdet skal ske fra
Asummiunut. Indenfor delområdet er der
ved, at blive opført en ny fordelingsvej(A),
der skal vejbetjene hele området samt de
kommende byudviklingsområder på Akia.
Ud fra fordelingsvejen er der ligeledes ved at
blive anlagt mindre boligveje(B).
Der skal etableres en sti i den østlige del
af området langs søen, med forbindelse
til det øvrige boligområde, for at udnytte
søens rekreative værdi. Stien kan udlægges i
varierende bredde for, at skabe et afvekslende
forløb med mulighed for ophold.
Parkering skal ske indenfor byggefeltet eller
i de anviste fællesområder for parkering
for at sikre fri passage og kik mellem
bebyggelserne.
Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse
skal anlægges som rekreative anlæg eller
henligger i naturtilstand, f.eks. kunne pladsen
omkring kiosk / nærbutikken indrettes for de
unge i området, se fig. 5.
Derfor skal terrænet skånes mest muligt
under byggemodningen og byggeriet, så den
eksisterende rekreative kvalitet bevares.

?
?

?

Kiosk / nærbutik

Takuss. / Fig. 5. Assit isumassarsissutaasinnaasut kiorskip/qanittumi pisiniarfiup eqqaata inissaqarsinnaanissaanik /
Inspirationsbilleder til en mulig plads omkring kiosken / nærbutikken
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Teknikkikkut atortut
Immikkoortup iluani teknikkikkut atortunik
inissiisoqarsinaavoq; taakkununnga ilanngullugit
immikkoortup pilersorneqarneranut sakkortusaaviit.
Sakkortusaavimmik inissiisoqartillugu Nukissiorfiit
Energitjeneste suleqatigineqassaaq.

Tekniske anlæg
Indenfor området kan der placeres tekniske
anlæg, herunder transformerstationer til
områdets lokale forsyning. Placering af
transformerstation skal ske i samråd med
Nukissiorfiits Energitjeneste.

Avatangiisit
Nukinnik atorluaasunik sanaartornissaq allaanerusumillu
nukissioriiatsinik atuinissaq kommunmit
inassutigineqarpoq.

Miljø
Kommunen opfordrer til energirigtigt byggeri
og brug af alternative energiformer.

Immiikkoortitaq Qeqqata Kommuniani
anartafilerisarnermi eqqagassalerisarnermilu
maleruaqqusani qaqugumulluunniit atuuttussani
ilaatinneqarpoq.

Delområdet er omfattet af Qeqqata
Kommunias til enhver tid gældende
renovationsordninger og affaldsregulativ.

E. Pilersaarusianut allanut attuumassutit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38 Nuna
tamakkerlugu pilersaarusiornermut sunniuteqanngilaq.
Illoqarfimmi illut imm. 996.34.517 aningaasaqarnermi
inatsimmi eqqaaneqarpoq.

E.
A. Forholdet til anden planlægning
Landsplanlægning
Kommuneplantillæg nr. 38 påvirker ikke
Landsplanlægningen. Byhuse punkt
996.34.517 er nævnt i finansloven.

1992-imiit 2005-imut Kommunimi pilersaarut
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una 1992-imiit
2005-imut Kommunimi pilersaarummi tunngavigisamut
pingaarnermut tassungalu atasumut kommunimi
pilersaarummut tapiliussamut (nr.27) naapertuuppoq.
Immikkoortitamut immikkoortumi pilersaarut A20
pioreersoq atorunnaarsinneqassaaq.

Kommuneplan 1992-2005
Dette kommuneplantillæg er i
overensstemmelse med hovedstrukturen for
kommuneplan 1992-2005 og dertil hørende
tillæg (nr.27). Den eksisterende lokalplan A20
for delområdet ophæves.

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

De nuværende overordnede bestemmelser
ændres, så de kommer til at omfatte de
forhold, som Landstingsforordningen nr.11
af 5. december 2008 og Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om
kommuneplanlægning og arealanvendelse
fastlægger.
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Qanganitsat eqqaassutissat
Qanganitsat eqqaassutissat 1900-kkut sioqqullugit
pisut, Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat
pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 19. november
2007-imeersumi ilaapput.

Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af
Landstingslov nr.18 af 19. november 2007 om
fredning af kulturminder.

Nunami sulinermi qanganitsanik eqqaassutissanik
nassaartoqartillugu Sisimiut Katersugaasiviat
saaffigineqassaaq.

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

Containerit
Nutsilernermik, allanngortiterinermik
assigisaanilluunniit patsiseqartumik qaammatini
arfinilinnit sivisunerunngitsumik inissiigallarnissaq
pineqanngippat, immikkoortumi tassani containerinik
inissiisoqaqqusaanngilaq. Inissiisoqassatilluguli
Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortamit
akuersissutigineqaqqaassaaq.

Containere
Der må ikke opstilles container i området
medmindre der er tale om en kortere periode
på maksimalt 6 måneder i forbindelse med
flytning, ombygning eller lignende. Det skal
i hvert tilfælde godkendes af Området for
Teknik og Miljø.

Angallatit qaqeqqasut
Angallatit qaqeqqasut pillugit kommunimit
aalajangersakkat immikkoortitap iluani atuuttuupput.

Bådoplæg
De til enhver tid gældende bestemmelser
for bådoplæg i kommunen gælder indenfor
delområdet.

Qimmeqarneq
Qimmeqarneq pillugu kommunimit aalajangersakkat
immikkoortitap iluani atuuttuupput.

Hundehold
De til enhver tid gældende bestemmelser
for hundehold i kommunen gælder indenfor
delområdet.

Nunaminertanut tungasunik aqutsineq
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq
nunaminertanut tunngasunik aqutsinermut
maleruaqqusani Kommunimi pilersaarummi
aalajangersarneqarsimasumi ilaavoq.

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

Nunagissaaneq
Immikkoortoq Qeqqata Kommuniata
nunagissassavaa.

Byggemodning
Qeqqata kommunia byggemodner området.

Immikkoortup nunagissarneqarnissaa Qeqqata
Kommunianit ingerlanneqassaaq. Kuuffissuit
ingerlaarfiatut nunap assingani ilanngussaq 1-mi
takutinneqartutut aqquserngit angallaffiunnginnerusut
(A) kuuffissuarlu pingaarneq pilersinneqarnerannut
tunngavoq.

Qeqqata Kommunia forestår den overordnede
byggemodning af området. Dette er anlæg af
den sekundære vej(A) samt hovedkloak i dele
af de på bilag 1 viste kloaktracéer.
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Qeqqata Kommuniattaaq aqquserngit allat (B),
immikkoortumi imeqarnikkut kuffissuaqarnikkut
pilersorneqarneranut aqqusineeraqarneratigullu
nunagissaanissaq aamma ingerlatissavaa.
Aatsaat pilersaarusiornikkut piffiup imeqarnikkut
kuuffissuaqarnikkullu pilersorneqarnissaanut aqqutissat
immikkoortumi pilersaarut A20 naapertorlugu ilaat
ikkussorneqareerput.

Qeqqata Kommune forestår ligeledes
den interne byggemodning for så vidt
angår tertiære veje(B), interne vand- og
kloakforsyningsledninger samt stier.
Placering og udstrækning af interne vand- og
kloakforsyningsledninger er delvist anlagt på
baggrund af lokalplan A20.

Sanaartorfissatut innersuunneqartuni biilinut
uninngasarfiliornermi, pulasarissat, majuartarfiit il.il.
kiisalu imermut, kuuffissuarnut innaallagissamullu
atassusiliinerit nunagissaanermut ilaanngillat,
sanaartortitsisunillu sanaartorfissanik
ataasiakkaanik tunineqartunit ingerlanneqassallunilu
aningaasalersorneqassaaq.

Anlæg af parkeringspladser i de vejledende
felter, indkørsler, trapper m.v. samt tilslutning
af stikledninger til vand, kloak og el hører
ikke til byggemodning og forestås og
finansieret af de enkelte bygherrer, som har
fået tildelt byggefelt.

Nunagissaanermut aningaasartuutinik agguaaneq
Nunagissaanermi kommunip ingerlataanut
aningaasartuutigineqartoq, malitsigisaanik
sanaartortitsisunut ataasiakkaanut, immikkoortitap
iluani sanaartornissamut qinnuteqarsimasunut
tunineqarsimasunullu agguataarneqassaaq, taannalu
Nunagissaanermi aningaasaleeqataassutissatut
taaneqartarpoq.

Fordeling af byggemodningsudgifter
Udgiften til den interne byggemodning
som kommunen gennemfører, fordeles
efterfølgende på de enkelte bygherrer, der har
ansøgt og fået tildelt et byggefelt indenfor
delområdet og kaldes byggemodningsandelen.

Nunagissaanermi aningaasaleeqataassutissaq kommunip
pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 27-mi nunaminertanik
aqutsinermi maleruaqqusat nutaat § 8-meersoq
naapertorlugu agguataarneqartarpoq.

Byggemodningsandelen fordeles ud fra de
nye retningslinjer for arealadministration i § 8
i kommuneplantillæg nr. 27.
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F. Atuuffii
Atuuffiugallartut
Pilersaarummut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut
sanaartukkallu pilersaarummut siunnersuummi
ilaatinneqartut, pilersaarutip imaata inaarutaanut
akerliusumik atorneqaratillu sanaartorfiussanngillat.

E. Retsvirkninger
F.
Midlertidige
Når planforslaget er offentliggjort, må
arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet
af planforslaget, ikke udnyttes eller bebygges
på en måde, som er i strid med den endelige
plans indhold.

Atuuffiugallartut pilersaarutip inaarutaasumik
akuersissutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput –
taamaattorli siunnersuutip tamanut saqqummiunneraniit
ukioq ataaseq sinnerneqassanngilaq.

De midlertidige retsvirkninger er gældende
frem til planens endelige vedtagelse – dog
højest et år efter forslagets offentliggørelse.

Akerliliinissamut piffissaliunneqartoq qaangiutereerpat,
akerliliissutinillu tigusaqartoqarsimanngippat,
nunaminertat pilersaarummut siunnersuummi ilaasuni
siunnersuummut naapertuuttumik atuinissamik
sanaartorfiunissaanilluunniit Kommunalbestyrelsi
akuersisinnaavoq.

Kommunalbestyrelsen kan, når
indsigelsesfristen er udløbet, og der ikke er
indkommet indsigelser, tillade at et areal, der
er omfattet af planforslaget, udnyttes eller
bebygges, såfremt udnyttelsen eller byggeriet
er i overensstemmelse med forslaget.

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

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.

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

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

Avaqqutsinerit annertunerusut pineqartillugit, nutaamik
pilersaarusiortoqartariaqalersinnaavoq.

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

Pilersaarummi sanaartorfissatut sanaartugassatulluunniit
eqqaaneqartunut tunngatillugu ima isumaqanngilaq,
pilersaarummit ilumut pilersinneqassasut. Akuerisaasumik
nunaminertami maannamut ingerlanneqareersut
ingerlatiinnarneqarsinnaapput. Allatut atuineq
pilersaarummut akerliussanngilaq.

Planen medfører ikke i sig selv, at
bebyggelser eller anlæg som er indeholdt i
planen skal etableres. Eksisterende lovlig
anvendelse af arealer, bygninger og anlæg,
kan fortsætte som hidtil. Ændret anvendelse
må ikke være i strid med planen.

G. Tamanut saqqummiunneqarnera
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38-tut
siunnersuut piffissami 2010-mi maajip 3-aniit juunip 14ianut tamanut oqallisissanngortinneqassaaq.

G. Offentliggørelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 er til
offentligdebat i perioden den 3. maj til 14.
juni 2010.
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mALITTARISASSAT pingaarnerit

OVERORDNEDE bestemmelser

§1

Siunertaq

§1

Formål

1.1

Kommunimi pilersaarummut tapiliussami
siunertaavoq:

1.1

Kommuneplantillægget har til formål:

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.

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

• __ immikkoortup siammasissunik-pukkitsunik,
akulikitsunik-pukkitsunik quleriinnillu
inissiaqarfiunissaa qulakkeerneqassasoq.

• __ at sikre områdets anvendelse
til boligformål med blandet
bebyggelse som åben-lav, tæt-lav
og etageboligbebyggelse.

• __ sanaartorfigissaasoqareernerata kingorna
immikkoortumi pilersaarut A20mi pilersaarutaasutulli sanaartukkat
akulikissuseqarsinnaanissaata inissaqarnissaat
qulakkeerneqassasoq.

• __ at sikre, at der efter
igangværende byggemodning
er plads til minimum samme
bebyggelsestæthed, som der var
planlagt i lokalplan A20.

• __ sanaartorfissat annertussusiisa
assigiinngisitaarnissaat, ilaatigut illoqarfimmi
illut tallimat tamarmik immikkut 400 m2isut annertussusilimmik toqqavissaqarnissaat
qulakkeerneqassasoq.

• __ at sikre at der udlægges byggefelter
i varierende størrelser, bl.a.
byggefelter til fem byhuse, hvert
med et grundareal på 400 m2.

• __ sunataata isikkiviatalu pitsaaqutaat
qulakkeerneqarlutillu atorluarneqassasut.

• __ at sikre og udnytte områdets styrke
- landskabet og udsigten.

§2

Killilersuineq

§ 21

Afgrænsning

2.1

Kommunini pilersaarummut tapiliussami
immikkoortitamik killilersuisimaneq ilanngussaq
1-imi takuneqarsinnaavoq.

1.1
2.1

Delområdet for kommuneplantillægget
afgrænses som vist på bilag 1.

2.2

Immikkoortoq 71.500 m2-it missaani annertutigaaq

2.2
1.2

Området optager ca. 71.500 m2.

§3

Atorneqarnera

§ 32

Anvendelse

3.1

Immikkoortoq siammasissunik-pukkitsunik,
akulikitsunik-pukkitsunik quleriinnillu
inissiaqarfiunissaaq.

2.1
3.1

Området skal anvendes til
boligformål som åben-lav, tæt-lav og
etageboligbebyggelse.
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3.2

Kioskimik / qanittumi pisinniarfimmik
sanaartorfissamik annertunngitsumik
immikkoortitsisoqarnikuuvoq.

2.2
3.2

Der er udlagt et byggefelt til en mindre
kiosk / nærbutik.

3.3

Nunaminertat inissianut, kioskimut /
qanittumi pisinniarfimmut, aqqusinernut
teknikkikkullu atortunut atorneqanngitsut
sanaartorfioqqusaanngitsunngortinneqassapput.

2.3
3.3

Arealer der ikke anvendes til boliger,
kiosk / nærbutik veje og tekniske
anlæg skal anvendes som friarealer.

3.4

Najugaqarfinni nalinginnaasumik
ingerlanneqarsinnaasumik inissiaqarfiullu
isikkuanut suliffeqarfik allannguisitsinngippat,
kioskip / qanittumi pisinniarfiup saniatigut
suliffeqarfimmik ingerlatsisoqarsinnaavoq.

3.4
2.4

Foruden den udlagte kiosk /
nærbutik kan der drives virksomhed,
som almindeligvis kan udføres i
beboelsesområder, når virksomheden
drives på en sådan måde, at områdets
karakter af beboelsesområde ikke
ændres.

Suliffeqarfik suliffeqarfiup eqqaani najuqartunut
akornusersuutaassanngilaq, soorlu angallannermik,
nipiliornermik, tipiliornermik, qulliit qaamarnganit
akornusersuuteqarnermik biililluunniit
uninngasarfiinik annertuumik allilerisariaqarnermik
kinguneqartitsissanngilaq.

Virksomheden må ikke medføre
ulempe for de omkringboende, i form
af trafik, støj, lugt og lyspåvirkning
eller medføre et væsentligt øget behov
for parkering.

Suliffeqarfiup inissisimaffigisaani najugaqartumit
suliffeqarfik ingerlanneqassaaq.

Virksomheden skal drives af den
der bebor ejendommen, hvor
virksomheden holder til.

§4

Sanaartorfiup annertussusia inissisimaffialu

§ 34

Bebyggelsens omfang og placering

4.1

Sanaartorfissat 1.1- 1.23 siammasissunutpukkitsunut aappaata affaanik quleriilinnut
immikkoortitaapput (tassa initaata qaliarpaava
atorneqarsinnaasoq). Illuliaq annerpaamik 8,5
m-imik portussuseqassaaq.

4.1
3.1

Byggefelterne 1.1- 1.23 udlægges til
åben-lav boligbebyggelse i 1½ etage
(dvs. en etage med udnyttet tagetage).
Bygningshøjden må maksimalt være
8,5 m.

4.2

Sanaartorfissat 1.24-1.29 siammasissunutpukkitsunut ataatsimik quleriilinnut
immikkoortitaapput. Illuliaq annerpaamik 5
m-imik portussuseqassaaq.

3.2
4.2

Byggefelterne 1.24-1.29 udlægges til
åben-lav boligbebyggelse i 1 etage.
Bygningshøjden må maksimalt være 5
m.

4.3

Sanaartorfissat 2.1-2.3 inissianut akulikitsunutpukkitsunut aappaata affaanik quleriilinnut
immikkoortitaapput (tassa initaata qaliarpaava
atorneqarsinnaasoq). Illuliaq 8,5 m-imik
portussuseqassaaq.

3.3
4.3

Byggefelterne 2.1-2.3 udlægges til
tæt-lav boligbebyggelse i 1½ etage
(dvs. en etage med udnyttet tagetage).
Bygningshøjde må maksimalt være 8,5
m.
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4.4

Sanaartorfissat 3.1- 3.5 inissianut pingasunik
quleriilinnut immikkoortitaapput. Illuliaq
annerpaamik 12,5 m-imik portussuseqassaaq.

4.4
3.4

Byggefelterne 3.1- 3.5 udlægges til
etageboligbebyggelse i tre etager.
Bygningshøjden må maksimalt være
12,5 m.

4.5

Sanaartorfissaq 3.6 inissianut kujataatakangia
tungaatigut pingasunik inissiallu sinnerani
marlunnik quleriilinnut immikkoortitaapput. Illuliaq
annerpaamik 12,5 m-imik portussuseqassaaq.

3.5
4.5

Byggefelt 3.6 udlægges til
etageboligbebyggelse, der fremstår
i tre etager fra sydøst mens den
øvrige bygnings krop er i to etager.
Bygningshøjden må maksimalt være
12,5 m.

4.6

Sanaartorfissaq 4.1 kioskimut / qanittumi
pisinniarfimmut ataatsimik quleriilimmut
immikkoortitaavoq. Illuliaq annerpaamik 5 m-imik
portussuseqassaaq.

3.6
4.6

Byggefelt 4.1 udlægges til kiosk /
nærbutik i 1 etage. Bygningshøjden må
maksimalt være 5 m.

§5

Sanaartorfissatigut sinneruttoq

§ 54

Restrummelighed

5.1

Nutaanik sanaartorneq sanaartorfissatut
takutinneqartut iluini ingerlanneqassaaq.
Sanaartorfissat taakku sanaartorfioreerpata
immikkoortumi inerisaaneq naammassissaaq.

5.1
4.1

Ny bebyggelse skal opføres indenfor de
viste byggefelter. Når disse byggefelter
er bebygget, er området fuldt udbygget.
Skure skal opføres indenfor byggefeltet
og kan tilbygges hovedhuset eller
indrettes i kælderen.

Sanaartorfissap iluini quit napparneqassapput,
illutaanulluunniit ilassutitut saneqarsinnaallutik
imaluunniit naqqup ataani inissinneqarsinnaapput.
§6

Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu
uninngasarfik

§ 56

Veje, stier og parkering

6.1

Immikkoortitap tungaanut appakaaffissamik
Asummiunut-miit aqquserneqassaaq.
Immikkoortitap iluani aqquserngup avissaarfissaa
(A) maanna suliarineqaleruttorppoq, taannalu
aqqusineq immikkoortumut tamarmut
Akianilu illoqarfiup ineriartortinneqarnissaanut
aqqutaassalluni. Aqquserngup avissaarfianiit
inissiaqarfiit tungaanut aamma
aqqusinniortoqassaaq (B).

5.1
6.1

Vejadgang til delområdet skal
ske fra Asummiunut og den nye
fordelingsvej(A), der etableres
i forbindelse med udbygning af
delområdet. Ud fra vej A skal
der ligeledes anlægges mindre
boligveje(B).

6.2

Immikkoortumi inissiaqarfiit sinnerinut atasumik
tatsip kangiatungaatigut aqqusineeraliortoqassaaq.

6.2
5.2

Der skal, i den østlige del af området
langs søen, etableres en sti med
forbindelse til det øvrige boligområde.

6.3

Sanaartorfissap iluani ataatsimulluunniit biilinut
uniffissiani biilinik uninngatitsineq pisassaaq.

5.3
6.3

Parkering skal ske indenfor byggefeltet
eller på fælles etableret parkerings
pladser.
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§7

Allanngutsaalisariaqartut

§ 67

Bevaringsværdige træk

7.1

Nunataanut pingasutigut immikkoorutaasut;
” killinga”, ”qaava” aamma ”qaqqat qaavi”
eriagineqarlutillu pitsanngorsarneqassapput.

6.1
7.1

De tre landskabstypologier; ”kanten”,
”fladen” og ”fjeldtoppene” skal
bevares og styrkes.
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Aalajangersakkat
sukumiinerusut

Detaljerede bestemmelser

§8

Sanaartorfiup annertussusaa inissisimaffialu

§ 78

Bebyggelsens omfang og placering

8.1

Siammasissunik-pukkitsunik inissialiorneq:
sanaartorfissap iluani sanaartugassap
annerpaaffissaa:
1.1-1.3 aamma 1.7-1.16 annerpaaffissaq 150 m2.
1.4-1.6-imi annerpaaffissaq 140 m2.
1.17-1.23-mi annerpaaffissaq 120 m2.
1.28-1.33-mi annerpaaffissaq 105 m2.
Akulikitsunik-pukkitsunik inissialiorneq:
sanaartorfissap iluani sanaartugassap
annerpaaffissaa:
2.1-imi annerpaaffissaq 540 m2
2.2-mi annerpaaffissaq 450 m2
2.3-mi annerpaaffissaq 450 m2

7.1
8.1

Åben-lav bebyggelse: det tilladte
maksimale bebyggede areal indenfor
byggefelt:
1.1-1.3 & 1.7-1.16 er 150 m2.
1.4-1.6 er 140 m2.
1.17-1.23 er 120 m2.
1.28-1.33 er 105 m2.
Tæt-lav bebyggelse: det maksimale
tilladte bebyggede areal indenfor
byggefelt:
2.1 er 540 m2
2.2 er 450 m2
2.3 er 450 m2

8.3

Quleriiaanik inissialiorneq: sanaartorfissap
iluani sanaartugassap annerpaaffissaa:
3.1 – 3.6. annerpaaffissaq 500 m2 .

7.3
8.3

8.4

Kioski / qanittumi pisinniarfik: sanaartorfissap
iluani sanaartugassap annerpaaffissaa: 4.1-imi
annerpaaffissaq 125 m2.

7.4
8.4

8.5

Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortamit
akuersissutigineqarnikut portussusiliussat
naapertorlugit, illumik portussusiliinerit §§ 4.1imiit 4.6-ip tungaanut taaneqartutut, immikkut
tamarmik portussusissaat nunamiit illup
qimerluanut uuttukkamik aalajangersarneqassapput.

7.5
8.5

Bygningshøjden som nævnt i § 4.1-4.6
fastsættes for hver bygning som en
højde målt fra terræn til kip ud fra et
for bygningen fastsat niveauplan, som
er godkendt af Området for Teknik og
Miljø.

8.6

Seqerngup qinngorneri atorlugit
nukissiuut allatulluunniit nukissiuutit
illumut portunerpaaffigitinneqartup iluani
naleqqussarneqassapput.

7.6
8.6

Solceller og andre alternative
energiformer skal indpasses
indenfor den angivene maksimale
bygningshøjde.

8.7

Nutaamik sanartornermi inissaq
naleqqussarneqarsinnaaqullugu, sanaartorfissani
ataasiakkaani qaartiterisoqarsinnaanera
naatsorsuutigineqassaaq.

7.7
8.7

Indenfor de enkelte byggefelter
må der påregnes udsprængninger,
således at ny bebyggelse kan placeres
hensigtsmæssigt.

8.2
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7.2
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Etageboligbebyggelse: det maksimale
tilladte bebyggede areal indenfor
byggefelt:
3.1 – 3.6. er 500 m2.
Kiosk / nærbutik: det maksimale
tilladte bebyggede areal indenfor
byggefelt: 4.1 er 125 m2
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Toqqaviit pisariaqartitsineq sinnerlugu
portussusilerneqassanngillat, tassa imaalluni
toqqaviup minerpaamik portussusiata nunamiit
uuttorlugu 1,0 m sinnersimassanngilaa.

8.8
7.8

Sanaartukkat

Bebyggelse

Max 1,0 m

8.9

Fundamenter må ikke gives en
større højde end nødvendigt, dvs.
at fundamentets mindste højde ikke
må overstige 1,0 m over oprindeligt
terræn.

Max 1,0 m

Siammasissunik-pukkitsunik aamma
akulikitsunik-pukkitsunik sanaartukkani 1,5
m-imit quleriiaanillu sanaartukkani 3,0 m-imit
portunerusumit toqqavillit – nunamiit uuttorlugu
– silataatungaasigut iikkersorneqassapput,
imaluunniit toqqaviit isikkumikkut illup sinnerata
isikkuanut aalajangiisuuallaanngippata tamanna
uppernarsarneqassaaq.

7.9
8.9

Betonfundamenter med en højde
over 1,5 m for åben-lav og
tætlav bebyggelse og 3,0 meter
for etageboligbebyggelse −
målt fra terræn – skal beklædes
som ydervægge, eller det skal
dokumenteres, at fundamenterne ikke
bliver dominerende for bygningens
helhedsindtryk.

8.10 Nutaamik sanaartornermi §§ 8.7 aamma 8,8
eqqortinneqarsinnaappata naqqup iluanik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

8.10
7.10 Der må etableres kælder under ny
bebyggelse, såfremt bestemmelserne i
§ 8.7 og 8.8 kan overholdes.

8.11 Aneerasaartarfiit sanaartukkamut atatillugit
sanartorneqassapput, sanaartorfissallu avataanni
nunatanik ilaqarsinnaavoq. Ilaqutariinnut ataatsinut
illut/affarleriit aneerasaartarfiinit qaninnertut
eqqaamiumut 7,5 m-imik akunneqassaaq.

7.11 Terrasser skal opføres i tilknytning til
8.11
bebyggelse og kan omfatte areal uden
for de viste byggefelter. For enfamilie/
dobbelthuse skal der være 7,5 m fra
terrasse til nærmeste nabo.

8.12 Quit/illuaqqat 12,5 m2-imit annertunerussanngillat,
sanaartorfissallu iluani inissinneqassallutik.

7.12 Udhuse/skure må højst være 12,5
8.12
m2 og må kun placeres indenfor
byggefeltet.

8.13 Quit/illuaqqat assigisaallu ataatsimik
quleriilerneqassapput, illullu qimerluaniit
3,5 m-imit portunerutinneqassanatik. Qaliap
sivinganera illutaanut ersiutaassaaq.

7.13 Udhuse/skure og lignende må opføres
8.13
i én etage og må ikke gives en større
højde end 3,5 m til kip. Taghældningen
skal afspejle hovedhuset.

8.14 Nutsilernermik, allanngortiterinermik
assigisaanilluunniit patsiseqartumik qaammatini
arfinilinnit sivisunerunngitsumik inissiigallarnissaq
pineqanngippat, immikkoortumi tassani
containerinik inissiisoqaqqusaanngilaq.
Inissiisoqassatilluguli Teknikkimut Avatangiisinullu
Immikkoortortamit akuersissutigineqaqqaassaaq.

7.14 Containere må kun i forbindelse med
8.14
flytning, ombygning og lignende
opstilles i maksimalt 6 måneder
indenfor området. Det skal i hvert
tilfælde godkendes af Området for
Teknik og Miljø.

22

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

§9

Sanaartukkat silatimikkut isikkui

§ 98

Bebyggelsens ydre fremtræden

9.1

Sanaartorfissami 1.1-1.23 kinguartoorfiussappat,
nunataata pingaarnertut sannaata sammiiviisulli
sammisussanik sanaartorfissat siulliunneqassapput.

8.1
9.1

9.2

Illup qalia sanaartorfissamut tunngasuni
paasissutissat naapertorlugit sananeqassaaq.

Udbygges byggefelt 1.1-1.23 over tid,
skal den del af byggefeltet, der går
parallelt med de overordnede terræn
kurver udbygges først.

8.2
9.2

Tagryggen skal følge byggefeltets
orientering.

Sanaartukkat

Bebyggelse

Sanaartorfissaq

Byggefelt

9.3

Siammasissunik-pukkitsunik aamma akulikitsunikpukkitsunik inissialiortiternermi qaliaat kiisalu
kioskip / qanittumi pisinniarfiup qaliaa 7- 50
akornanni gradenik sivinganilerneqassapput. Illup
qimerluaniit qaliap killinganut narlusuujussaaq.

8.3
9.3

Taghældninger på åben-lav
boligbebyggelse og tæt-lav
boligbebyggelse samt taghældning for
kiosk / nærbutik må være mellem 7- 50
grader. Der skal være lige linjer fra kip
til tagkant.

9.4

Quleriiaanik inissialiat taliaat 7-25 akornanni
gradenik sivinganilerneqassapput. Illup
qimerluaniit qaliap killinganut narlusuujussaaq.

8.4
9.4

Taghældninger på
etageboligbebyggelse må være mellem
7-25 grader. Der skal være lige linjer
fra kip til tagkant.

9.5

Illut qaliaat qaamanermik uteersaartitsineq
ajortumik qernertumik qasertumilluunniit taartumik
qalissialersorneqassapput.

9.5
8.5

Tage skal beklædes med ikke
reflekterende sort eller mørk grå
tagbeklædning.

9.6

Inissiat silataasa iikkersorneri qisummik,
pladinik savimminiusunik eternittimilluunniit
suliarineqassapput.

8.6
9.6

Ydervægge skal beklædes med træ,
metalplader eller eternit.

9.7

Inissiat silataasa iikkersorneri qaamanermik
utersaartitsisuussassanngillat.

8.7
9.7

Ydervæggene må ikke være
reflekterende.

9.8

Inissiat silataasa qisummik iikkersorneri
tamakkiisumik matussusiisinnaasumik
qalipanneqassapput.

9.8
8.8

Ydervægge i træ skal males med
heldækkende maling.
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Sanartorfissani inissiat silataasa iikkersorneri
qalipaatinik kalaallinit atugaanerusartunik
qalipaasersorneqassapput. Qalipaatinik toqqaanerit
tamatigut Teknikkimut Avatangiisinullu
Immikkoortortamit akuersissutigineqartassapput.

8.9
9.9

For byggefelterne gælder at
Ydervæggene skal fremstå i
traditionelle grønlandske farver.
Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde
godkendes af Området for Teknik og
Miljø.

9.10 Biilinut unittarfiit sioqqanik, ujaraaqqanik
assigisaanilluunniit qalligaassapput, asfaltimillu
qallerneqassanatik.

9.10
8.10 Parkeringsarealerne skal bestå af grus,
små sten eller lignende og må ikke
asfalteres.

9.11 Parabolit diameterimut 0,5 m-i ataallugu
angissusillit ikkussorneqarsinnaapput.

9.11 Paraboler på under 0,5 m i diameter
8.11
kan opsættes.

9.12 Sanaartukkat minnerit soorlu illuaqqat, quit
assigisaallu, illutaata atortuisa assinganik
sananeqassapput, qalipaataatalu assinganik
qalipanneqassallutik.

9.12
8.12 Mindre bygninger som skure,
udhuse og lignende skal opføres i
samme materialer og farvevalg som
hovedhuset.

9.13 Immikkoortumi suliffiuteqarnermut
atatillugu allagartalersuinerit illup
saavanut inissinneqassapput, 0,5 m2-millu
annertunerussanatik.

8.13 Skiltning i forbindelse med
9.13
virksomheder i området skal placeres
på husets facade og må højst dække et
areal på 0,5 m2.

§ 10 Aqquserngit, aqqusineeqqat
biilinulluuninngasarfik

§ 910 Vej, sti- og parkering

10.1 Aqqusineq A ilanngussaq 1-imi
takutinneqartutut kuusserngit ilanngullugit 15
meterinik silissusilerneqassaaq. Aqqusineq
aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu 10 meteri
sanaartorfiussanngilaq. Piumasaqaat 7,5
m-iinnaanngorlugu sanaartorfissani 1.23-mi, 1.24mi, 1.27-mi 1.29-milu avaqqunneqarsinnaavoq.

9.1 Vej A udlægges i en bredde af 15 meter
10.1
inkl. rabatter. Vejen er omfattet af en
vejbyggelinie på 10 meter målt fra
vejmidte. For byggefelt 1.23, 1.24,
1.27 og 1.29 kan kravet fraviges og
nedsættes til 7,5 m.

10.2 Aqquserngit B inissianut ingerlasussat
ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut kuusserngit
ilanngullugit 12 meterinik silissusilerneqassapput.
Aqqusineq aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu
7,5 meteri sanaartorfiussanngilaq. Piumasaqaat 3
m-iinnanngorlugu sanaartorfissani 3.5-imi, 1.11imi, 2.1-imi, 2.2-milu avaqqunneqarsinnaavoq.

9.2 Veje B til betjening af boligerne
10.2
udlægges i en bredde af 12 meter
inkl. rabatter. Vejen er omfattet en
vejbyggelinje på 7.5 meter. For
byggefelt 3.5, 1.11, 2.1, 2.2 kan kravet
fraviges og nedsættes til 3 m.

10.3 Aqqusineeqqamut annerpaamik 3
m-isut silitsigisussamik nunaminertamik
immikkoortitsisoqassaaq.

10.3
9.3 Der udlægges areal til et stisystem med
en maksimum bredde på 3 meter.
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10.4 Biilit uninngasarfiissaanut nunatamik ukununnga
naammattunik pilersitsisoqassaaq:

10.4
9.4 Der skal udlægges parkeringsareal
svarende til:

Siammasissunik-pukkitsunik inissialiortiternerit:
Biilit uninngasarfii namminerisat (inissiamut
atasumik biilit uninngasarfiat):
Inissiamut ataatsimut biilinut marlunnut
uninngasarfik.

Åben-lav boligbebyggelse:
Med individuel parkering (parkering i
direkte tilknytning til boligen):
2 p-pladser pr. bolig.

Akulikitsunik-pukkitsunik inissialiortiternerit:
Biilit uninngasarfii namminerisat (inissiamut
atasumik biilit uninngasarfiat) biilinullu
uninngasarfimmi ataatsimoorussami allami
najugalinnut biilinut uninngasarfik:
Inissiamut ataatsimut aappaa avillugu biilinut
uninngasarfik.

Tæt-lav boligbebyggelse:
Med individuel parkering (parkering
i direkte tilknytning til boligen) og
gæsteparkeringsplads på fælles p-plads:
1,5 p-plads pr. bolig.

Inissiat quleriiaat:
Inissiamut ataatsimut uninngasarfik ataaseq.

Etageboligbebyggelse:
1 p-plads pr. bolig.

Ulluinnarni pisariaqartitanik toqqakkanillu
nioqquteqartunik niuertarfiit, kioski grillilu:
Tuniniaaffiusartuni 25 m2-imut biilinut
uninngasarfik 0,5 sanaartorfissarlu tamakkerluni
100 m2-imut biilinut uninngasarfik 0,5.

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker,
kiosk og grill:
0,5 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og 0,5
p-plads pr.100 m2 bruttoetageareal i
øvrigt.

§ 11 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

§ 11
10 Friarealer

11.1 Nuna sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu
sapinngisamik mianersuunneqassaaq. Nunataq
akornuserneqarsimasoq ilusaatut iliseqqinneqassaaq
immikkoortorlu qaartiternerlukuujarneqassaaq,
qaartiterinermi assartuinermiluunniit
siaartiterneqarsimasinnaasunik.

11.1 Terrænet skal skånes mest muligt
10.1
under byggemodning og byggeriet.
Beskadiget terræn skal retableres og
området skal renses for sprængstykker,
der måtte være spredt ved sprængning
eller transport.

11.2 Qaartiterinermut nunagissaanermullu atatillugu
issoq naasullu sapinngisamik paariinnarneqassapput
imaluunniit suliarineqarlutik allamullu
inissinneqarlutik, sanaartornerup naammassinerani
inigisaanut utertinneqarsinnaanngorlugit.

10.2 I forbindelse med sprængning og
11.2
byggemodning skal den eksisterende
muld og vegetation, så vidt det er
muligt bevares eller behandles og
opmagasineres på en måde, så det kan
reetableres i forbindelse med afslutning
af byggeri.

11.3 Nunaminertani inissialiorfiusut allatulluunniit
sanaartorfiusut eqqiluitsuutinneqarlutillu
torersuutinneqassapput.

10.3 Areal omkring boligbebyggelser eller
11.3
anden bebyggelse skal holdes rene og
ryddelige.
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11.4 Tatsip kangimut kujammullu sineriaa
kuuffissuit/attaveqaatit ingerlavissaat
ilanngullugu aqqusineeralliortoqarneratigut
iluarsiivigineqarsinnaavoq. Tatsip sineriaata sinnera
sukisaarsaartitsivissanut pitsanngorsaanissamik
siunertaqartutiguinnaq allanngortinneqarsinnaavoq.

10.4 Søens østlige og sydlige kystlinje kan
11.4
reguleres ved etablering af sti med
integreret kloak/ledningstracé. Søens
kystlinje i øvrigt må kun reguleres,
hvis det er for at fremme søens
rekreative kvalitet.

11.5 Illut, attaveqaatit, inissiivit il.il. tatsip eqqaani
kusanaallisaataassanngillat.

11.5 Bygninger, ledningsnet, oplag mv.
10.5
må ikke skæmme landskabet omkring
søen.

11.6 Qimissut aqqutaat sanaartorfigineqassanngilaq
allatulluunniit katersuiffiussanani.

11.6 Slædespor skal friholdes for
10.6
bebyggelse og alle former for oplag.

§ 12 Teknikikkut atortut

§ 12
11 Tekniske anlæg

12.1 Sakkortusaaviit, imertartarfiit teknikkikkullu
atorturissaarutit allat immikkoortitap iluani
sananeqarsinnaapput. Nukissiorfiit, Kalaallit
Nunaanni nukissiuutinik pilersuisuusut
isumasioqatigineratigut atortorissaarutit
inississorneqassapput, kiisalu sanaartukkat, nunataa
isikkivillu apeqqutaatillugit ilusilersorneqassallutik.
Sakkortusaaviit 2,5 m-imit portunerussanngillat
9 m2-imillu initunerussanatik. Imertartarfiit
2,5 m-imit portunerussanngillat 3 m2-imillu
initunerussanatik. Teknikkikkut atorturissaarutinut
allanut tunngasunut annerpaaffigititat
assigiinnassavaat.

12.1 Transformerstationer, ventilhuse og
11.1
andre tekniske anlæg kan opføres
indenfor delområdet. Anlæggene skal
placeres i samråd med Nukissiorfiit,
grønlands Energiforsyning og
udformes under hensyntagen til
bebyggelse, landskab og udsigt.
Transformerstationer kan maksimalt
have en højde på 2,5 m og optage
et areal på 9 m2. Ventilhuse kan
maksimalt have en højde på 2,5 m og
optage et areal på 3 m2. Andre tekniske
anlæg skal have maksimalt samme
størrelsesorden.

12.2 Imermut, kuuffissuarmut, innaallagissamut
oqarasuarnermut attaveqaatinut, kiassarnermut
il.il. pilersuinermut aqqutit sapinngisamik
nunamut matoorussimassapput, §§ 10.1, 10.2
10.3-milu eqqaaneqartutut aqqusinniornermi
aqqusineeraliornermilu sapinngisamik tamakku
ilanngullugit eqqarsataassallutik.

12.2
11.2 Forsyningsledninger til vand, kloak, el,
telekommunikation, varme, osv. skal
så vidt muligt placeres under terræn,
og skal så vidt muligt sammentænkes
med vej- og sti anlæggene som nævnt
i §§ 10.1, 10.2 og 10.3, hvor de skal
placeres i ledningsgrave.

12.3 Pilersuinermut aqqutit nunap qaavatigoortitat
qalipassimassapput sapinngisamillu
malunnarunnaarsarlugit ilusilersugaassallutik.

11.3 Ledninger der føres over terræn skal
12.3
i farver og udformning gøres så lidt
synlige som muligt.

12.4 Nutaamik sanaartornerit innaallagissamut
pilersuinermut, imermik pilersuinermut,
kuuffissuarnut ungasianiillu kissamik
pilersuineq tamanut atugassianut
atassuserneqassapput, taakkununnga periarfissanik
pilersitsisoqarsimatillugu.

12.4
11.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt
elforsyningsanlæg, vandforsyning,
kloak og fjernvarme, såfremt der er
fremført og etableret mulighed herfor.
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12.5 Kuuffissuarnut tamanut atugassianut
atassusiisoqartinnagu, kommunalbestyrelsimiit
kuuffinniit anartarfinniillu imikumut
katersuiveqarnissamik pilersitsisoqarnissaanik
imaluunnit allatut suliarineqarnissaanut
pilersitsisoqarnissaanik imikumik
anartarfiulluunniit imikuanik kuutsitsinissamik
avatangiisinut aalajangersakkat atuuttut
naapertorlugit piumasaqartoqarsinnaavoq.

12.5 I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt
11.5
at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra
Kommunalbestyrelsens side stilles krav
om etablering af tank til opsamling
af gråt og sort spildevand eller at der
etableres anden spildevandsbehandling
i henhold til de til enhver tid gældende
miljøbestemmelser og regler for
bortskaffelse af spildevand og latrin.

12.6 Imeq sinneruttoq, tassunga ilanngullugu qalianiit
imikoq, kuuffissuarnut tamanut atugassianut
kuutseqqusaanngilaq, eqqaanili sanaartukkanut,
aqqusinernut, aqqusineeqqanut, sanaartorfiusunut
nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut
akornutaanngitsumik kuutsinneqassalluni.

12.6
11.6 Overfladevand, herunder tagvand, må
ikke ledes til offentlig kloak, men skal
bortledes således, at der ikke opstår
gener for omkringliggende bebyggelse,
veje, stier og friarealer.

12.7 Pilersuinermut aqqutit soorlu erngup aqqutai
kuuffissuarnullu aqqutit sapinngisamik
innimigineqassapput, qallerlugillu
sanaartortoqassanani.

11.7 Forsyningsledninger som
12.7
vandledninger og kloakledninger skal
så vidt muligt respekteres og må ikke
overbygges.

§ 13 Avatangiisit

§ 13
12 Miljø

13.1 Kissarsuutit qisuttortakkat, pujooriviit assigisaallu
immikkoortumi sananeqassanngillat.

13.1
12.1 Brændeovne, rygeovne og lignende må
ikke opføres i området.

13.2 Nukissiutit allatut ittut soorlu seqerngup
qinngorneri atorlugit nukissiuutit sanaartukkat
isikkuinut immikkoortitallu isikkuanut
naleqqussakkat immikkoortumi najugaqartunut
allanut akornutaatinnagit atorneqarsinnaapput.

13.2
12.2 Alternative energikilder som f.eks.
solceller kan benyttes, når disse
tilpasses bebyggelsens udseende
som helhed og delområdets fysiske
udtryk og ikke er til gene for beboere i
området.

§ 14 Sanaartukkanik nutaanik atuilernissamut
akuersissut

§ 14
13 Ibrugtagning af ny bebyggelse

14.1 Sanaartukkat nutaat pilersuinermut tunngasuni
tamanut atugassiaasunut attavilerneqarsimanerinut
akuersissut atuilernissamullu akuersissut,
Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortamit
allakkatigut tunniunneqareertinnagu
atulerneqassanngillat.

14.1
13.1 Ny bebyggelse må ikke tages i
brug, før der foreligger en skriftlig
godkendelse af tilslutninger til
offentlige forsyningsanlæg og en
ibrugtagningstilladelse fra Området for
Teknik og miljø.
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Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq 2010-mi maajip
17-iani Kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq.

Hermann Berthelsen
Borgmesteri
Borgmester

Sisimiut, ulloq __________________________________

Vedtagelsespåtegning
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget i
Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2010.

Paneeraq Olsen
Kommunemi pisortaaneq
Kommunaldirektør

Sisimiut den __________________________

