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Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussatut nr. 41-tut
siunnersuut piffissami aggustip 17-ianiit oktoberip 12-iata tungaanut
tamanut tusarniuutigineqarpoq.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 er sendt til
offentlig høring i perioden fra 17. august til 12.
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Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamut siunnersuut
juunip 14-iani Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit
akuersissutigineqarpoq

Forslaget til kommuneplantillægget er vedtaget i
Økonomiudvalget 14. juni.

KOMMUNEMI PILERSAARUT
SUUGAMI?

HVAD ER EN
KOMMUNEPLAN?

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

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

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

Qeqqata Kommunia
Området for Teknik & Miljø
Planafdelingen
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NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Nassuiaat
A. Tunuliaqutaq

Redegørelse
A. Baggrund

Akiani najugaqarfinnik assigiinngitsunik nutaanik
pilersitsisoqarsinnaanera periarfissinniarlugu una
kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq nr.
41 suliarineqarpoq.

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for
at muliggøre etableringen af et nyt blandet
boligområde på Akia.
I planstrategien der er vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, ønsker man at satse
på etablering af et attraktivt boligområde
med en varieret boligbebyggelse, hvor der er
sikret friarealer, plads til legepladser og gode
adgangsforhold for handicappede.

Pilersaarusiornissami periusissani
Kommunalbestyrelsimit akuerisaanikuusumi,
najugaqarfissanik sanaartukkanik assigiinngiiaartunik
najugaqarfinnik orniginartunik, tamatumani
nunaminertanik sanaartorfiunngitsunik,
pinnguartarfinnut inissalimmik innarluutilinnullu
pitsaasunik appakaaffiusinnaasunik
qulakkeerinnissimasumik pilersitsisoqarnissaa
anguniarneqassasoq kissaatigineqarpoq.

Endvidere udarbejdes kommuneplantillægget
så der indenfor delområder sikres bygherre
og entreprenører en frihed til at tilrettelægge
bebyggelsen optimalt indenfor de rammer
kommuneplantillægget angiver. Der
fastlægges derfor ikke byggefelter men
der udlægges rammer indenfor hvilke der
udlægges mulighed for at opføre et vist antal
boligkvadratmeter.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq
manna suliarineqarpoq, taamaalilluni immikkoortitat
iluanni sanaartortitsisut entreprenørillu
kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussami
tikkuussisut iluanni tamakkiisumik nammineq
sanaartorsinnaanerminnut pilersaarusiorsinnaanerat
qulakkeerniarlugu. Taamaatumik sanaartorfissanik
aalajangersaasoqanngilaq, kisianni najuaqarfissanik
kvadratmeterinik arlalinnik sanaartorsinnaaneq
periarfissaniarlugu immikkoortitsisoqarpoq.

Det er håbet hermed at indbygge en større
fleksibilitet i planen og give de kommende
beboere mere indflydelse på deres nærmiljø.
B. Delområdet i dag
Placering
Kommuneplantillægget dækker et delområde
i det nordlige Sisimiut, Qeqqata Kommunia,
se fig.1.

Taamaaliornikkut pilersaarummi eqaannerusunik
periuseqarnissaq aammalu najugaqalersussat
namminneq avatangiisissaminnut
sunniuteqaqataanissaat neriuutigineqarpoq.
B. Immikkoortitap ilaa ullumikkut
Inissisimaffia
Qeqqata Kommuniani Sisimiuni avannaatungaa
immikkoortitap ilaata Kommunip
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussap nunatarivaa,
takuuk titartagaq 1.
Immikkoortoq Asummiut kangiatungaaniippoq,
inuiattullu ullorsiortarfik kitaatungaaniilluni.

Området ligger øst for Asummiunut og vest
for området ligger Nationaldagspladsen.

Kalaallit Nunaat
/ Grønland

Qeqqata Kommunia

Sisimiut -

Immikkortitap / Delområde

Takuss. / Fig. 1 Immikkoortitap inissisimaffia / Delområdets placering
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Atorneqarnera killilersorneqarneralu
Nunaminertaq 71.500 m2-t missaani annertutigisumik
sanaartorfigineqanngitsumik nunataqarpoq, illunulli
assigiinngitsunut najugaqarfissiatut immikkoortitaaluni.
Nunaminertaq immikkoortitaq Akianut pilersaarummi
avannarlerpasinnerpaavoq, kommunillu
pilersaarusiorneqarnerani, tapiliussami nr. 19-imi
2003-meersumi atuuttuusumi killiliussaqarfimmik 22-mik
23-millu ilaqarluni.
Immikkoortup ilaa kujammut, kangimut kimmullu
qunnernik killilersorneqarpoq. Immikkoortup
ilaa avannamut qaqqanit killilersorneqarpoq,
piffissallu ingerlanerani Kangerluarsunnguup
qinnguaniit mittareqarfiup tungaanut aqqusinermik
attaviliinikkut, tassani kangerlussuarmut B-8-llu
eqqaani inuutissarsiuuteqarfimmut aqqusinermik
attaveqaataasumik pilersitsiffiusinnaasumi avannmut
killilersorneqassalluni.

Anvendelse & afgrænsning
Området omfatter et areal på ca. 71.500 m2,
der er ubebygget men udlagt til boligformål
med varierede boligtyper.
Delområdet er Akiaplanens nordligste
og omfatter rammeområde 22 og 23
i den gældende kommuneplan, ved
kommuneplantillæg nr.19. fra 2003
Delområdet afgrænses mod syd, øst og vest
af slugter. Mod nord afgrænses delområdet
af fjelde og forventes med tiden at blive
afgrænset mod nord af en vejforbindelse
fra lufthavnsvejen til bunden af
Kangerluarsunnguaq (Ulkebugten), hvor der
kan skabes forbindelse til forbindelsesvejen
til Kangerlussuaq og erhvervsområderne ved
B8.

Inuiattut ullorsiortarfik/
Nationaldagspladsen
A22
A23
n
ummiu
As

ut

A20

A19
Kangerluarsunnguaq

Illuqartiullu sinnera / den øvrige by

B8

Takuss. / Fig. 2 Immikkoortup maannakkut atuuffia killeqarfialu, taamaattorli sungaartumik toornilersugaq nutaamik killeqarfilersorneranik takutitsivoq, taannalu kommunimi pilersaarummut tapiliussami atuutissalluni/ Områdets nuværende anvendelse og
afgrænsning men hvor den gule stiplede linje angiver den nye afgrænsning som er gældende for dette kommuneplantillæg.
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Nunataa
Nunap pissusai pingasuusut; ”killinga”, maninnersaa”
aammalu ”qaqqat qaavi” (tak. titartagaq 3) kiisalu
nunap appariartornera, najuaqarfiusumut nutaamut
nukittorsaataallutik isikkivissamik pitsaasumik
pilersitsipput.

Landskabet
Landskabets tre typologier; ”kanten”,
”fladen” og ”fjeldtoppene” (se fig.2.) samt
det faldende terræn giver variation og gode
udsigtsmuligheder, der er en styrke for det
nye boligområde.

v

1

“killinga”/
“kanten”

Immikkoortup ilaani tatsinut isikkivik /
Kik mod søerne i delområdet

“Qaqqat qaavi”/
“fjeldtoppene”

v

1

3

v

2

“maninnersaq”/
“fladen”

v

3

v

2

Akiata ilaanut sanaartorfinngortumut isikkivik /
Kik mod den påbegyndt bebygged del af Akia

Illoqarfiup sinneranut isikkivik /
Kik mod den øvrige by

Takuss. / Fig. 3 Nunataata immikkoorutai pingasuusut / De tre landskabs typologier & kik ud over delområdet.
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C. Kommunip pilersaarusiorneqarneranut

tapiliussap siunertaa

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik
uannga siunertaavoq, najugaqarfissanik sanaartukkanik
assigiinngiiaartunik orniginartunik, taakkununngalu
ilaasunik nunaminertanik sukisaarsaarfiusinnaasunik
nunap pissusaanut isikkivinnillu atorneqarsinnaasunik
qulakkeerinninnissaq. Tamatuma saniatigut kikkunnut
tamanut appakaaffiusinnaasut pitsaasut kissaatigineqarput.

C. Kommuneplantillæggets formål
Formålet med dette kommuneplantillæg er
at sikre en attraktiv blandet boligbebyggelse
med tilhørende rekreative arealer, der
forholder sig til landskab og udsigt.
Yderligere ønskes gode adgangsforhold for
alle.

D. Kommunimi pilersaarummut tapiliussap imaa
Atorneqarnera
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq
najugaqarfissanik sanaartukkanik, soorlu ammasunik
pukkitsunik (ilaqutariinnut illut ataasikkaat/
affarleriit allanut atanngitsut), qanittumik-pukkitsunik
najugaqarfissatut sanaartukkat (affarleriiaat-, uigulukutsut
eqimattallu) aamma quleriiaat najugaqarfissatut
sanaartukkat (illut kipparissut takisuullu) nunaminertap
atorneqarnissaanut aalajangersaavoq.

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 (punkthuse og
længehuse).

Nunaminertap iluani najuaqarfinnik 100 – 140-nik
sanaartortoqarsinnaavoq, kisianni nikerartoqarsinnaavoq,
sanaartugassat suunerinut assigiinngitsunut
najugassat annertussusissaat assigiinngitsuunissaanut
periarfissaqarmat.

Der kan opføres i alt 100 - 140 boliger
indenfor området, men det kan variere,
da der er mulighed for at etablere
forskellige boligstørrelse i de forskellige
bebyggelsestyper.

Sanaartorneq
Nunaminertami nutaanik sanaartornissamut periusissat
immikkoortup ilaani nunap pissusaata, isikkivik kiisalu
najugaqarfissanik sanaartukkanik assigiinngiiaartunik
sapinngisamik innuttaasut amerlanersaasa pisariaqartitaat
qulakkeerniarlugit periusissaapput.

Bebyggelsen
Principperne for opførelse af ny bebyggelse
i området bygger på en udnyttelse af
delområdets styrke - landskabet og udsigten,
samt sikre en varieret boligbebyggelse, der
tilgodeser flest mulige borgers behov.

Sanaartukkat ataatsimut nunap pissusaata sammivia
ersarinnerusoq malillugu sammiveqartinneqarnerussapput.

Bebyggelsen skal generelt orienteres efter
den dominerende retning i landskabet for at
fremhæve denne.

Sanaartukkap portussusaata nunap sivinganera malillugu
portusiartortinnerisigut isikkivik qulakkeerneqassaaq,
taamaalilluni sanaartugaq portusuugaluarluni
pukkinnerusuniit isikkivimmik isikkiveerutitsissanani.
Illut quleriaat quleriiussusaat 1-miit 5-imut nikeraput.

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 5 etager.
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Quleriit affaat tassaavoq quleriit ataaseq
qalianik atuisuusoq. Quleriit ataaseq ilivitsup
imaqqortussusaata affaa quleriit affaattut
missingersuutaavoq, kiisalu natermiit qilaallu
portussussusiata naapiffiata meterimik ataatsimik porsussusillip illup toqqavia tamakkiisoq
qaanngersimassanngikkaa.

1½ etage er 1 etage med udnyttet tagetage.
Vejledende må den ½ etage have det halve
rumfang af en hel etage, samt en max
trempelhøjden på en meter dvs. der ikke er
fuld ståhøjde i hele grundarealet.

Najugaqarfinnik qanittunik-pukkitsunik sanaartornermut
assersuut /
Eksempel på tæt-lav boligbebyggelse
Quleriaanik kipparissunik sanaartornermut assersuut /
Eksempel på etageboligbebyggelse, punkthus

Elevatorilik /
Elevator

2
1

2

0
1

Quleriaanik takisuunik sanaartornermut assersuut /
Eksempel på etageboligbebyggelse, længehus

0

Takuss. / Fig. 4 Sanaartukkat suussusissaannut assersuut / Eksempeler på bebyggelsestyper
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Aqquserngit, aqqusineeqqat biilillu uninngasarfii
Immikkoortup ilaanut appakaaffissaq A20mi aqqusinermit siammartiteriffiusumiit (A)
aqqusaartorfiusup tallineqarneratigut pissaaq. Nunap
immikkoortuanut Akianilu illoqarfiup ineriartorfissaanut
tamanut aqqusinertut atuutissaaq. Aqqusinermit
siammartiteriffiusumiit najugaqarfinnut aqqusinernik
minnersunik (N, Q, R, S) pilersitsisoqassaaq.

Veje, stier og parkering
Adgangen til delområdet skal ske fra den
gennemgående fordelingsvej(A) i A20, der
forlænges. Den skal vejbetjene hele området
samt de kommende byudviklingsområder på
Akia. Ud fra fordelingsvejen etableres mindre
boligveje(N, P, Q, R, S).

Taseq kaajallallugu sanaartorfiusup ilaanut
qitiusumi pisuinnaat aqqutaannik najugaqarfiup
sinneranut atanilimmik pilersitsisoqassaaq, tatsip
sukisaarsaartarfiunerata pingaaruteqassusaa
atorluarniarlugu. Pisuinnaat aqqutaat assigiinngiiaartunik
silissusilerlugu pilersinneqassaaq, uninngaarnermut
periarfissamik assigiinngiiaartumik pilersitsiniarluni.

Der skal etableres en sti i den centrale del af
bebyggelsen rundt om 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.

Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut
Nunaminertani sanaartornermut atorneqanngitsuni
atortorissaarutinik sukisaarsaartarfiusinnaasunik
pilersitsiviussapput, imaluunniit pinngortitatut
allanngortinneqanngitsutut inissisimatinneqassallutik.

Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse
skal anlægges som rekreative anlæg eller
henligge i naturtilstand.

Taamaattumik sapinngisamik sanaartorfigissaanermi
sanaartornermilu nuna mianerineqassaaq, taamaalilluni
sukisaarsaartarfioreersup pitsaassusaa paariinnarneqarluni.

Derfor skal terrænet skånes mest muligt
under byggemodningen og byggeriet, så den
eksisterende rekreative kvalitet bevares.

Teknikkikkut atortut
Immikkoortup iluani teknikkikkut atortulersuutinik
inissiisoqarsinaavoq; taakkununnga immikkoortup
pilersorneqarneranut sakkortusaaviit ilanngullugit.
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
Sanaartukkanik atuinikitsunik nukissiuutinillu
allaanerusunik atuisoqarnissaa kommunip
kaammattuutigaa.

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

Immikkoortup ilaa Qeqqata Kommuniata
eqqaavilerinermut aaqqiinermut, eqqagassanullu
maleruaqqusaanut atuuttuusunut ilaavoq.

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

12

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

E. Pilersaarusianut allanut attuumassutit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut
tapiliussaq nr. 41 nuna tamakkerlugu
pilersaarusiornermut sunniuteqanngilaq, kommunillu
pilersaarusiorneqartarneranut Namminersorlutik
Oqartussat anguniagaat naapertorlugit
suliarineqarluni.

E. Forholdet til anden planlægning
Landsplanlægning
Kommuneplantillæg nr. 41 påvirker ikke
Landsplanlægningen, og er udarbejdet i
overensstemmelse med Selvstyrets interesser i
kommuneplanlægningen.

Pilersaarusiornermi periusissat – 2010
Qeqqata Kommunianut Pilersaarusiornermut
periusissani 2010 – Eqqarsaatersuutit oqallisissiani,
immikkoortumi Inigisat, sanaartukkat illoqarfimmilu
najugaqarfiit-ni kommunalbestyrelsip tullinnguuttut
pingaartissimavai:

Planstrategi – 2010
I Planstrategien for Qeqqata Kommunia 2010
– Visioner til debat, har kommunalbestyrelsen
lagt vægt på følgende i afsnittet om Boliger,
byggeri og byrum:

•
•

•

•

•

•

Inissialiornissamut sanaartorfigissaanerit
ingerlakkusuppavut.
Kommunip inissiat/illut pigisaasa
tuninerisigut inuinnaallu sanaartornissaminut
tapiiffigineqarnerisigut inissiat inuinnarnit
pigisat annertusarniarpavut.
Nalinginnaasumik pitsaasunik inissiaqarneq
qulakkeerniarparput, soorlu utoqqarnut,
innarluutilinnut anlleqqussakkanik
ilinniagalinnullu inissialiornikkut.
Iluarsartuussinertigut sumiiffinnilu inissianik
nutaanngilisimasunik iluarsartuussinertigut
innuttaasunik, inissiaatileqatigiiffik INImik namminersorlutillu oqartussanik
suleqateqarniarpugut.
Illoqarfinni inissiaqarfiit
najugaqarfiillu nunataqartiternerisigut,
pisuinnarnut aqqusiliniliinertigut,
pinnguartarfeqartitsinertigut
ataatsimoorfiusinnaasutigullu
aaqqissuussinertigut
orniginarnerulersaaniarpugut.
Utoqqarnut, pitsorluttunut ilaqutariinnullu
meeralinnut tikikkuminarnerulersaanerit
ingerlanniarpavut.

Eqqarsaatersuutini anguniakkanilu takkunani
aallaaveqarluni Kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussaq suliariniarneqarnikuuvoq.
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•
•

•

Vi vil sikre byggemodnede områder
til boligbyggeri
Vi vil skabe en større privat andel af
boliger gennem salg af eksisterende
kommunale boliger og støtte til privat
boligbyggeri
Vi vil sikre en velfungerende almen
boligsektor med blandt andet ældrehandicapvenlige og studie boliger

•

Vi vil samarbejde med borgere,
boligselskabet INI og selvstyret om
sanering og kvartersløft af ældre
boligområder

•

Vi vil gøre boligområderne og byrum
attraktive med grønne områder,
gangstier, legepladser og torve.

•

Vi vil prioritere gode adgangsforhold
og tilgængelighed for ældre,
gangbesværede og småbørnsfamilier.

Kommuneplantillægget er tilstræbt udformet
med udgangspunkt i disse visioner og mål.
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1992-imiit 2005-imut kommmunip
pilersaarusiorneqarnera
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq
manna 1992-imiit 2005-imut kommunip
pilersaarusiorneqarneranut, tassungalu tapiliussanut
(nr. 19, 27, 28 aamma 38) pingaarnertut
isikkulersorneqarneranut naapertuuppoq,
taamaattorli A23-mi aqquserngup inissisimanera
kujataani inissisimagaluartoq ilanngussami nr.
28-mi avannamut inissisimasunngortinneqarluni.
Tamatuma sunniutigaa, aqqusinernik mikinerusunik
pilersitsinissaq sanaartorfigissaanermullu
aningaasartuutit appasinnerutinnissaat, aputaajaanissarlu
annikillisinneqarluni. Najugaqarfinnik ungusimasunik
ataasiakkaanik imaluunniit ikittuinnarnik atassusikkanik
periuseq akimorneqarpoq, maanna immikkoortoq
aqqusineq avataatigoorunnaarluni aqqusinermik
agguataarisumit aqqusaarneqarmat.

Kommuneplan 1992-2005
Dette kommuneplantillæg er generelt i
overensstemmelse med hovedstrukturen
for kommuneplan 1992-2005 og tilhørende
tillæg (nr.19, 27, 28 og 38) dog ændres
vejføringen der er udlagt i tillæg nr. 28
fra at ligge syd for A23 til nord for. Det
bevirker at der skal etableres mindre vej og
byggemodningsomkostningen holdes nede
og snerydningen begrænses. Princippet om
at have en boligenklave med en enkelt eller
ganske få tilslutninger brydes, da området nu
gennemskæres af fordelingsvejen frem for at
vejen går udenom.

Aalajangersakkat pingaarnerit atuuttuusut
allanngortinneqarput, maanna pilersaarusiorneq aamma
nunaminertanik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
nr. 17, 17. november 2010-meersumi aalajangersakkatut
pissutsinut ilanngutsinneqarmata.

De nuværende overordnede bestemmelser
ændres, så de omfatter de forhold, som
Inarsisartutlov nr. 17 af 17. november
2010 om planlægning og arealanvendelse
fastlægger.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq nr. 19
Akiata ineriartortinneqarnissaanut pilersaarut. Akia –
tamanut illoqarfik
Illoqarfiup nutaartaa Akia innuttaasunut tamanut
atortuusssaaq illoqarfioreersumullu ilaassalluni
taamaalillutik illoqarfiup immikkoortortai marluk –
nutanngitsoq nutaarlu – siunissami Kangerluarsunnguami
illugiillutik tassaassallutik Sisimiut ataasiusoq.
Akia najugaqarfitsialaassaaq – taamaattumik atortut
avatangiisinut ajoqutaasinnaasut avatangiisinit
sunnertiasuniit immikkoortinneqassapput. Ikaartarfiup
kitatungaaniittut nunaminertat siunisssami
umiarsualiveqarfissatut inuutissarsiorfissatullu
atugassanngortinneqassapput, nunaminertallu
ikaartarfiup kangiatungaaniittut illoqarfiup illoqarfiup
qitiusoqarfimmut qitiusoqarfippalaartunut suliffeqarfinnut
ineqarfinnullu atugassanngortinneqassallutik.

Kommuneplantillæg nr. 19
Udbygningsplanen for Akia. Akia – en by
for alle
Den nye bydel på Akia skal være for alle
byens borgere og skal integreres med
den eksisterende by, så de to bydele - den
gamle og den nye - i fremtiden vil opfattes
som ét Sisimiut, der ligger rundt om
Kangerluarsunnguaq.
Akia skal være et godt sted at bo – derfor
skal miljøbelastende funktioner adskilles
fra miljøfølsomme. Vest for broen er der
udlagt arealer til en fremtidig havn og
erhvervsfunktioner, og øst for broen udlægges
arealer til bymæssige centerfunktioner,
institutioner og boliger.

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamik
uannga kikkunnut tamanut inissalimmik nunaminertamik
najugaqarfissiamik orniginartumik ineriartortitsinissamik
anguniakkat pingaarnerit paariinnaneqarput.

Med dette kommuneplantillæg fastholdes de
overordnede mål om at udvikle et attraktivt
boligområde med plads til alle.
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Taamaattorli kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussami uani aalajangersakkat
pingaarnerit iluarsartuunneqarput, kommunillu
pilersarusiorneqarnerani tapiliussami nr. 19 (28)-imi
aalajangersagaasut pilersaarummi uani aalajangersakkanik
taarserneqarlutik.

Dog foretages der en justering af de
overordnede bestemmelser med dette
kommuneplantillæg, og bestemmelserne i
kommuneplantillæg nr. 19 (28) afløses derfor
af bestemmelserne i denne plan.

Qanganitsat eqqaassutissat
Qanganitsat eqqaassutissat 1900-ikkut sioqqullugit
pisut, Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut
kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussassatut
illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 19, 19. maj
2010-meersumi ilaapput.

Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af
Inatsisartutlov nr.11 af 19. maj 2010 om
fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af
kulturminder.

Nunamik suliaqarnermut atatillugu sulinerup
ingerlanerani qanganitsanik eriagisassanik sunilluunniit
puttuttoqassagaluarpat, Sisimiut Katersugaasivianut
saafffiginnittoqassaaq.

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

Sanaartorfigissaaneq
Nunaminertamik sanaartorfigissaanermik tamakkiisumik
Qeqqata Kommunia isumaginnissaaq. Aqqusinermik
siammartiterisumik (A), najugaqarfinnut aqqusinermik
(N) aammalu kuuffissuarmik pingaarnermik kiisalu
imermut innaallagissamullu aqqutinik pilersitsineq
Nukissiorfiit suleqatigalugit pissaaq, tak. ilanngussaq 1.

Byggemodning
Qeqqata Kommunia forestår den overordnede
byggemodning af området. Dette er anlæg
af fordelingsvej vej(A), boligvej(N) og
hovedkloak samt vand og el i samarbejde med
Nukissiorfiit, se bilag 1.

Pisuinnaat aqqutaannik pinnguartarfinnillu
pilersitsinissamut nunagissaanissamut Qeqqata
Kommunia isumaginnittuussaaq.

Qeqqata Kommunia forestår ligeledes
byggemodning af stier og legeplads.

Najugaqarfinnut aqqusinernik, biilit uninngasarfiinik,
illup tungaanut appakaaffinnik, majuartarfinnik
il.il. kiisalu innaallagissap aqqutaanut
atassusertinnerit aammalu imermut, kuuffissuarmut
innaallagissamullu ataatsimoorussanut atassusertinnerit
sanaartorfigissaanermut ilaanngillat, aammalu
sanaartortitsisunit ataasiakkaanit sanaartofissamik
tunineqarsimasunit isumagineqassallutik
akilersorneqassallutillu.

Anlæg af de resterende boligveje,
parkeringspladser, indkørsler, trapper m.v.
samt tilslutning af stikledninger og fælles
stikledninger til vand, kloak og el hører ikke
til byggemodning og forestås og finansieres
af de enkelte bygherrer, som har fået tildelt et
byggeområde.
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Sanaartorfigissaanernut aningaasartuutinik
avitseqatigiinneq
Sumiiffimmi erngup innaallagissallu aqqutaanut,
kuuffissualersinnermut, illup tungaanut aqqusinermut (N),
pisuinnaat aqqutaannut pinnguartarfinnullu kommunip
isumaginngisaanut, sanaartortitsisut ataasiakkaat
immikkoortup ilaani qinnuteqarsimasut sanaartorfissanillu
tunineqarsimasut, taamaattumillu sanaartortitsisutut
akileeqataasussatut taaneqartut, sanaartorfigissaanernut
aningaasartuutit agguataarlugik akilissavaat.

Fordeling af byggemodningsudgifter
Udgiften til byggemodning af intern vand-,
og elledning, kloakering, internvej (N), stier
og legeplads som kommunen gennemfører,
fordeles efterfølgende på de enkelte
bygherrer, der har ansøgt og fået tildelt et
byggefelt indenfor delområdet og kaldes
byggemodningsandelen.

Sanaartorfigissaanermut akileeqataassutissaq
immikkoortup ilaani ataasiakkaani sanaartorfiusuni
najukkap m2-ia malillugu agguataarneqassaaq,
taamaattorli sanaartugaq inissiamut m2-imik annerpaamik
atuisoq annerpaamik akiliuteqassalluni.

Byggemodningsandelen fordeles efter m2
boligareal der kan opføres i de enkelte
delområder, dog således at den bebyggelse
der optager det største areal pr. m2 boligareal
skal bære den største byrde.

Agguataarisarneq eqitsip takutippaa. Illut affarmik
quleriillit ilaatinneqanngillat, titartagaq 6.

Skemaet viser fordelingen.½ etager
medregnes ikke, fig. 5.

Nunaminertaq
sanaartorfik /
Byggeområde

Tunngaviusumik
angissusissaatut
naatsorsuutigisaq
(annerpaamik m2) /
Antaget grundflade
(maks antal m2)

Quleriaat /
Etager

Naatsorsueriaaseq
(quleriit 3 quleriit
2-pput) /
Omregningsfaktor
(hvor 3 etager er 2)

Quleriaat m2-nut
uuttuineq
(kvadratmeter
ataat-simut uuttuutaat 10.050 =
100 %) /
Vægtet etager m2
(tilsammen er de
vægtede kvadratmeter 10.050 =
100 %)

Sanaartorfigissaanermut procentingorlugu akiliutissaq /
% betaling af byggemodning

1

1200 (4000)

5

3,00

3600

35,8

2

900 (3600)

4

2,50

2250

22,3

3

800 (1600)

2½

1,50

1200

11,9

4

900 (1800)

2½

1,50

1350

13,4

5

750 (750)

1½

1,00

750

7,4

6

900 (900)

1½

1,00

900

8,9

Takuss. / Fig. 5 Sanaartorfigissaaneq / Byggemodning
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F. Atuuffii
Atuuffiugallartut
Pilersaarummut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut
atortulersuutillu pilersaarummut siunnersuummi
ilaatinneqartut, sanaartorfigineqassanngillat imatulluunniit
atorneqaratik, inaarutaasumik pilersaarutip imarisaanut
akornutaasumik pilersitsisinnaasumik.

E.
F. Retsvirkninger
Midlertidige retsvirkninger
Når planforslaget er offentliggjort, må
arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet
af planforslaget, ikke bebygges eller udnyttes
på en måde, der skaber en risiko for en
foregribelse af den endelige plans indhold.

Atuuffiugallartut pilersaarutip inaarutaasumik
akuersissutigineqarnissaanut atuuttuupput – taamaattorli
siunnersuutip saqqummiunneqarneraniit sivisunerpaamik
ukiumi ataatsimi.

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

Akerliliissuteqarnissamut piffissaliussaq
qaangiussimatillugu akerliliissutinillu
tigusisimasoqartinnagu, nunaminertat pilersaarutitut
siunnersuummi ilaatinneqartut atorneqarsinnaanerat
sanaartorfigineqarsinnaaneranillunniit, atuineq
sanaartornerluunniit siunnersuumut naapertuuppat
kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa.

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 Kommunalbestyrelsimit
akuersissutigineqareerneratigut, tamanullu
saqqummiunneqareerneratigut, pilersaarummi
nunaminertat ilaatinneqartut, pilersaarummi
aalajangersakkanut naapertuuttumik
atorneqarsinnaalissapput.

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 akerliunngippata, 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
pilersaarusiortoqartariaqassaaq.

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

Pilersaarutip imminermini kingunerissanngilaa,
pilersaarummi sanaartugassat atortulersuutillu
ilaatinneqartut pilersinneqarnissaat. Nunaminertanik,
illunik atortulersuutinillu inatsit malillugu atuineq
atuuttusoq ingerlaannassaaq. Allannguilluni 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.
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G. Tamanut saqqummiussineq
Kommunip pilersaarusiorneqarneratut tapiliussatut
nr. 41-tut siunnersuut piffissami 2011-mi aggustip
17-ianiit oktoberip 12-iata tungaanut tamanut
oqallisissiassanngortinneqarpoq.

G. Offentliggørelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 er til
offentligdebat i perioden fra den 17. august til
12. oktober 2011.
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AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

OVERORDNEDE bestemmelser

§1

Siunertaq

§1

Formål

1.1

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik
siunertaavoq
• Immikkoortup atorneqarnerata najugaqarfinnut
assigiinngiiaartunik sanaartukkanut, soorlu
ammasunik-pukkitsunik, qanittunikpukkitsunik aammalu quleriiaalinnik
sanaartorfigineqarsinnaanerata
qulakkeerneqarnissaa

1.1

Kommuneplantillægget har til formål:

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamut
matumunngamut ilaatinneqartunut immikkoortut
immikkoortut ilaannut Pilersaarusiorneq aamma
Nunaminertanik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu
Kommunalbestyrelsi aalajangersakkanik pingaarnernik
allattorluarsimasunillu aalajangersaassaaq.

Kommunalbestyrelsen fastlægger i det
efterfølgende overordnede og detaljerede
bestemmelser i henhold til Inarsisartutlov nr.
17 af 17. november 2010 om planlægning
og arealanvendelse for det delområde, der er
omfattet af dette kommuneplantillæg.

•

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

•

Najugaqarfinnut sanaartukkanik
assigiinngiiaartunut nunaminertanut
pinnguartarfinnullu sukisaarsaarfiusinnaasunut
orninneqarsinnaasunut nunaminertanik
sanaartorfinnik immikkoortitsisoqarnissaata
qulakkeerneqarnissaa

•

at sikre at der udlægges
byggeområder til forskellige typer
boligbyggeri, med adgang til
rekreative arealer og legepladser

•

Innarluutilinnut pitsorluttunullu pitsaasunik
tikinneqarsinnaasunik qulakkeerinninnissaq

•

at der sikres god tilgængelighed for
handicappede og gangbesværede

•

Immikkoortumi nunatap isikkiviullu
atorluarneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaat

•

at sikre og udnytte områdets styrke
- landskabet og udsigten

§2

Killilersuineq

§2

Afgrænsning

2.1

Ilanngussami 1-imi takutinneqartutut kommunip
pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamut
immikkoortup ilaa killilersorneqarpoq

2.1
1.2

Delområdet for kommuneplantillægget
afgrænses som vist på bilag 1.

2.2

Immikkoortoq 71.500 m2 missaani annertutigaaq.

1.3
2.2

Området optager ca. 71.500 m2.

§3

Atorneqarnera

§3

Anvendelse

3.1

Immikkoortoq soorlu ammasunut-pukkitsunut,
qanittunut-pukkitsunut quleriaanillu sanaartukkanut
najugaqarfittut siunertalinnut atorneqasssaaq.
Affarmik quleriillit nammineq najugaqarfittut
atugassianngorlugit pilersinneqarsinnaanngilaq.

1.4
3.1

Området skal anvendes til
boligformål som åben-lav, tæt-lav og
etageboligbebyggelse. ½ etage kan
ikke etableres som en selvstændig bolig
enhed.
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3.2

Nunaminertat najugaqarfittut atorneqanngitsut,
sanaartorfigeqqusaanngitsutut biilit
uninngasarfissaattut, aqqusinernut teknikkikkullu
atortorissaarutinut atorneqassapput.

3.2
1.5

Arealer der ikke anvendes til boliger,
p-pladser, veje og tekniske anlæg skal
anvendes som friarealer.

3.3

Suliffeqarfimmik ingerlatsisoqarsinnaavoq
inissiaqarfimmi nalinginnaasumik
ingerlanneqarsinnaasumik, suliffeqarfik
inissiaqarfiup isikkuanut akornutaassanngilaq.

1.6
3.3

Der kan drives virksomhed,
som almindeligvis kan udføres i
beboelsesområder, når virksomheden
drives på en sådan måde, at områdets
karakter af beboelsesområde ikke
ændres.

Suliffeqarfik eqqaani najugalinnut
nipiliortitsinikkut, tipiliortitsinikkut
qullernilluunniit sunnerneqarnikkut imaluunniit
biilit uningasarfiinut angallannikkullugu
pisariaqartitsinerup annertusineratigut
ajoqutaassanngilaq.

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

Suliffeqarfik najukkami inissisimaffimmiittui
piginnittutut najugalimmit ingerlanneqassaaq.

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

§4

Sanaartorneq

§4

Bebyggelse

4.1

Sanaartorfissaq 1 quleriaanik amerlanerpaamik
tallimanik quleriilinnut inissianik sanaartorfissatut
immikkoortinneqarpoq. § 8.11 malinneqassappat
nunataatalu periarfissippagu, quleriit tamakkiisumik
amerlassusaannut ilaatinneqanngikkaluarluni
quleriit allersaat ilisakuusivittut, majuartarfeqarfittut
elevatorimullu atorneqarsinnaavoq.

1.7
4.1

Byggeområde 1 udlægges til
etageboligbebyggelse, i max. 5 etager.
Hvis § 8.11 overholdes og terrænet
tillader det kan den nederste etage
udnyttes til depotrum, trappe og
elevator uden at denne tæller med i det
samlede etage antal.

4.2

Sanaartorfissaq 2 quleriaanik amerlanerpaamik
tallimanik quleriilinnut inissianik sanaartorfissatut
immikkoortinneqarpoq. § 8.11 malinneqassappat
nunataatalu periarfissippagu, quleriit tamakkiisumik
amerlassusaannut ilaatinneqanngikkaluarluni
quleriit allersaat ilisakuusivittut, majuartarfeqarfittut
elevatorimullu atorneqarsinnaavoq.

4.2
1.8

Byggeområde 2 udlægges til
etageboligbebyggelse i max. 4 etager.
Hvis § 8.11 overholdes og terrænet
tillader det kan den nederste etage til
depotrum, trappe og elevator uden at
denne tæller med i det samlede etage
antal.

4.3

Sanaartorfissaq 3 quleriinnik inissianik
sanaartornissamut imaluunniit qanittunikpukkitsunik inissianik annerpaamik quleriinnik
pingajuata affaanik portussusilinnut
immikkoortineqarpoq.

4.3
1.9

Byggeområde 3 udlægges til
etageboligbebyggelse eller tæt-lav
boligbebyggelse i max. 2½ etager.

4.4

Sanaartorfissaq 4 quleriinnik inissianik
sanaartornissamut imaluunniit qanittunikpukkitsunik inissianik annerpaamik quleriinnik
pingajuata affaanik portussusilinnut
immikkoortineqarpoq.

4.4
1.10 Byggeområde 4 udlægges til
etageboligbebyggelse eller tæt-lav
boligbebyggelse i max. 2½ etager.
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4.5

Sanaartorfissaq 5 ammasunik-pukkitsunik
imaluunniit qanittunik-pukkitsunik inissianik
sanaartorfissatut immikkoortineqarpoq.

4.5 Byggeområde 5 udlægges til åben-lav
1.11
eller tæt-lav boligbebyggelse i max 1½
etage.

4.6

Sanaartorfissaq 6 ammasunik-pukkitsunik
annerpamik aappaata affaanik quleriinnik inissianik
sanaartorfissatut immikkoortinneqarpoq.

4.6 Byggeområde 6 udlægges til åben-lav
1.12
boligbebyggelse i max 1½ etage.

4.7

Illut ataasiakkaat illup qimerluisa
portussusissaat Teknikkimut Avatangiisinullu
immikkoortortarfimmit akuersissutigineqartassaaq,
taamaalilluni tamanut isikkiveqarnissaq, seqernullu
saqqaassinnaanera qulakkeerneqarluni.

1.13 Kiphøjden for de enkelte bygninger
4.7
skal godkendes af Området for Teknik
og Miljø, så der sikres udsigt og
solindfald for alle.

§5

Sanaartorfissatigut sinneruttoq

§5

5.1

Nutaamik sanaartornerit ilanngussami 1-imi
takutinneqartutut sanaartorfissat 1 – 6 iluanni
sanaartorneqassapput. Sanaartorfissani inissiat
katillugit 14.640 m2-tut, tassalu inissiat 100-140
missaani sanaartorneqarsinnaapput. Nunaminertat
taakku sanaartorfioreerpata, immikkoortoq
tamakkerluni sanaartorfioriissaaq. Affarmik
quleriillit ilaatinneqanngillat.

1.14
5.1 Ny bebyggelse skal opføres indenfor de
viste byggeområder 1- 6 vist på bilag 1.
I byggeområderne kan der i alt opføres
14.640 m2 boligareal- svarende til ca.
100-140 boliger. Når disse arealer er
bebygget, er området fuldt udbygget. ½
etager medregnes ikke.

5.2

Sanaartorfissat iluanni quit sanaartorneqassapput,
illumullu atasunngorlugit imaluunniit toqqavimmut
ilaatillugit sananeqassallutik.

1.15 Skure skal opføres indenfor
5.2
byggeområderne og skal tilbygges
hovedhuset eller indrettes i
fundamentet.

§6

Angallannermut tunngasut

§6

6.1

Immikkoortup ilaanut aqqusinikkut appakaaffissaq
aqqusinermit siammartiterisumiit (A) aammalu
najukkanut aqqummiit (N) immikkoortup ilaanut
ilassutissatut atatillugu pilersinneqartussamiit
pissaaq.

1.16 Vejadgang til delområdet skal ske fra
6.1
fordelingsvej(A) og boligvej (N), der
etableres i forbindelse med udbygning
af delområdet.

6.2

Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut, aqqusinermiit
A-mit aammattaaq inissianut aqqutinik (P, Q, R, S)
annikinnerusunik pilersitsisoqassaaq.

6.2 Ud fra vej A skal der ligeledes
1.17
anlægges mindre boligveje(P, Q, R, S),
som vist på bilag 2.

6.3

Immikkoortup ilaata qiterpasissuani saseq
kaajallallugu najugaqarfiup sinneranut atasumik
pisuinnaat aqqutaannik pilersitsisoqassaaq.

6.3
1.18 Der skal, i den centrale del af området
rundt om søen, etableres en sti med
forbindelse til det øvrige boligområde.

6.4

Sanaartorfiit ataasiakkaat iluanni imaluunniit
inissiat tungaanut aqqusinernut atatillugu
biilit uninngasarfissaatut ataatsimoorussatut
pilersitaasuni biilinik inissiisarneq pissaaq.

1.19
6.4 Parkering skal ske indenfor det enkelte
byggeområde eller på fælles etablerede
parkeringspladser i forbindelse med
boligvejene.
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§7

Allanngutsaalisariaqartut

§7

7.1

Nunap assingani ilanngussami 2-mi ilanngussatut
takutinneqartutut nunap pissusaa nunaminertallu
sanaartorfigeqqusaanngitsut paariinnarneqassapput,
sanaartorfiit 1 – 6 akornanni immikkoortup ilaanut
tamarmut pinnguartarfilerlugu pisuinnarnullu
aqqutissanut atatillugu immikkoortunik
sukisaarsaarfinnik ataatsimoorussanik
pilersitsisoqassaaq.

1.20
7.1 De landskabelige træk skal bevares og
friarealerne som angivet på kortbilag
2, mellem byggeområderne 1 – 6 skal
indrettes som fælles rekreativt område
for hele delområdet med legeplads og
stiforbindelser.
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Detaljerede bestemmelser

§8

Sanaartukkat annertussusaat inissimaffiallu

§8

8.1

Sanaartorfissaq 1 illunut kipparissukkaanut
annerpaamik illumut ataatsimut 2000 m2´mik annertussusilinnut quleriiaanik inissianik
sanaartornissamut immikkoortitaavoq.

1.21 Byggeområde 1 udlægges til
8.1
etageboligbebyggelse med 3 punkthuse
svarende til max. 2000 m2 pr punkthus.

8.2

Sanaartorfissaq 2 illunik kipparissukkaanik
takisuunilluunniit quleriiaanik inissialinnut
annerpaamik 1200 m2 annertussusilinnut
immikkoortitaavoq.

8.2 Byggeområde 2 udlægges til
1.22
etageboligbebyggelse med 3 punkthuse
eller længehuse svarende til max. 1200
m2 pr hus.

8.3

Sanaartorfissaq 3 quleriiaanik inissianik
sanaartornissamut imaluunniit qanittunikpukkitsunik inissianik takisuunik marlunnik
illutalinnik imaluunniit uigulukutsunik,
sanileriaanik, - eqimattanik immikkoortumi
annerpaamik 1600 m2-mik annertussusilinnik
sanaartornissamut immikkoortinneqarpoq.

1.23
8.3 Byggeområde 3 udlægges til
etageboligbebyggelse eller tæt-lav
boligbebyggelse, med 2 længehuse
eller kæde, række-, klyngehuse
svarende til max. 1600 m2 pr. område.

8.4

Sanaartorfissaq 4 quleriiaanik inissianik
sanaartornissamut imaluunniit qanittunikpukkitsunik inissianik takisuunik marlunnik
illutalinnik imaluunniit uigulukutsunik,
sanileriaanik, - eqimattanik immikkoortumi
annerpaamik 1800 m2-mik annertussusilinnik
sanaartornissamut immikkoortinneqarpoq.

8.4 Byggeområde 4 udlægges til
1.24
etageboligbebyggelse eller tæt-lav
boligbebyggelse, med 2 længehuse
eller kæde, række-, klyngehuse
svarende til max. 1800 m2 pr. område.

8.5

Sanaartorfissaq 5 ammasunik-pukkitsunik
imaluunniit qanittunik-pukkitsunik inissianik
sanaartornisamut annerpaamik inimik
720 m2-mik sanaartorfiusinnaanngorlugu
immikkoortinneqarpoq.

8.5
1.25 Byggeområde 5 udlægges til åbenlav eller tæt-lav boligbebyggelse med
mulighed for at opføre max 720 m2
boligareal.

8.6

Sanaartorfissaq 6 ammasunik-pukkitsunik
inissianik sanaartornissamut annerpaamik
inimik 900 m2-mik sanaartorfiusinnaanngorlugu
immikkoortinneqarpoq.

8.6
1.26 Byggeområde 6 udlægges til åben-lav
boligbebyggelse med mulighed for at
opføre max 900 m2 boligareal.

8.7

Sanaartorfissat 1-6 atorneqarnerat minnerpaamik
nunaminertap sanaartorfiusup tamakkiisup 80
procentianik sanaartorfiussaaq.

1.27
8.7 Udnyttelsen af byggeområde 1-6
skal som minimum være 80% af det
maksimale bebyggede areal.

8.8

Nunap assingani ilanngussami 1-imi
takutinneqartutut sanaartorneq tamakkisoq, qaqqaq
malillugu sammivilerlugu inissinneqassaaq.

8.8 Hele bebyggelsen skal placeres med
1.28
en hovedretning efter fjeldet – som
angivet på kortbilag nr. 1.
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Seqerngup nukinga atorlugu nukissiuutillu
allat illup qimerluata annerpamik
portussusaatut takutinneqartutut
tulluarsarneqassapput, taakkulu Teknikkimut
Avatangiisinullu immikkoortortaqarfimmiit
akuersissutigineqartassallutik.

1.29 Solceller og andre alternative
8.9
energiformer skal indpasses indenfor
den angivne maksimale kiphøjde, der
skal godkendes af Området for Teknik
og Miljø.

8.10 Sanaartorfissat ataasiakkaat iluanni
qaatsiterisoqartarsinnaanera
naatsorsuutigineqarsinnaavoq, tamaalilluni
nutaamik sanaartornissat tulluartumik
inissineqarsinnaaniassammata.

1.30 Indenfor de enkelte byggeområder
8.10
må der påregnes udsprængninger,
således at ny bebyggelse kan placeres
hensigtsmæssigt.

8.11 Sanaartukkat nunap pissusaa ilanngullugu
sanaartorneqassapput, toqqaviillu
pisiariaqanngitsumik portussussulerneqassanngillat,
tassa imaappoq, ammasunut-pukkitsunut aammalu
qanittunut-pukkitsunut toqqaviit nunamiit 0,5 m
quleriaanillu inissiatut sanaartukkat 1 m sinnerlugu
portussulerneqassanngillat.

1.31 Bebyggelser skal bygges med terrænet
8.11
og fundamenter må ikke gives en
større højde end nødvendigt, dvs.
at fundamentets mindste højde for
åben-lav og tæt-lav ikke må overstige
0,5 m over oprindeligt terræn og for
etageboligbebyggelse er det 1 m.

Bebyggelse

Sanaartukkat
Max 0,5 m / 1m

Max 0,5 m / 1m

8.12
1.32 Betonfundamenter med en
højde over 1,5 m for åben-lav
og tæt-lav bebyggelse og 3 m
for etageboligbebyggelse −
målt fra terræn – skal beklædes
som ydervægge, eller det skal
dokumenteres, at fundamenterne ikke
bliver dominerende for bygningens
helhedsindtryk.

8.12 Ammasumik-pukkitsumik aammalu
qanittumik-pukkitsumik sanaartukkanut
toqqaviisa beton-iusut nunamiit
uuttorlugu 1,5 m quleriaanillu inissianik
sanaartornermut 3 m sinnerlugu toqqaviisa
beton-iusut portussusilikkat silataasa
iikkersuutaatut iikkersorneqassapput,
imalunniit toqqaviup illup tamakkiisumik
isikkuanut sunniuteqarpallaannginnissaat
uppernarsarneqassaaq.
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8.13 Nutaamik sanaartornermi naqqunik kiassakkanik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

8.13
1.33 Der må etableres uopvarmet kælder
under ny bebyggelse.

8.14 Sanaartukkanut ataasiakkaanut atasunik
aneerasaatarfiliisoqarsinnaavoq.

8.14 Terrasser skal opføres i tilknytning til
1.34
den enkelte bebyggelse.

8.15 Aneerasaartarfiit qulisat pilersinneqarsinaapput,
nunaminertami sanaartorfiusumi nunaminertamut
ilaatinneqanngikkaluarlutik.

8.15 Indbyggede terrasser kan etableres
1.35
uden at arealet skal indregnes i det
bebyggede etage areal.

8.16 Ammasunik/pukkitsunik aamma qanittumik /
pukkitsunik sanaartornermi sanaartorfiup
iluani illuaqqat/quit biilinullu inissiiviit
pilersinneqarsinnaapput. Quleriiaanik inissianik
sanaartornermi illup avataani quit/quit
illumut atasut/biilinut inisiiviit qulisat illumut
atasunngorlugit tulluarsarneqarsinnaapput.

1.36 Udhuse/skure/garager må kun
8.16
placeres indenfor byggeområdet i
åben-lav og tæt-lav bebyggelse. I
etageboligbebyggelse skal udhuse/
skure/garager indpasses i fundament
eller tagrum.

8.17 Illuaqqat/quit annerpaamik 12,5 m2-mik
annertussusilerneqassapput, sanaartukkallu iluani
illutaanut atatillugu inissineqarsimassallutik.

1.37 Udhuse/skure må højst være 12,5
8.17
m2 og og må kun placeres indenfor
byggeområdet i tilknytning til
hovedhuset.

8.18 Biilinut inissiiviit qulisat pilersinneqarsinnaapput
kisianni taamaallaat illutaanut atasunngorlugit.

8.18 Garager kan etableres men kun i
1.38
forbindelse med hovedhuset.

8.19 Illuaqqat/quit biilinullu inissiiviit qulisat
assigisaallu ataasiinnarmik quleriilerlugit
sananeqassapput, illullu qimerluanut 3,5 m-imit
portunerussanatik.

8.19
1.39 Udhuse/skure/garager og lignende må
opføres i én etage og må ikke gives en
større højde end 3,5 m til kip.

§9

Sanaartukkat silatimikkut isikkui

§9

9.1

Ammasunik-pukkitsunik inissianik sanaartornermi
aamma qanittunik-pukkitsunik inissianik
sanaartornermi illup qaliata sivinganera 7 –
50 gradellu akornanni sivinganilerneqassaaq.
Illup qimerluaniit illup qaliata teqeqquanut
uinganeqassanngilaq.

1.40 Taghældninger på åben-lav
9.1
boligbebyggelse og tæt-lav
boligbebyggelse må være mellem 7- 50
grader. Der skal være lige linjer fra kip
til tagkant.

9.2

Quleriiaanik inissialiortiternermi illup qaliata
sivinganeri 7-25 gradet akornaniissinnaapput.
Illup qimerluaniit illup qaliata teqeqquanut
uinganeqassanngilaq.

1.41 Taghældninger på
9.2
etageboligbebyggelse må være mellem
7-25 grader. Der skal være lige linjer
fra kip til tagkant.

9.3

Illup qaliai qernertumik qasertumilluunniit
taartumik seqersartuunngitsumik
qalissialersorneqassapput, taamaattorli seqerngup
nukinga atorlugu nukissiuutit seqersaarpallaarneq
ajortut ikkunneqarsinnaallutik.

9.3
1.42 Tage skal beklædes med ikke
reflekterende sort eller mørk grå
tagbeklædning mindre reflekterende
solfangere kan dog opsættes.
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9.4

Illup silataani iikkersuutit qisunnik,
savimminernik pladiusunik eternitsinilluunniit
iikkersorneqassapput.

1.43 Ydervægge skal beklædes med træ,
9.4
metalplader eller eternit.

9.5

Illup silataani iikkersuutit seqersartuussanngillat.

1.44 Ydervæggene må ikke være
9.5
reflekterende.

9.6

Illup silataani iikkersuutit qisuusut qalipaammik
matusisinnaasumik qalipanneqassapput.

1.45 Ydervægge i træ skal males med
9.6
heldækkende maling.

9.7

Parabolit diameterimut 0,5 m-imik mikinerusut
ikkunneqarsinnaapput.

9.7 Paraboler på under 0,5 m i diameter
1.46
kan opsættes.

9.8

Illut mikinerit soorlu quit, illuaqqat assigisaallu
illutamik qalipaateqataannik atortuinillu assinganik
atortulerlugit sananeqassapput.

9.8
1.47 Mindre bygninger som skure,
udhuse og lignende skal opføres i
samme materialer og farvevalg som
hovedhuset.

9.9

Immikkoortumi suliffeqarfeqarnermut
atatillugu allagartalersuinerit illup saqqaanut
inissinneqassaput, annerpaamillu 0,5 m2-tut
annertutigisoq qallersimassallugu.

9.9 Skiltning i forbindelse med
1.48
virksomheder i området skal placeres
på husets facade og må højst dække et
areal på 0,5 m2.

§ 10 Aqquserngit, aqqusineeqqat
biilinulluninngasarfik

§ 10 Vej, sti og parkering

7.2
10.1 Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut,
aqqusineq siammartiteriviusoq A kussinerit
ilanngulugit 15 meterinik silissusilerlugit
pilersinneqarsinnaaput. Aqqusineq aqquserngup
qeqqaniit uuttorlugu 10 meterinik qaninnerusumik
sanaartorfigeqqusaanngitsumit ilaatinneqarpoq.

1.49
10.1 Fordelingsvej A, som vist på bilag
2, udlægges i en bredde af 15 meter
inkl. rabatter. Vejen er omfattet af en
vejbyggelinje på 10 meter målt fra
vejmidte.

10.2 Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut inissianut
7.3
aqqutit N, kussinerit ilanngullugit 10 metermik
silissusilerlugit pilersinneqassapput. Aqqusineq
aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu 7.5 meterinik
qaninnerusumik sanaartorfigeqqusaanngitsumit
ilaatinneqarpoq.

1.50 Boligveje N, som vist på bilag 2,
10.2
udlægges i en bredde af 10 meter
inkl. rabatter. Vejen er omfattet en
vejbyggelinje på 7.5 meter målt fra
vejmidten.

10.3 Ilanngussami 2-mi takutinneqartutut P, Q, R, S
7.4
kussinerit ilanngullugit 5 metermik silissusilerlugit
pilersinneqassapput. Aqqusineq aqquserngup
qeqqaniit uuttorlugu 5 meterinik qaninnerusumik
sanaartorfigeqqusaanngitsumit ilaatinneqarpoq.

10.3
1.51 P, Q, R, S, som vist på bilag 2, skal
udlægges i en bredde af 5 meter
inkl. rabatter. Vejen er omfattet en
vejbyggelinje på 5 meter målt fra
vejmidten.

10.4 Pisuinnaat aqqutaannut annerpaamik 3
7.5
meterimik silissuseqartussamut nunaminertamik
immikkoortitsisoqassaaq. Ilanngussami 2-mi
takutinneqartutut inissisimaffeqassaaq.

10.4
1.52 Der udlægges areal til et stisystem
med en bredde på max. 3 meter.
Beliggenheden er vist på bilag 2.
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10.5 Biilinut uninngasarfissamut nunaminertamik ima
7.6
annertutigisunik immikkoortitsisoqassaaq:

10.5
1.53 Der skal udlægges parkeringsareal
svarende til:

Ammasumik-pukkitsunik inissialiortiterneq:
Biilit uninngasarfiinik ataasiakkaanik pilik
(inissiamut atatillugu toqqaannartumik biilinut
uninngasarfik):
Inissiaq ataasiugaangat biilinut uninngasarfiit
marluk.

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

Qanittunik-pukkitsunik inissialiortiterneq:
Biilit uninngasarfiinik ataasiakkaanik pilik
(inissiamut atatillugu toqqaannartumik
biilinut uninngasarfik) biilillu uninngasarfiinut
ataatsimoorussanut pulaartut biiliinut uninngasarfii:
Inissiaq ataasiugaangat biilinut uninngasarfiit 1,5.

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 sanaartukkat:
Inissiaq ataasiugaangat biilinut uninngasarfik
ataaseq.

Etageboligbebyggelse:
1 p-plads pr. bolig

§ 811 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

§ 11 Friarealer

11.1 Nunataq nunagissaanermi, sanaartornermilu
8.1
sapinngisamik mianerineqassaaq.
Nunataq akornuserneqarsimasoq ilusaatut
iliseqqinneqassaaq, immikkoortorlu
qaartiterinermi assartuinermiluunniit
siaartiterneqarsimasinnaasunik
qaartiternerlukuujarneqassaaq.

11.1
1.54 Terrænet skal skånes mest muligt
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 sanaartorfigissaanermullu
8.2
atatillugu, sanaartornerup naammassinerani
inigisaanut utertinneqarsinnaanngorlugit issoq
naasullu sapinngisamik paariinnarneqassapput
imaluunniit suliarineqarlutik katersorneqarlutillu.

1.55 I forbindelse med sprængning og
11.2
byggemodning skal den eksisterende
muld og vegetation, behandles og
opmagasineres på en måde, så terrænet
kan reetableres i forbindelse med
afslutning af byggeri.

8.3
11.3 Nunaminertani inissialiortiterfiusuni
allatulluunniit sanaartorfiusuni nunaminertaq
eqqiluitsuutinneqassaaq torersuutinneqarlunilu.

11.3
1.56 Areal omkring boligbebyggelser eller
anden bebyggelse skal holdes rene og
ryddelige.

11.4
8.4 Tatsip sinaa taamaallaat
allanngortinneqarsinnaavoq, tatsip
sukisaarsaarfiunerata pitsaassusaa
pitsanngorsarniarlugu, pisuinnarnullu aqqusinernik
pilersitsinermut atatillugu.

11.4
1.57 Søens kystlinje må kun reguleres, hvis
det er for at fremme søens rekreative
kvalitet og i forbindelse med etablering
af stiforløb.

11.5 Illut, attaveqaatit, inissiivit il.il. tatsip eqqaani
8.5
kusanaallisaataassanngillat.

1.58 Bygninger, ledningsnet, oplag mv.
11.5
må ikke skæmme landskabet omkring
søen.
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11.6 Nunap assingani ilanngussami 1-imi
8.6
takutinneqartutut qimussit aqqutaat
sanaartorfigineqassanngilaq allatulluunniit
inissiffiussanani.

1.59
11.6 Slædespor som vist på bilag 1 skal
friholdes for bebyggelse og alle former
for oplag.

8.7
11.7 Eqqagassanik eqqagassanillu
immikkoortiterilluni ingerlaavartumik
katersinermi eqqaaviit nivinngaavii,
inissiap anisariaannut atatillugu biilinut
uninngasarfissiat avataanni inissaanni
ikkunneqassapput.

1.60 Affaldsbeholder til løbende indsamling
11.7
af affald og kildesortering, skal
opstilles på pladser indrettet udenfor
parkeringsarealerne i tilknytning til
boligens udgang. Affaldsbeholder
større end sækkestativer kræver
vejadgang.

8.8
11.8 Nutsernermut atatillugu immikkoortumi nassiussat
puui inissinneqartut sivisunerpaamik sapaatit
akunnerini sisamani inissisimatinneqarsinnaapput,
allanngortiterinermullu assigisaannullu atatillugu
sivisunerpaamik sapaatit akunnerini arfinilinni.
Inissiineq tamatigut Teknikkimut Avatangiisinullu
immikkoortortamiit akuersissutigineqartassaaq.

11.8 Containere i øvrigt må indenfor
1.61
området kun opstilles i forbindelse
med flytning i maksimalt 4 uger, og
i forbindelse med ombygning og
lignende i maksimalt 6 måneder.
Opstilling skal i hvert tilfælde
godkendes af Området for Teknik og
Miljø.

8.9
11.9 Qimmiliviit kommunip qimmeqarnermut
qitsuuteqarnermullu malittarissaanut atuuttuusunut
naapertuutissapput.

11.9 Hundehold skal være i
1.62
overensstemmelse med
kommunens gældende hunde- og
katteholdsregulativ.

9 Teknikikkut atortulersuutit
§ 12

§ 12 Tekniske anlæg

9.1
12.1 Immikkoortup ilaata iluani sakkortusaaviit/
sakkukillisaaviit, kabelinut sikaaviit, imermik
maqitsiviit, kuuffissuarnut attaviit teknikkikkullu
atortulersuutit allat sanaartorneqarsinnaapput.
Atortulersuutit Nukissiorfiit aamma Tele
suleqatigalugit pissapput sanaartukkanut,
nunamut isikkivimmullu akornutaatinnagit
inississorneqassallutik. Sakkortusaaviit/
sakkukillisaaviit annerpaamik 2,5 m
portussusilerneqassapput nunaminertamillu
9 m2-mik atuissallutik. Imermik maqitsiviit
annerpaamik 2,5 m portussusilerneqssapput
nunaminertamillu 3 m2-mik atuissallutik.
Teknikkikkut atortulersuutit allat annerpaamik
taamak annertussusilerneqassapput.

1.63
12.1 Transformerstationer, kabelskabe,
ventilhuse, kloakbrønde og andre
tekniske anlæg kan opføres indenfor
delområdet. Anlæggene skal placeres
i samråd med Nukissiorfiit og Tele
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.
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12.2 Imermut, kuuffissuarmut, innaallagissamut
9.2
oqarasuartarnermut, kiassarnermut ilaalu
ilanngullugit pilersuinermut aqqutit nunap
iluatungaatigoortinenqassapput, sapinngisamillu
aqqusinernik- pisuinnaallu aqqutaannik
pilersitsinissamut eqqarsaateqarnermi
ilanngunneqassallutik pilersuinermut aqqutit
matoorunneqartunut ataatsimoorussanut
inissinneqarlutik.

12.2 Forsyningsledninger til vand, kloak, el,
1.64
telekommunikation, varme, osv. skal
placeres under terræn, og skal så vidt
muligt sammentænkes med vej- og
stianlæggene hvor de skal placeres i
fælles ledningsgrave.

12.3 Nutaamik sanaartornerit innaallagissamut
9.3
pilersuinermut, imermik pilersuinermut
kuuffissuarnullu tamanit atugassianut
atassuserneqassapput.

1.65
12.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt
elforsyningsanlæg, vandforsyning,
kloak.

9.4
12.4 Imeq sinneruttoq, taakkununnga ilanngullugu
qalianiit imikoq, kuuffissuarnut tamanut
atugassianut kuutseqqusaanngilaq, imatulli
kuutsinneqassalluni, eqqaani sanaartukkanut,
aqqusinernut, pisuinnaat aqqutaannut
nunaminertanullu sanaartorfiusunut akornutaanatik.

1.66
12.4 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.

9.5
12.5 Pilersuinermut aqqutit soorlu imermut aqqutit
kuuffissuarnullu aqqutit sapinngisamik
ataqqineqassapput, qallerlugillu
sanaartorfigineqassanatik.

1.67
12.5 Forsyningsledninger som
vandledninger og kloakledninger skal
respekteres og må ikke overbygges.

13 Qanganitsat eqqaassutissat
§ 10

§ 13 Fortidsminder

10.1
13.1 Immikkoortup ilaata iluani nutaamik
sanaartornermut atatillugu qanganitsanik
eqqaassutissanik soorlu inoqarfikunik,
qimatulivinnik, tupeqarfikunik, ilivitoqqanik
ujaqqanilluunniit allanik, nassaartoqarpat
sanaartortitsisup Sisimiut Katersugaasiviat
attaveqarfigissavaa.

1.68
13.1 Findes der indenfor delområdet
i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder fortidsminder som
bopladser, vinterforrådsdepoter,
teltringe, grave eller andre
stensætninger, skal bygherre kontakte
Sisimiut Museum.

13.2 Qanganitsat eqqaassutissat soorlu inoqarfikut,
10.2
qimatuliviit, tupeqarfikut, ilivitoqqat ujaqqalluunniit
qarmakkanik akornuserneqassanngilluinnarlutillu
assersorneqassanngillat.

13.2 Fortidsminder som bopladser,
1.69
vinterforrådsdepoter, teltringe, grave
eller andre stensætninger, må på ingen
måde beskadiges eller skæmmes.
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14 Avatangiisit
§ 11

§ 14 Miljø

14.1 Kissarsuutit, pujooriviit assigisaallu immikkoortumi
11.1
pilersiortorneqaqqusaanngillat.

14.1 Brændeovne, rygeovne og lignende må
1.70
ikke opføres i området.

14.2 Nukissiuutit allat soorlu seqerngup nukinga
11.2
atorlugu nukissiuutit, sanaartukkap isikkuanut
tamakkiisumut aammalu immikkoortup ilaata
isikkuanut nalimmassarneqarpata, immikkoortumilu
najugalinnut akornuntaanngippata atorneqassapput.

14.2
1.71 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.

§ 815 Sanaartukkamik nutaamik atuilerneq

§ 15 Ibrugtagning af ny bebyggelse

15.1

Tamanut atugassiamut pilersuinermut atortunut
atassusiinissamut akuersissummik allaganngorlugu
aammalu Teknikkimut Avatangiisinullu
immikkoortortamiit atuilersinnaanermut
akuersissummik pigisaqartoqartinnagu, nutaamik
sanaartugaq atoqqusaanngilaq.
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1.72
15.1 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.

AALAJANGERSAKKAP
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Vedtagelsespåtegning

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussatut
nr. 41-tut siunnersuut 2011-mi juunip 14-iani Aningaasaqarner-mut ataatsimiititaliamit akuerisaavoq.
Siunnersuut 2011-mi aggustip 17-ianiit oktoberip 12iata tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 er
vedtaget i af Økonomi Udvalget den 14.
juni 2011. Forslaget er i offentlig høring
fra den. 17. august til 12. oktober 2011.

Hermann Berthelsen
Borgmesteri
Borgmester

Paneeraq Olsen
Kommunemi pisortaaneq
Kommunaldirektør

Sisimiut, ulloq 14. juunip 2011

Sisimiut den 14. juni 2011

