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Postboks 1014
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3911 Sisimiut
Email teknik@qeqqata.gl

Oqarasuaat: 86 40 77
Allakkasuartaat: 86 53 23
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Siunnersuummik akuersissuteqarneq

Godkendelse af forslag

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut
siunnersuut 2012-imi maajip 15-iani
Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit
akuersissutigineqarpoq.

Forslaget til kommuneplantillægget er
vedtaget i Økonomiudvalget 15. maj 2012.

Tamanut tusarniaaneq

Offentlig høring

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut nr. 7itut siunnersuut 2012-mi juunip 13-ianiit 2012-mi
aggustip 8-ta tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 er i
offentlig høring i perioden fra 13. juni 2012
til 8. august 2012.

Pilersaarummik akuersissuteqarneq

Godkendelse af planen

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq 2012imi novembarip 27-ani Aningaasaqarnermut
ataatsimiititaliamit 2012-imilu decembarip 6-iani
Kommunalbesyrelsimit inaarutaasumik
akuersissutigineqarpoq.

Kommuneplantillægget er endeligt
godkendt af økonomiudvalget den 27.
november 2012 og af
kommunalbestyrelsen den 6. december
2012

Tamanut saqqummiineq

Offentlig bekendtgørelse

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq 2012imi decembarip 12-aini tamanut saqqummiunneqarpoq.

Kommuneplantillæget er offentlig
bekendtgjort den 12. december 2012

KOMMUNEMI
PILERSAARUT

HVAD ER EN
KOMMUNEPLAN

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat
pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010meersoq 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
Maniitsup 1993-imiit 2004 tikillugu
pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaavoq.

Dette kommuneplantillæg omhandler et
delområde der hører ind under den daværende
Sisimiut Kommune. Derfor er
Kommuneplantillægget en del af Kommuneplan
1993-2004 Maniitsoq.

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 pilersaautinullu
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

IMAI

INDHOLD

TAPILIUSSAQ NR. 7

TILLÆG NR. 7

Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq 700-E7:
Qaartiterutissaasivik

Delområdeplan 700-E7:
Sprængstofdepot

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNET

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERSUT

DETALJEREDE BESTEMMELSER

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Ilanngussaq 1

Bilag 1

Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq 700-E8:
Ujaqqerivik

Delområdeplan 700-E8:
Stenbrud

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNET

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERSUT

DETALJEREDE BESTEMMELSER

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Ilanngussaq 1

Bilag 1

Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq 700-B12:
Inuutissarsiuuteqarfik

Delområdeplan 700-B12:
Erhvervsområde

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNET

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERSUT

DETALJEREDE BESTEMMELSER

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Ilanngussaq 1

Bilag 1

Aalajangersakkat
pingaarnerit

700-E7 - Qaartiterutissaasivik

Pilersaarutip suunera

Teknikkikkut atortulersuutinut immikkoortoq –
qaartiterutissaasivik

Suunera

Kladde

Immikkoortortaq

Illoqarfiup iluani immikkoortoq

Kommunerisimasaq

Maniitsoq

Kommuuni

Qeqqata Kommunia

Sumiifik- illoqarfik /nunaqarfik

Maniitsoq

Nunaminertamik atuineq

1 ton tikillugu oqimaasssusilinnut akuutissanut atortunullu
qaarsinnaasunut inaaliinissamut periarfissiilluni teknikkikkut
atortut.

Killilersorneqarnera

Nunap assingani 1-imi takutinneqartutut immikkoortoq
pilersaarusiorfiusoq killilersugaavoq 3.300 m2-llu missaani
annertussuseqarluni. Nunaminertaq qaartiterutissaasivittut
atorneqartussaq ungalusimasoq, 1.000 m2 sinnerlugu
annertussusilerneqassanngilaq.

Atorneqarnissaata
immikkuullarissusaa

Allaanerusumik

Atorneqarnera

Immikkoortoq teknikkikkut atortunut soorlu
qaartiterutissaasivimmut immikkoortinneqarpoq.
Immikkoortup iluani immikkoortup pilersorneqarneranut
teknikkikkut atortulersuutinik sanasoqarsinnaavoq.
Atortulersuutit sanaartukkanut atortunullu allanut,
nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut mianerinnilluni
inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu.

Pissutsit pioreersut

Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq pinngortitatullu
allanngorneqanngitsutut isikkoqarluni.
Immikkoortup kujataatungaani kangiatungaanilu ujakkaarnermut
illineqarpoq/pisulluni angalasunut aqquteqarpoq, soorlu ilaatigut

avannamut ungasinnerulaartumiittumut sisorartarfimmut
appakaaffissatut atugassaasut.
Sanaartukkat

Qaartiterutissat isumannaatsumik suliarineqarnissaannut
pisariaqartunik illunik atortulersuutinillu sanasoqarsinnaavoq.
Sanaartukkat ataatsimik quleriilerlugit illullu qimerluata
portussusaa 8,5 m-imit portunerutinnagu taamaallaat
sananeqarsinnaapput.
Immikkoortumi qaartiterutissanik paarinninnissamut
paarinnittarfinnik saviminiusunik sanasoqarsinnaavoq,
isumannaallisaanerlu eqqarsaatigalugu pisariaqartitsisoqartillugu
nunamik qaartiternerlukunilluunniit quleriiaarinikkut
assiaqusersuisoqarsinnaavoq.

Imartussusaa

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussami matumani
sanaartorfissatut periarfissat atorneqareerpata, immikkoortoq
tamakkerluni sanaartorfioreersutut imaqqortussusissaaruttutullu
isigineqassaaq.

Atassusilernerit

Immikkoortoq immikkoortut B12 aamma E8 aqqusaarlugit
Ungusikkut aqquteqartinneqassaaq.

Illut allanngutsaaliukat eriagisatullu

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Immikkut aalajangersaaffigisat

Qaartiterutissaasivimmi akuutissanik atortunillu qaarsinnaasunik
annerpaamik 1 tons tikillugu paarinninnissamut tunngatillugu
qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanikkut tikitsaaliuinermik
aalajangersagaqarpoq.
Qaartiterutissaasivik qaqqanit nikinneqarsinnaanngitsunit
tamakkiisumik assersimatillugu, sanaartukkanut assigisaannullu
aamma aqqusinernut, tamakkiisumik asseqqasunut sammisuni
isumannaallisaanermi tikitsaaliuineq affaannanngussaaq.
Nunap assingani ilanngussami 1-imi takutinneqartutut,
qaartiterutissaasiviup eqqaani isumannaallisaalluni
tikitsaaliuinernik 445 m aamma 222,5 m-imik
aalajangersagaqarpoq.
Immikkoortumi angallannermi qaartiterutissaasiviup eqqaani
isumannaallisaanikkut tikitsaaliuineq ataqqineqassaaq,
taamaalilluni aqquserngit minnerusut, pisuinnaat aqqutaat il.il. 80
m-imit qaninnerusumi ungasissusilimmi pilersinneqassanngillat.
Immikkoortuni assiaquteqanngitsuni kikkulluunniit suli
appakaassinnaassapput.
Qaartiterutissaasivimmik nuutsisoqartillugu isumannaallisaanikkut
tikitsaaliuineq atorunnaassaaq.
Mittarfiup eqqaani immikkut aalajangersagaqarpoq, mittarfimmut
mikkiartulernermi tingilernermiluunniit ungasissumut
isiginnissinnaanissamut akornuteqannginnissaanik.
Mittarfimmut akornutaanngitsumik mikkiartornissamut
immikkoortup iluani immikoortoq inissisimavoq. Sumiiffimmi
pilersaarusiorfiusoq sanimoortumik narlusooqarnissaanik
sunnerneqarpoq, tamatumani sanaartukkat atortulersuutilluunniit
allat kote 72,0-mit portunerusumik portussusilerlugit
sananeqassanatik aqquerngillu kote 66,0 sinnerlugu
portussusilerlugit pilersinneqaqassanngillat. Qaartiterutissaasivik
portussutsip 20-p missaaniittumi inississimassaaq, taamaalilluni
mittarfiup eqqaani mikkiartortarfiusunut aporaaffiussanani.

Immikkut aalajangersakkat

Akuutissanut qaarsinnaasut pillugit naalakkersuisoqarfimmiit
akuersissummik pigisaqartoqalertinnagu, immikkoortoq

atorneqalissanngilaq.
Tunuliaqutaq

Qaartiterutissaasivik piusoq illoqarfimmut qanippallaarmat
illoqarfiullu tulluartumik ineriartornissaanut akimmiffiulluni,
qaartiterutissaasivissamut nutaamut immikkoortumik
immikkoortitsisoqarnikuuvoq
Qaartiterutissat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. 16, 16. juli 2007-meersoq naapertorlugu
qaartiterutissaasiviup eqqaani isumannaallisaanikkut
tikitsaaliugaq aalajangersagaavoq.
Qaartiterutissaasivimmik akuerineqarnissamik qinnuteqaatit
Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu
Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassapput

Atuuffiugallarfii

Kommunip pilersaarutaatut kommunilluunniit
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareeraangat, nunaminertat, illut sanaartugassat,
siunnersuummi ilaatinneqartut, sanaartorfigineqassanngillat
atorneqaratilluunniit kommunip pilersaarutaanut
kommunilluunniit pilersaarusiorneqarnerani tapiliussap
inaarutaasup imarisaanut akornusiussinnaasumik.

Inaarutaasumik atuuffii

Kommunip pilersaarutaanik kommunilluunniit
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik inaarutaasumik tamanut
nalunaaruteqartoqarpat, kommunimi pilersaarummi
aalajangersagartaanut nunaminertamilluunniit atugassiisarnermut
atugassarititaasunut akerliusunik pilersitsisoqassanngilaq.

Aalajangersakkat
immikkoortukkaarlugit

700-E7.1

Aggornernut pilersaarut_ID

700-E7

Pilersaaarutip normua

700-E7.1

Annikitsukkuutaaq taaguutaa

Qaartiterutissaasivimmut immikkoortoq

Annikitsukkuutaap atorneqarnera

Imm. 1. Immikkoortoq qaartiterutissaasivimmut atorneqassaaq.
Imm.2. Nunap 1-imi assingani takutinneqartutut periusilerlugu
sisorartarfimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Nunaminertat atorneqanngitsut imaluunniit
qaartiterutissaasivimmut aqqusinernullu il.il. immikkoortitat
pinngortitatut isikkoqartinneqassapput.

Sanaartukkat annertussusaat
inissisimaffiilu

Imm. 1. Nuna assingani 1-imi takutinneqartutut,
qaartiterutissaasivimmik ataatsimik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Qaartiterutissaasivik qaqqanit ungaluneqarsimassaaq,
qaartitikkap iluaniissalluni imaluunniit allatigut
assersugaasimassalluni, taamaalilluni isumannaallisaanikkut
ungasissusiliinerit malitsinneqassallutik.
Imm. 3. Qaartiterutissaasiviup eqqaa ungalunik minnerpaamik
1,8 meterinik portussusilinnik ungaluneqarsimassaaq.
Imm. 4. Qaartiterutissaasiviup nunataani containerit
akuerisaasut saniatigut, qaartiterutissanik pequtinullu katillugu
1,0 ton oqimaassusilinnut uninngatitsinissamut atugassanik
containerinik inissiisoqarsinnaavoq.
Imm. 5. Akuutissanik qaarsinnaasunik uninngatitaqarnissaq
pillugu inatsisit atuuttunut naapertuuttumik qaartiterutissaasivik
sananeqassaaq.

Sanaartukkap silatimigut isikkua

Imm. 1. Sanaartukkat uppernarsaanissamut piumasaqaatinut
naapertuussumik suliarineqassapput, qaartiterutisssanillu
uninngatitsinissamut containerit suussusissaattut
akuerisaassallutik.
Imm. 2. Qaartiterutissaasivik ungullugu ungaluisa matuini,
qaartiterutissaasiviup silatimigut iigaani matuinilu
allagartalersuinerit inatsisit unioqqutinnagit ikkunneqassapput,
takuuk Qaartiterutissat pillugit Namminersornerullutik
Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 16. juli 2007-imeersoq.

Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu
uninngasarfiit

Imm. 1. Aqqusineq pisuinnaallu aqqutaat nunamut
naapertuuttunngorlugit pilersinneqassapput.
Imm. 2. Ilanngussami 1-imi takutinneqartutut periuseqarluni
Ungusivimmiit immikkoortumut aqqusinermik alliliinikkut
immikkoortumut aqqusinermik appakaaffissamik
pilersitsisoqassaaq.
Imm. 3. Qaartiterutissaasivimmut aqquserngup sanilequtaata
eqqaani aqqusinermut assiaqummik pilersitsisoqassaaq,
qaartiterutissaasivimmullu attuumassuteqartumik
kaajallattarfimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Nunap assingatut ilanngunneqartumi 1-imi
takutinneqartutut ingerlaarfiup iluani immikkoortinneqartumi 5

meterinik silissusilerlugu sisorarnermut illinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Illineq immikkoortup avannaatungaani sangusaarluni
sisortartarfimmut appakaaffiussaaq.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut isikkumikkut
isikkoqartiinnarnissaat qulakkeerneqassaaq, tamatumani naasut
qaqqallu nalinginnaasut allanngortinnaveersaarneqassallutik.
Imm. 2. Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik
nuna mianerineqassaaq. Nuna ajoqusigaq ilusaatut
iliseqqinneqassaaq, qaartiterinermilu assartuinermiluunniit
qaartiternerlukunik siammarsimasinnaasunik
piaaffigineqassaaq.
Imm. 3. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu,
sapinngisamik issoq naanerillu pioreersut paariinnarneqassapput
imatuulluunniit suliarineqarlutik, sanartornerup
naammassinneqarnerani ilusaatut iliseqqinneqarsinnaassallutik

Sanaartukkanik avatangiisinillu
pioreersunik ataavartitsineq.

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Teknikkikkut atortulersuutit

Imm. 1. Pilersuinermut aqqutinut, radio atorlugu
nassitsissutinut, mobiltelefoninut il.il. ungasissusiliinerit,
“Qaartiterilluni sulinermi isumannaallisaanermut suliaqarnerni
ilitsersuutit” malinneqassapput.

Avatangiisinut tunngasut

Imm. 1. Immikkoortumi kapitel 5-imi suliffeqarfiit taaneqartut
pilersinneqarsinnaanerat akuersissutigineqarsinnaavoq.
Qaartiterutissaasiviit Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik
Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersumi
kapitali 5-imi avatangiisinut tunngassutilinni ilaapput.

Inissiaatileqatigiit

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Illoqarfimmi imikkoortumut
pilersaarummik aamma / imaluunniit
kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussamik atorrunnaarsitsineq

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Nassuiaat

A. Tunuliaqutaq
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit
Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq
naapertorlugu pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq.
Qaartiterutissaasivik piusoq illoqarfimmut qanippallaami
inissisimammat aammalu Maniitsumi illoqarfimmik
ineriartortitsinissamut tulluanngitsumik killilersuimmat,
qaartiterutissaasiviup pioreersup nuussinnaanera
periarfissinniarlugu immikkoortumut uunga pilersaarusiaq
suliarineqarpoq.
B. Siunertaq
Siunertanut immikkoortunut teknikkikkullu atortunut
nunaminertanik immikkoortitsisoqarpoq.
Piilersaarummik siunertaavoq, qaartiterutissaasivimmik
pilersitsinissamik periarfissiinissaq.
C. Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq ullumikkut
Immikkoortoq mittarfiup avannaatungaani inissisimavoq.
Immikkoortoq ataani titartarneqartutut nunallu assingatut
ilanngussami 1-imi takutinneqartutut killilersugaavoq aammalu
katillugu 3.300 m2-p missaani annertussuseqarpoq.

Nunap pissusaa qooqqumi avannamut kujammut ingerlasumik
sinerissamik kote 40 missaani portussusilimmiittumik
isikkumigut ilisarnaateqarpoq. Kangimut qaqqamut kote 140
missaani portussusilimmut kimmullu pukkinnerumaami kote 90
missaani portussusilimmi qakkat killiffeqarput.

Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq pinngortitatullu
allanngorneqanngitsutut isikkoqarpoq.
Qooqquni nunaminertat sukisaarsarfissaqqissunut siunertalinnut
atorneqartarput aammalu sisorartarfeqarpoq pisuinnarnillu
pilersinneqartunit illilineqarluni, Maniitsup illoqarfiata
avannaatungani sangusaarluni sisorartarfimmut
appakkaaffeeqqatut atorsinnaasunik aammalu Maniitsup
illoqarfiata avataatungaani ujakkaarluni illinernut amerlasuunut
ilaallutik.
D. Imarisaa
Pilersaarut qaartiterutissaasivimmik 1,0 tons tikillugu
imaqqortussusilimmik pilersitsisinnaanermut periarfissiivoq.
Immikkoortumi immikkuullarissumik siunertalinnut
sanaartukkanik atortulersuutinillu sanasoqarsinnaaneranut
periarfissiisoqarpoq, akuutissanik atortunillu qaarsinnaasunik
paarinninnissamut siunertalinnut atugassanik.
Atorneqarnera
Immikkoortumi pisulluni angalaarfissanik illineqartumi
ujakkaartunullu illineqarfiusumi, sukisaarsaarfittut atorneqartoq
pioreersoq sapinngisamik mianeralugu qaartiterutissaasivik
inissisimavoq.
Qaartiterutissaasivik minnerpaamik pilersinneqassaaq,
taamaalilluni akuutissanik qaartinneqarsinnaasunik
paarinninnermut aallussinermullu aalajangersakkanut
atuuttunut malitsitsilluni. Taakkununnga ilanngullugit
allagartalersuinermut, aammalu aqqusinernut sanaartukkanullu
isumannaallisaanikkut ungasissusissatut malittarisassat
malissallugit.
Ujakkaarluni illinernut ingerlaarfissamik aalajangersaanissamut
aammattaaq pilersaarut qulakkeerinnippoq.
Sanaartukkat
Qaartiterutissanik pequtinillu annerpaamik 1,0 ton

oqimaassusilinnut uninngatitsinsisamut akuersissutilimmut
ataatsimut arlalinnulluunniit containerinik qaartiterutissaasiviup
nunataani inissiisoqarsinnaavoq.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Nunaminertat sanaartukkanut atorneqanngitsut,
sukisaarsaarnissamut atortulersuutinik pilersitsinermut
imaluunniit pinngortitatut allanngortinneqanngitsutut
isikkoqartinneqassaput.
Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik nuna
mianerineqassaaq, taamaalilluni sukisaarsaarfissaqqissutut
pioreernera paariinnarneqarluni.
Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu
uninngatitsivik
Immikkuualuttumut appakaaffissaq immikkoortuniit B12 aamma
E8 aqqusaarlugit Ungusiviup allineratigut pissaaq.
Qaartiterutissaasivimmut attuumassutilimmik biilinut
uninngatitsivimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Pilersuineq
Qaartiterutissaasivik innaallagissamik nammineq pilersortuuvoq.
Imiisivinnik anartarfinnillu annittakkanik
pilersitsisoqarsinnaavoq. Nunaminertanut eqqaaniittunut
tulluartumik attuumassutilimmik sanaartorfigissaasoqassappat,
immikkoortoq teknikkikkut pilersorneqarnernut
attaviliisoqarsinnaavoq.
Immikkoortumi eqqaanilunniit nunaminertanut nunamut
imikumik allatigulluunniit kuutsitsinermik
kuutsitsisoqassanngilaq.
E. Pilersaarutinut allanut attuumassutsit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Immikkuualuttumut pilersaarusiornerup nuna tamakkerlugu
pilersaarusiorneq toqqaannartumik sunnissanngilaa.
Pilersaarut Namminersorlutik Oqartussat kommunip
pilersaarusiorneqarnerani susassaqarfiinut naapertuuppoq.
Qeqqata Kommuniata 2012-imiit 2024-mut
pilersaarusiorneqarnera aammalu Maniitsup
Kommuneanut 1993-imiit 2004-mut kommunip
pilersaarusiorneqarnera
Pilersaarut kommunip 2012-imiit 2024-mut
pilersaarusiorneqarneranut siunnersuummi, 700-E7
inissisimaffigisaani, pingaarnertut killiliussanut naapertuuppoq.
Maniitsup Kommunerisimasaanut 1993-imiit 2004-mut
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut pilersaarut
tapiliussaavoq.
Immikkut ittumik aalajangersaaffigisat
Immikkoortoq mittarfiup eqqaani immikkut ittumik
aalajangersaarfiusut iluanni inissisimavoq. Mittarfiup eqqaani
mittarfiup tallissutaatut milernermi tingilernermilu isikkivinnik
aporfissaqannginnissaanik ilaatinneqarpoq.
Immikkuualuttoq kote 72,0 portussusilimmi isikkiveqarnissami
eqqugaaqqavoq. Kote 66,0 portussusilik tikillugu aqqusinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

Immikkoortoq qaartiterutissaasiviup eqqaani
isumannaallisaanikkut tikitsaaliukkap iluani inissisimavoq.
Sanaartukkanut isumannaallisaanikkut ungasissusissamik
sanimut 222,5 m-imik kujammulllu aamma avannamut kimmut
445 m-imik aalajangersagaqarpoq. Aammattaaq aqqusinernut
pisuinnaallu aqqutaannut angallaffiiusunut 80 m-imik
isumannaallisaanikkut ungasissusiliisoqarnikuuvoq.
Qanganitsat eqqaassutissat
Qanganitsat eqqaassutissat 1900 sioqullugumeersut Kulturikkut
eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaat
nr. 18, 19. november 2007-imeersumi ilaatinneqarput.

Sulinerup nalaani qanganitsanik eqqaassutissanik sunilluunniit
nuisoqassagaluarpat, nunamik suliaqarnermut atatillugu
Nunatta Katersugaasivianut attaveqartoqassaaaq, suliaqarfillu
qanganitsamut eqqaassutissamut attuumatillugu
unitsinneqassaaq.
F. Tamanut saqqummiussineq
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut nr. 7-tut
siunnersuut 2012-imi maajip 23-aniit juulip 18-iata tungaanut
tamanut oqallisissiarineqarpoq.

Overordnede bestemmelser

700-E7 - Sprængstofdepot

Plantitel

Område til tekniske anlæg - sprængstofdepot

Status

Kladde

Zone

Byområde

Gammel kommune

Maniitsoq

Kommune

Qeqqata Kommunia

Lokation - by/bygd

Maniitsoq

Formål

Tekniske anlæg med mulighed for opmagasinering af op ti 1 ton
eksplosive stoffer og genstande.

Områdets afgrænsning og opdeling

Delområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter i alt
ca. 3.300 m2. Det areal, der indhegnes til anvendelse som
sprængstofdepot, må ikke omfatte mere end 1.000 m2.

Anvendelse specifik

Andet

Anvendelse

Området udlægges til tekniske anlæg i form af sprængstofdepot.
Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets
forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under
hensyntagen til bebyggelsen og øvrige anlæg, samt de
ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold

Området er ubebygget og henligger i naturtilstand.
I dalen syd og øst for området er der
langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver adgang til alpin
skibakken længere mod nord.

Bebyggelse

Der må opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for
forsvarlig sprængstofshåndtering.
Bebyggelse må kun opføres i en etage og må ikke gives en større
kiphøjde end 8,5 m.
I området kan der opføres stålmagasiner til opbevaring af
sprængstoffer og der kan anlægges jord- eller sprængstenvold, i

det omfang der er nødvendigt af hensyn til sikkerheden.
Restrummelighed

Når byggemulighederne i nærværende kommuneplantillæg er
udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning

Området vejbetjenes via Ungusivik gennem delområderne B12 og
E8.

Fredede og bevaringsværdige træk

Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner

Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold
til en maksimal opbevaring af 1 ton eksplosive stoffer og
genstande i sprængstofdepotet.
I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste
fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre
og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning.
Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 445 m og 222,5 m.
omkring sprængstofdepotet, som vist på kortbilag 1.
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres
ved færdsel i området, således at mindre veje, stier mv. ikke må
anlægges med en afstand på mindre end 80 m.
Der vil fortsat være offentlig adgang til den del af området der
ikke er indhegnet.
Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af
hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en
konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse.
Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for
lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor
bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og
veje ikke må anlægges over kote 66,0. Depotet vil ligge i ca.
Kote 20, så der er ingen konflikt med de hindringsfrieflader
omkring lufthavnen

Særlige bestemmelser

Området kan ikke tages i anvendelse før der er opnået
godkendelse fra landsstyreområdet for eksplosive stoffer.

Baggrund

Der er udlagt område til nyt sprængstofdepot, da det nuværende
er beliggende relativt bynært og er begrænsende for en
hensigtsmæssig byudvikling.
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet er fastsat iht.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om
eksplosive stoffer.
Ansøgning om godkendelse af sprængstofdepot sendes til
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik.

Midlertidige retsvirkninger

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

Endelige retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige
vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må
der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med

kommuneplanens bestemmelsesdel eller vilkårene for
arealtildeling.

Detaljerede bestemmelser

700-E7.1

DELOMRAADEPLAN_ID

700-E7

PLANNR

700-E7.1

DETAILPLANNAVN

Detailområde til sprængstofdepot.

Detailområdets anvendelse

Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til sprængstofdepot.
Stk.2. Der kan etableres skiløjpe/piste, som vist i princippet på
kortbilag 1.
Stk. 3. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til
sprængstofdepot og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1. Der kan etableres ét sprængstofdepot, som vist på
kortbilag 1.
Stk. 2. Sprængstofdepotet skal omkranses af fjeld,
nedsprænges eller på anden måde afskærmes, så
sikkerhedsafstande overholdes.
Stk. 3. Sprængstofdepotets område skal indhegnes med hegn i
minimum 1,8 m.
Stk. 4. Indenfor sprængstofdepotets område kan der udover
godkendte containere, opstilles containere til sprængstof kister
til opbevaring af i alt 1,0 ton eksplosive stoffer og genstande.
Stk. 5. Sprængstofdepotet skal udføres i henhold til gældende
lovgivning om opbevaring af eksplosive stoffer.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1. Bygninger skal udføres i henhold til kravene til
verificering og typegodkendelse af containerer til opbevaring af
sprængstoffer.
Stk. 2. På låge i sprængstofdepotets omkransende hegn og på
sprængstofmagasinets ydervægge og døre opsættes lovpligtig
skiltning iht. bekendtgørelse om sprængstoffer, jf.
bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer.

Veje, stier og parkering

Stk. 1. Ny vejadgang og stier skal anlægges i overensstemmelse
med landskabet.
Stk. 2. Der skal etableres vejadgang til området fra den
eksisterende vej Ungusivik, der skal forlænges frem til området
som vist i princippet på Bilag 1.
Stk. 3. Der skal etableres vejbom ved sidevej til sprængdepotet
og der kan etableres vendeplads i tilknytning til depotet.
Stk. 4. Der kan etableres skiløjpe inden for et tracé udlagt med
5 meters bredde, som vist på kortbilag 1.
Løjpen giver adgang til alpin skibakken nord for delområdet.

Ubebyggede arealer

Stk. 1. Ubebyggede arealer skal sikres et naturligt udseende,
hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret.
Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning
og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal
renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved
sprængning eller transport.
Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den

eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller
behandles og opmagasineres på en måde, så det kan
reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.
Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser

Ingen særlige bestemmelser.

Tekniske anlæg

Stk. 1. Sikkerhedsafstande til elledninger, radiosendere,
mobiltelefoner m.v. skal følge ”Branchevejledning om sikkerhed
ved sprængningsarbejder.

Miljøforhold

Stk. 1. Der kan tillades etablering af kapitel 5 virksomheder i
området. Sprængstofmagasiner er omfattet af
miljøforordningens kapitel 5, jf. Inatsisartutlov nr. 9 af 22.
november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Ejerforening

Ingen særlige bestemmelser.

Ophævelse af lokalplan og/eller
kommuneplantillæg

Ingen særlige bestemmelser.

Redegørelse

A. Baggrund
Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af
17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Denne delområdeplan er tilvejebragt for at muliggøre en flytning
af det eksisterende sprængstofdepot, da det nuværende er
beliggende relativt bynært og er begrænsende for en
hensigtsmæssig byudvikling i Maniitsoq.
B. Formål
Der udlægges areal til særlige formål og tekniske anlæg.
Det er planens formål, at muliggøre etablering af et
sprængstofdepot.
C. Detailområdet i dag
Området er beliggende nord for lufthavnen. Detailområdet er
afgrænset som illustreret nedenfor og som vist på kortbilag 1 og
udgør i alt ca. 3.300 m2.
Landskabet er karakteriseret af en bred nord-syd gående dal
beliggende i kote ca. 40. Mod øst når fjeldet op i kote ca. 140 og
mod vest lidt lavere til kote ca. 90.

Delområdet er ubebygget og henligger i naturtilstand.
Arealerne i dalen anvendes til rekreative formål og der findes
skiløjper og naturstier, som bl.a. giver adgang til et lille
alpinanlæg med slalombakker nord for Maniitsoq by og som
indgår i et net af langrendsløjper udenfor Maniitsoq by.
D. Indhold
Planen muliggør etablering af ét sprængstofdepot med en
kapacitet på op til 1,0 ton.
Der gives mulighed for, at der i området kan opføres bebyggelse
og anlæg til særlige formål med henblik på opbevaring af
eksplosive stoffer og genstande.
Anvendelse
Sprængstofdepotet er placeret så der tages mest mulig hensyn
til den nuværende rekreative anvendelse i området, hvor der
findes vandrestier og skiløjper.
Sprængstofdepotet skal som minimum udføres, så det
overholder de til enhver tid gældende bestemmelser for
opbevaring og håndtering af eksplosive stoffer. Herunder
overholde regler for skiltning, samt sikkerhedsafstande til veje
og bebyggelse.
Planen sikrer endvidere fastlæggelse af tracé for skiløjpe.
Bebyggelse
Indenfor sprængstofdepotets område kan der opstilles
containere for en eller flere koncessionshavere til opbevaring af
sammenlagt maksimalt 1,0 ton eksplosive stoffer og genstande.
Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, skal anlægges som
rekreative anlæg eller henligge i naturtilstand.
Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og
byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.
Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske ved forlængelse af
Ungusivik gennem delområderne B12 og E8 frem til området.
Der kan etableres parkering i tilknytning til depotet.
Forsyning
Sprængstofdepotet er selvforsynende med el. Der kan opsættes
vandbeholdere og tørklosetter. Hvis det i relation til
byggemodning i naboområder er hensigtsmæssigt, kan området
tilsluttes teknisk forsyning.
Der må ikke udledes spildevand til terræn eller ske anden
udledning i delområdet eller til omgivende arealer.
E. Planens forhold til anden planlægning
Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte
landsplanlægningen.
Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i
kommuneplanlægningen.
Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1993 -

2004 for Maniitsoq kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i
forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 700-E7 er udlagt.
Planen er et tillæg til Kommuneplan 1993 - 2004 for den
tidligere Maniitsoq Kommune. Med de nye overordnede
bestemmelse er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.
Klausulerede zoner
Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring
lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader,
dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form
af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i
kote 72,0. Veje kan anlægges op til kote 66,0.

Området er beliggende inden for sikkerhedszonen omkring
sprængstofdepotet. Der er fastlagt sikkerhedsafstande til
bebyggelse på 222,5 m mod sider med fuld dækning og 445 m
mod syd og mod nordvest. Endvidere er der fastlagt
sikkerhedsafstande til mindre befærdede veje og stier på 80 m.

Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11
af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af
kulturminder.
Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse til
Nationalmuseet, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art
frem under arbejdet og skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet.
F. Offentliggørelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er til offentligdebat i
perioden den 23. maj til d. 18. juli 2012.

Kortbilag 1: Tekniskområde E7.1 (Sprængstofdepot)

Aalajangersakkat
pingaarnerit

700-E8 - Ujaqqerivik

Pilersaarutip suunera

Teknikkikkut atortunut immikkoortoq - ujaqqerivik

Sussusaa

Kladde

Immikkoortortaq

Illoqarfiup iluani

Kommunerisimasaq

Maniitsoq

Kommuuni

Qeqqata Kommunia

Sumiiffik- illoqarfik /nunaqarfik

Maniitsoq

Nunaminertamik atuineq

Teknikkikkut atortut soorlu ujaqqerivik, kiisalu atortut
suliaqarfiillu attuumassuteqartut.

Killilersorneqarnera

Nunap assingani ilanngussami takutinneqartutut immikkoortoq
killilersugaavoq aammalu katillugu 139.000 m2 missaani
annertussuseqarpoq.

Atorneqarnissaata immikkuullarissusaa

Allatut

Atorneqarnera

Immikkoortoq teknikkikkut siunertalinnut ujaqqerivimmik
ujaqqanik aserorterutitalimmik immikkoortiterivittalimmik
assigisaannillu kiisalu beton-iliorfimmik asfaltiliorfimmillu
pilersitsinissamut periarfissiisumik immikkoortutut nutaatut
immikkoortinneqarpoq.
Nunap qaanik ujaqqerivimmut atortussanullu attuumassutilinnut
nunaminertaq immikkoortinneqarpoq.
Immikkoortup ilaa immikkoortup avannaatungaani
qaartiterutissaasivimmut nutaamut isumannaallisaanikkut
ungasissusiliinerup iluani inissimavoq aammalu sanaartukkanut
assigisaanullu atorneqarsinnaanani.
Immikkoortup pilersorneqarnissaanut teknikkikkut
atortulersuutinik immikkoortumi sanaartortoqarsinnaavoq.
Atortulersuutit sanartukkanut nunaminertanullu
sanaartorfiunngitsunut mianerinnilluni inissinneqassapput

ilusilersorneqarlutillu.
Pissutsit pioreersut

Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq pinngortitatullu
allanngortinneqanngitsutut isikkoqarluni.
Immikkoortup kujataatungaani kangiatungaanilu
ujakkaarnermut illineqarpoq/pisulluni angalasunut
aqquteqarpoq, soorlu ilaatigut avannamut
ungasinnerulaartumiittumut sisorartarfimmut appakaaffissatut
atugassaasut.

Sanaartukkat

Nunap assingani 1-imi takutinneqartutut, sanaartorfissatut
aalajangersakkat iluanni sanaartukkat taamaallaat
sanaartorneqarsinnaapput. Ujaqqerivimmik immaqalu betoniliorfimmik ingerlatsinermut pisariaqartunik illunik taamaallaat
sanaartortoqarsinnaavoq.
Sanaartukkat ataasiinnaarmik quleriilerlugit illullu qimerlua 8,5
m-imik portunerutinnagu sananeqassapput.
Taamaattorli ujaqqanik aserorterinermut
immikkoortiterinermullu, kiisalu beton-iliorfik asfaltiliorfiillu
il.il. atortulersuutit 20 m-imik portussusilerneqarsinnaapput.

Imartussusaa

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussami matumani
sanaartorfissatut periarfissat atorneqareerpata, immikkoortoq
tamakkerluni sanaartorfioreersutut
imaqqortussusissaaruttutullu isigineqassaaq.

Atassusilernerit

Immikkoortoq immikkoortup B12 aqqusaarlugu Ungusiviup
ilassutaatut aqquteqartinneqassaaq.
Sanaartorfissiani ataasiakkaani biilinut uninngatitsivinnik
pilersitsisoqassaaq.
Immikkoortup B12-ip kitaani Annersuarmi immikkoortorlu
aqqusaarlugu aamma avannamut tungaanut sisorartartut
klubbianniit ujakkaarluni illinernik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Immikkoortumi B12-imi sanaartorfigissaanermi periarfissanik
pilersitsisoqarsimatillugu, nutaamik sanaartukkat
innaallagissamik pilersorneqarnermut, imermik
pilersorneqarnermik attavilersinneqassapput kuuffissuarmullu
aqqutilerlugit.

Illut allanngutsaaliukat eriagisatullu

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Immikkut aalajangersaaffigsat

Immikkoortup ilaa annikitsoq avannamut immikkoortup E7-imi
qaartiterutissaasiviup nutaap eqqaani isumannaallisaanerup
iluani inissisimavoq.
Isumannaallisaaneq ima ataqqineqassaaq, immikkoortumi E7mi qaartiterutissaasivimmik pilersitsisinnaanermut
akornutaasinnaasunik, atortulersuutinik il.il. immikkoortumi
plilersitsisoqassanani.
Qaartiterutissaasivimmik nuutsisoqartillugu
isumannaallisaanikkut tikitsaaliuineq atorunnaassaaq.
Mittarfiup eqqaani immikkut aalajangersagaqarpoq,
mittarfimmut mikkiartulernermi tingilernermiluunniit
ungasissumut isiginnissinnaanissamut
akornuteqannginnissaanik.
Mittarfimmut akornutaanngitsumik mikkiartornissamut
immikkoortup iluani immikoortoq inissisimavoq. Sumiiffimmi
pilersaarusiorfiusoq sanimoortumik narlusooqarnissaanik
sunnerneqarpoq, tamatumani sanaartukkat

atortulersuutilluunniit allat kote 72,0-mit portunerusumik
portussusilerlugit sananeqassanatik aqquerngillu kote 66,0
sinnerlugu portussusilerlugit pilersinneqaqassanngillat.
Annertusaanissamut tulleriiaarineq

Immikkoortumi ujaqqanik piaanermi immikkoortoq A2
atorneqalertinnagu A1 atorneqaqqaassaaq.

Immikkut ittumik
aalajangersaafffigisat

Qaartiterutissat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. 16, 16. juli 2007-meersoq naapertorlugu
qaartiterinermik suliat ingerlanneqassapput.

Tunuliaqutaq

Immikkoortumik 700-E8-mik immikkoortitsineq immikkoortup
avannaatungaani 700-E7-mut qaartiterutissaasivimmik
nuutsitsinermut atasutut isigineqassaaq.
Immikkoortup kujataatungaani inuutissarsiuuteqarfik nutaaq
700-B12 immikkoortinneqarpoq, taamaalilluni immikkoortumiit
aqqusineqarnissaq qulakkeerneqarluni.

Atuuffiugallarfii

Kommunip pilersaarutaatut kommunilluunniit
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareeraangat, nunaminertat, illut
sanaartugassat, siunnersuummi ilaatinneqartut,
sanaartorfigineqassanngillat atorneqaratilluunniit kommunip
pilersaarutaanut kommunilluunniit pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussap inaarutaasup imarisaanut akornusiussinnaasumik.

Inaarutaasumik atuuffii

Kommunip pilersaarutaanik kommunilluunniit
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik inaarutaasumik
tamanut nalunaaruteqartoqarpat, kommunimi pilersaarummi
aalajangersagartaanut nunaminertamilluunniit
atugassiisarnermut atugassarititaasunut akerliusunik
pilersitsisoqassanngilaq.

Aalajangersakkat
immikkoortukkaarlugit

700-E8.1

Aggornernut pilersaarut_ID

700-E8

Pilersaaarutip normua

700-E8.1

Annikitsukkuutaap taaguutaa

Ujaqqerivimmut immikkuualuttoq.

Annikitsukkuutaap atorneqarnera

Imm. 1. Immikkuualuttoq teknikkikkut siunertalinnut
atorneqassaaq sanaartorfissanullu A – C-mut
agguataarneqassalluni, atorneqarnissaanut tullinnguuttutut
aalajangersaasoqarluni:
- Sanaartorfissat A immikkoortunut A1 aamma A2-tut
aggorneqarput, ujaqqerivittullu ammasutut, tamatumani
beton-iliornermi, asfaltiliornermi assigisaanullu kiisalu
sanaartorfigissaanermut atatillugu immissutissanut
ujaqqanik atortussanik ujaraajaanermut
atorneqarsinnaassallutik.
- Sanaartorfissaq B ujaqqanik aserorterinermut
immikkoortiterinermullu kiisalu ujaqqanut atugassanut
uninngatitsinermut atorneqarsinnaavoq.
- Sanaartorfissaq C beton-iliorfimmut aamma/imaluunniit
asfaltiliorfimmut kiisalu sulisunut allaffissornermullu illunut
atorneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Immikkoortumi inissianik sanasoqassananilu
ilusilersuisoqassanngilaq.
Imm. 3. Immikkoortup pilersorneqarnissaanut immikkuualuttup
iluani teknikkikkut atortulersuutinik sanasoqarsinnaavoq.
Atortulersuutit sanaartukkanut nunaminertanullu
sanaartorfiunngitsunut mianerinnilluni inissinneqassapput
ilusilersorneqarlutillu.
Imm. 4. Immikkuualuttup nunataata killingata iluaniittut tatsit
pioreersut kote 30,0 tikillugu portussusilimmik
immerneqarsinnaapput. Nunaminertat immikkat manissumik
nunatalerlugit pilersinneqassapput.
Imm. 5. Nunap assingatut ilanngunneqartumi 1-imi periutsitut
takutinneqartutut, sisorarnermut illinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 6. Nunaminertat atorneqanngitsut imaluunniit
ujaqqerinermut, sanaartukkanut aqqusinernut il.il.
immikkoortinneqanngitsut pinngortitatut
isikkoqartinneqaannassapput.

Sanaartukkat annertussusaat
inissisimaffiilu

Imm. 1. Nunap assingani 1-imi takutinneqartutut,
sanaartorfissiatut aalajangersakkat iluanni sanaartukkat,
atortulersuutit ujaqqerivillu taamaallaat pilersinneqarsinnaapput.
Imm. 2. Sanaartorfissiami C-mi sulisunut allaffissornermullu
illunik sanasoqarsinnaavoq. Suliaqarfiit taakku aammattaaq
containeritut/illuaqqatut sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat
taamaallaat ataatsimik quleriilerlugit sananeqarsinnaapput.
Containerit sanaartukkanut tunisassiornermullu atortunut
attuumasunngorlugit inissinneqarsinnaapput.
Imm. 3. Ujaqqerivimmi qaqqat manissumik sivinganilerlugit
nunap naammassinerani kote 33,5-imik portussuseqarlutik
aammalu nunap sivinganera naammassisaq kangimut qooqqup
nunataanut nalinginnaasutut nuuttutut isikkoqartillugu

piiarneqassaaq.
Imm. 4. Sanaartorfissiani ataasiakkaanik
qaartiterisoqartarsinnaanera naatsorsuutigineqarsinnaavoq,
taamaalilluni sanaartukkat nutaat immikkoortumik
pilersaarummi atugassiinermut inissinneqarsinnaaniassammata.
Sanaartukkap silatimigut isikkua

Imm. 1. Sanaartukkat silatimikkut saqqai qisunnik, fiberpladinik,
saviminernik, beton-imik igalaaminermilluunniit
suliarineqassapput, annikinnerusunut atortussanik allanik
atuilluni suliarineqarsinnaapput. Illup silataata saqqaanut
atortussat qillarissut seqersitsisinnaasulluunniit
atorneqassanngillat.
Imm. 2. Nutaamik sanaartukkat atortussanik
aserfallatsaaliuminartunik atortulerlugit sananeqassapput,
qalipaasersorneqarnermikkut qalipaateqarpallaassanatik.
Imm. 3. Illup qaavi seqersitsineq ajortunik
qalissialerneqassapput.
Imm. 4. Containerit sapaatit akunneri sisamat sinnerlugit
inissinneqartut, qalipanneqassapput iikkersorneqarlutillu,
taamaalillutik sanaartukkanut allatut isikkoqarlutik.
Imm. 5. Allagaqartalersuutit taamaallaat nunaminertamik
tunniussisoqarsimatillugu sanaartukkallu saqqaanut aammalu
kommunalbestyrelsip akuersissuteqarneratigut
inissinneqarsinnaapput.

Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu
uninngasarfiit

Imm. 1. Nunap assingatut ilanngussami 1-mi takutinneqartutut
periusilimmik, immikkoortoq B12 aqqusaarlugu Ungusivikkut
immikkoortumut aqqusinermik appakaaffissamik
pilersitsisoqassaaq.
Imm. 2. Nunap assingatut ilanngussami 1-imi takutinneqartutut,
sumiiffimmi aqqusinermut nutaamut A-A-mut nunaminertamik
immikkoortitsisoqassaaq, aqqusineq sinaakkutilerlugu,
kuussinerlugu il.il. 9 meteritut silissusilerneqassaaq.
Aqqusineq aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu 10 meterimik
sanaartorfigeqqusinnginnermut ilaatinneqarpoq.
Imm. 3. Aqquserngup qeqqata iluani immikkut
aalajangersaaffigisaq teknikkikkut pilersuinermut taamaallaat
atorneqassaaq, taassumalu iluani sanaartukkanik sunilluunniit
sanasoqaqqusaanngilaq.
Imm. 5. Nunap assingatut ilanngunneqartumi 1-imi
takutinneqartutut ingerlaarfiup iluani immikkoortinneqartumi 5
meterinik silissusilerlugu sisorarnermut illinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Illineq immikkoortup avannaatungaani sangusaarluni
sisortartarfimmut appakaaffiussaaq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut qaqqaqarlutik
qaqqanilu naasoqarlutik isikkumikkut isikkoqarlutik
paariinnarneqassapput .

Imm. 2. Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik
nuna mianerineqassaaq. Nuna ajoqusigaq ilusaatut
iliseqqinneqassaaq, qaartiterinermilu assartuinermiluunniit
qaartiternerlukunik siammarsimasinnaasunik piaaffigineqassaaq.
Imm. 3. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu,
sapinngisamik issoq naanerillu pioreersut paariinnarneqassapput
imatuulluunniit suliarineqarlutik, sanaartornerup
naammassinneqarnerani ilusaatut iliseqqinneqarsinnaassallutik.
Imm. 4. Suliaqarfiit inissiiffiillu assiaqutinik
assiaqusersorneqarsinnaapput. Nunaminertat tunniunneqarnikut
annerpaamik 2,0 m-imik portussusilinnik
assiaquserneqarsinnaapput.
Sanaartukkanik avatangiisinillu
pioreersunik ataavartitsineq

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Teknikkikkut atortulersuutit

Imm. 1. Nutaamik sanaartukkat innaallagissamik, imermik,
kiassaateqarfimmit, kuuffissuarmut telemullu
attavilerneqassapput eqagassalerinermullu
nalunaarutigineqarlutik. Immikkortumik B12-imik
sanaartorfigissaanermi periarfissanik pilersitsisoqarsimatillugu,
teknikkikkut pilersuinermut attaviliisoqassaaq.
Imm. 2. Immikkoortumi pilersuinermi aqqutit tamarmik nunap
iluani ingerlavilerneqassapput aammalu aqqusinniornissamut
pisuinnarnullu aqqutinik pilersaarusiornermi sapinngisamik
ilanngunneqassallutik pilersuinermut aqqutissanut assatanut
matoorunneqarsimassallutik.
Imm. 3. Imikoq kuuttoq, qalianiillu imikoq, kuuffissuarnut
tamanut kuutsinneqassanngilaq, kisianni allamut
kuutsinneqassalluni. Imikumik sinneruttumik kuutsitsineq
kuussinernut ammasunut pisinnaavoq.
Imm. 4. Immikkoortumi pilersuinermut atortunut illunik
minnerusunik soorlu sakkortusaavinnik, maqitsivinnik
teknikkikkullu atortunik allanik sanasoqarsinnaavoq. Atortut
Nukissiorfiit suleqatigalugit inissinneqassapput, sanaartukkallu
nunap pissusaa isikkivillu eqqarsaatigalugit
ilusilersorneqassallutik.
Imm. 5. Sakkortusaaviit annerpaamik 3,5-imik
portussusilerneqassapput 11 m2-millu nunaminertamik
atuillutik. Maqitsiviit annerpaamik 2,8 m-imik
portussusilerneqassapput 3 m2-millu nunaminertamik atuillutik.
Teknikkikkut atortunut allanut illut taamatut annertussusilerlugit
pilersinneqarsinnaapput.

Avatangiisinut tunngasut

Stk. 1. Tatsinik nunamillu immiinnerit, kiisalu nunaminertanik
pissusaatut iliseqqiinerit atortussanik nerineqarsinnaanngitsunik
atortussanilluunniit akuutissanik akoqanngitsunik imermik
mingutsitsisinnaanngitsunik pissapput. Immiissutissatut atortut
soorlu beton-imik akoqarpata, oqartussanut attuumassutilinnut
akuersissummik piniartoqassaaq.

Inissiaatileqatigiit

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Illoqarfimmi imikkoortumut
pilersaarummik aamma / imaluunniit
kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussamik atorrunnaarsitsineq

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Nassuiaat

A. Tunuliaqutaq
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertanik atorneqartarnerat
pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010meersoq naapertorlugu pilersaarummik allannguineq

ingerlanneqassaaq.
Illoqarfiup avannaatungaani Savinnut-mi ujaqqerivik pioreersoq
atorunnaarpat, ujaqqerivik nutaamik pilersitsisinnaaneq
periarfissinniarlugu immikkoortumut pilersaarut suliarineqarpoq.
B. Siunertaq
Teknikkikkut siunertalinnut, soorlu ujaqqerivik ammaannartoq
atortussanullu attuumassutilinnut nunaminertamik
immikkoortitsisoqarpoq.
Pilersaarutip siunertarivaa, ujaqqerivimmik
pilersitsisinnaanissamik periarfissiinissaq, pilersaarusiorfiusullu
iluani atortunik attuumassutilinnik ujaqqanik aserorterutinik,
immikkoortiterivinnik kiisalu beton-iliorfimmik asfaltiliorfimmillu
pilersitsisoqarsinnaavoq.
C. Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq ullumikkut
Immikkoortoq mittarfiup avannaatungaani inissisimavoq
mittarfimmiillu qaqqamik avissaaqqatinneqarluni, taamaattorli
mittarfiup tungaanut qaqqami qunneqarpoq. Immikkoortoq
ilanngussami 1-imi takutinneqartutut killilersugaavoq 120.000
m2-illu missaani annertussuseqarpoq.

Nuna portussutsimi kote 25-33 akornanni portussusilimmi
qooqqunik marlunnik ilisarnaateqarpoq. Qooqqut qaqqanut
marlunnut kote 90 missaani portutigisunut killeqarput. Kimmut
Sarfat tungaanut qaqqani arlalinnik qooroqarpoq.
Immikkoortoq sanaartorfiunngilaq pinngortitatullu
allanngortinneqanngitsutut isikkoqarpoq.
Qooqquni nunaminertat sukisaarsarfissaqqissunut siunertalinnut
atorneqartarput aammalu sisorartarfeqarpoq pisuinnarnillu
pilersinneqartunit illilineqarluni, Maniitsup illoqarfiata
avannaatungani sangusaarluni sisorartarfimmut
appakkaaffeeqqatut atorsinnaasunik aammalu Maniitsup
illoqarfiata avataatungaani ujakkaarluni illinernut amerlasuunut
ilaallutik.
D. Imarisaa
Ujaqqerivimmik ammaannartumik nunap qaanik
qaartiterinissamut pilersitsisoqarsinnaaneranut pilersaarut
periarfissiivoq.
Ujaqqerivimmik pilersitsisoqartillugu immikkoortup iluani

atortussanik qaartitikkanik suliarinnittarfimmut atortunik
inissiisoqarsinnaavoq.
Pilersaarummi immikkoortoq aqqusaarlugu ujakkaartarfimmut
nunaminertamik inniminniisoqarpoq, avannamullu
ungasinnerulaartumut aqqusinermik attaveqaataasussamik
qulakkeerinnittoqarpoq.
Atorneqarnera
Immikkoortup teknikkimut siunertalinnut atorneqarnissaata
aammalu immikkoortup ujaqqerivimmut aserorterutitalimmik
immikkoortiterivittalimmillu kiisalu beton-iliorfimmut
asfaltiliorfimmullu atorneqarsinnaanera pilersaarummik
aalajangersarneqarpoq.
Teknikkikkut pilersorneqarnissamut immikkoortumi atortunik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Immikkoortup atoriaannaassusaa
Immikkuualuttoq nunap assingatut ilanngussami 1-imi
takutinneqartutut killilersugaavoq. Nutaamik sanaartukkat,
containerinik inissiinerit kiisalu atortunik pilersitsinerit il.il.
sanaartorfissatut aalajangersakkat iluanni pisinnaavoq.
Sanaartukkat
Immikkoortup iluani sanaartukkat nutaat ataatsimik
quleriilerlugit illup qimerlua annerpaamik 8,5 m-imik
portussusilerlugu sananeqarsinnaapput, taamaattorli ujaqqanik
aserorterinermut immikkoortiterinermullu atortut, kiisalu betoniliorfik asfaltiliorfillu 20 m-imik portussusilerneqarsinnaapput.
Taakku saniatigut sanaartukkat, taakkununnga ilanngullugu
ilusilersorneqarnissaannut, inissiffissaannut atortussat
inissinneqarnissaannut toqqarneqarnissaannullu, kiisalu
allagartalersuinissamut containerinillu inissiinissamut pilersaarut
aalajangersakkanik imaqarpoq.
Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu inissiisarfiit
Immikkoortumut appakaannissaq immikkoortoq B12
aqqusaarlugu Ungusivikkut pissaaq. Sumiiffimmi
sanaartorfissianut ataasiakkaanut angallannikkut
sullinneqarnissamik qulakkeerisumik aqqusinernut
aalajangersagaqarpoq.
Biilinut uninngasarfeqarneq sanaartorfissiat ataasiakkaat iluanni
sanaartukkanut atortunullu attuumassutilimmik pissaaq.
Immikkoortoq aqqusaarlugu ujakkaartarfinnik
pilersitisoqarsinnaavoq. Illinerit nunap pissusaa nalinginnaasoq
malissavaat.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Immikkoortut sanaartukkanut, atortunut il.il. atorneqanngitsut
pinngortitatut allanngortinneqanngitsutut
isikkoqartinneqassapput.
Immikkoortup iluani nunaminertat sanaartorfiunngitsut,
ujaqqerisoqarnerani allatigulluunniit suliaqartoqarnerani
ajoquserneqartut, pissusaasut iliseqqinneqassapput
pinngortitatullu allanngortinneqanngitsutut
isikkoqalerseqqinneqarlutik. Sanaartorfigissaanermi
sanaartornerullu ingerlanerani sapinngisamik nuna
mianerineqassaaq, taamaalilluni sukisaarsaarfissaqqinnera
paariinnarneqarluni.
Sanaartorfigissaaneq
Nunaminertanik atugassiinermut atatillugu kommuni

sanaartorfigissaassagaluarpat, sanaartorfissiat toqqaviata
annertussusaa malillugu nunaminertanik atuilersussat akornanni
sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit agguarneqassapput.
Sanatitsisup nammineerluni sanaartorfigissaasinnaanissaa
periarfissaavoq.
Pilersuineq
Nutaamik sanaartukkat innaallagissamik pilersuinermut,
imermik pilersuinermut kuuffissuarnullu tamanit atugassianut
attavilerneqassapput, immaqalu kiassarnermut periarfissamut
tassunga attavissanik pilersitsisoqarsimatillugu. Kuuffissuarnut
tamanut attavissanik pilersitsisoqarsimatinnagu, iggavimmit
imikumit perusuersartarfinniillu imikumik kuutsitisnissamut
tankiliisoqarnissaanik, imaluunniit avatangiisinut
aalajangersakkat atuuttut aammalu imikumik
perusuersartarfinniillu kuutsitsinissamut malittarisassat atuuttut
naapertorlugit allatigut kuutsitsinissamut kommunalbestyrelsi
piumasaateqarsinnaavoq.
Nunamut imikumik kuutsitsisoqaqqusaanngilaq,
immikkoortumulluunniit eqqaaniluunniit nunaminertanut
allatigut kuutsitsisoqassasani.
E. Pilersaarutinut allanut attuumassutsit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Immikkuualuttumut pilersaarusiornerup nuna tamakkerlugu
pilersaarusiorneq sunnissanngilaa.
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani Namminersorlutik
Oqartussat susassaqarfiinut pilersaarut naapertuuppoq.
Qeqqata Kommuniata 2012-imiit 2024-mut
pilersaarusiorneqarnera aammalu Maniitsup
Kommuneanut 1993-imiit 2004-mut kommunip
pilersaarusiorneqarnera
Pilersaarut kommunip 2012-imiit 2024-mut
pilersaarusiorneqarneranut siunnersuummi, 700-E8
inissisimaffigisaani, pingaarnertut killiliussanut naapertuuppoq.
Maniitsup Kommunerisimasaanut 1993-imiit 2004-mut
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut pilersaarut
tapiliussaavoq.
Immikkut ittumik aalajangersaaffigisat
Immikkoortoq mittarfiup eqqaani immikkut ittumik
aalajangersaarfiusut iluanni inissisimavoq. Mittarfiup eqqaani
mittarfiup tallissutaatut milernermi tingilernermilu isikkivinnik
aporfissaqannginnissaanik ilaatinneqarpoq.
Immikkuualuttoq kote 72,0 portussusilimmi isikkiveqarnissami
eqqugaaqqavoq. Kote 66,0 portussusilik tikillugu aqqusinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

Immikkoortoq immikkoortumi E7-imi qaartiterutissaasiviup
eqqaani isumannaallisaanikkut tikitsaaliukkap iluani
inissisimavoq. Sanaartukkanut isumannaallisaanikkut
ungasissusissamik sanimut 222,5 m-imik kimmut 445 m-imik
aalajangersagaqarpoq. Aammattaaq aqqusinernut pisuinnaallu
aqqutaannut angallaffiusunut 80 m-imik isumannaallisaanikkut
ungasissusiliisoqarnikuuvoq.
Qanganitsat eqqaassutissat
Qanganitsat eqqaassutissat 1900 sioqullugumeersut Kulturikkut
eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaat
nr. 18, 19. november 2007-imeersumi ilaatinneqarput.

Sulinerup nalaani qanganitsanik eqqaassutissanik sunilluunniit
nuisoqassagaluarpat, nunamik suliaqarnermut atatillugu Nunatta
Katersugaasivianut attaveqartoqassaaaq, suliaqarfillu
qanganitsamut eqqaassutissamut attuumatillugu
unitsinneqassaaq
F. Tamanut saqqummiussineq
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut nr.7-tut
siunnersuut 2012-imi maajip 23-aniit juulip 18-iata tungaanut
tamanut oqallisissiarineqarpoq.

Overordnede bestemmelser

700-E8 - Stenbrud

Plantitel

Område til tekniske anlæg - stenbrud

Status

Kladde

Zone

Byområde

Gammel kommune

Maniitsoq

Kommune

Qeqqata Kommunia

Lokation - by/bygd

Maniitsoq

Formål

Tekniske anlæg i form af åbent stenbrud, samt tilknyttede
anlæg og funktioner.

Områdets afgrænsning og opdeling

Delområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter i alt
ca. 139.000 m2.

Anvendelse specifik

Andet

Anvendelse

Området udlægges til nyt område til teknisk formål med
mulighed for etablering af stenbrud, med knuse- og
sorteringsanlæg o.lign., samt betonværk og asfaltværk.
Der reserveres areal til stenbrud med overfladesprængning,
samt tilknyttede anlæg.
En del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring et
nyt sprængstofdepot nord for delområdet og kan ikke benyttes
til bebyggelse og lignende.
Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til
områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes
under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold

Områdets er ubebygget og henligger i naturtilstand.
I dalen er der langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver
adgang til alpin skibakken længere mod nord.

Bebyggelse

Bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte

byggeområder, som er vist på kortbilag 1.
Der kan alene opføres bygninger der er nødvendige for driften
af stenbruddet og evt. betonblandingsanlæg.
Bebyggelse må kun opføres i en etage og må ikke gives en
større kiphøjde end 8,5 m.
Anlæg til stenknusning og sortering, samt beton- og
asfaltværk mv. kan dog gives en højde på 20 m.
Restrummelighed

Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er
udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning

Området skal vejbetjenes ved forlængelse af Ungusivik
gennem delområde B12.
Parkering skal etableres inden for det enkelte byggeområde.
Der kan etableres langrendsløjpe fra skiklubben ved
Annersuaq vest for delområde B12 og gennem området og
videre mod nord.
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg,
vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret
mulighed herfor ved byggemodning af delområde B12.

Fredede og bevaringsværdige træk

Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner

En mindre del af området ligger inden for sikkerhedszonen
omkring det nye sprængstofdepot i delområde E7 mod nord.
Sikkerhedszonen skal respekteres således, at der i området
ikke etableres anlæg mv. der er til hinder for at der kan
etableres sprængstofdepot i delområde E7.
Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form
af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og
en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse.
Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for
lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor
bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og
veje ikke må anlægges over kote 66,0.

Udbygningsrækkefølge

Ved stenbrydning i delområdet skal etapeområde A1 udnyttes
før A2 kan tages i anvendelse.

Særlige bestemmelser

Sprængningsarbejder skal udføres iht. Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer.

Baggrund

Udlæg af delområde 700-E8 skal ses i sammenhæng med
flytningen af sprængstofdepotet til 700-E7 nord for området.
Syd for delområdet udlægges et nyt erhvervsområde 700-B12,
hvorved der sikres vejbetjening af området.

Midlertidige retsvirkninger

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

Endelige retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige
vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg,
må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med

kommuneplanens bestemmelsesdel eller vilkårene for
arealtildeling.

Detaljerede bestemmelser

700-E8.1

DELOMRAADEPLAN_ID

700-E8

PLANNR

700-E8.1

DETAILPLANNAVN

Detailområde til stenbrud.

Detailområdets anvendelse

Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til tekniske formål og
inddeles i byggeområderne A - C, hvor der fastsættes følgende
anvendelse:
- Byggeområde A opdeles i etapeområde A1 og A2 og kan
anvendes til åbent stenbrud, hvor der kan brydes
stenmaterialer til anvendelse for betonfremstilling,
asfaltfremstilling og lignende, samt til opfyld i forbindelse
med byggemodninger.
- Byggeområde B kan anvendes til stenknusning og
sortering, samt oplag af stenmateriale.
- Byggeområde C kan anvendes til betonværk og/eller
asfaltværk, samt til mandskabs- og
administrationsbygninger.
Stk. 2. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.
Stk. 3. Inden for detailområdet kan der opføres tekniske anlæg
til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes
under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Stk. 4. Eksisterende søarealer inden for afgrænsningen af
detailplanens område kan opfyldes til kote 30,0. Opfyldte
arealer skal etableres med en jævn overflade.
Stk. 5. Der kan etableres skiløjpe, som vist i princippet på
kortbilag 1.
Stk. 6. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til stenbrud,
bebyggelse og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1. Bebyggelse, anlæg og stenbrud må kun etableres inden
for de fastlagte byggeområder, som vist på kortbilag 1.
Stk. 2. I byggeområde C kan der opføres mandskabs- og
administrationsbygninger. Disse funktioner kan ligeledes
indrettes i containere/skurvogne. Bebyggelse må kun opføres i
en etage.
Containere kan opstilles i tilknytning til bebyggelse og
produktionsanlæg.
Stk. 3. I stenbrud skal fjeldet brydes i et jævnt fald ned til
færdigt terræn i kote 33,5 og færdig terrænhældninger med
naturlig overgang til dalens terræn mod øst.
Stk. 4. Inden for de enkelte byggeområder må der i en vis
udstrækning påregnes udsprængninger, således at ny
bebyggelse kan placeres i overensstemmelse med planens
disponering af området.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, fiberplader,
metal, beton og glas, og mindre dele kan fremstå i andre
materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må
ikke anvendes.
Stk. 2. Ny bebyggelse skal udføres i vedligeholdelsesvenlige
materialer, der i farveholdningen er holdt i afdæmpede farver.

Stk. 3. Tagflader skal beklædes med ikke-reflekterende
materiale.
Stk. 4. Containere o. lign., der opstilles mere end 4 uger, skal
males eller beklædes, så de fremtræder med samme udtryk som
bebyggelse.
Stk. 5. Skilte må kun anbringes på tildelt areal og på
bebyggelsens facader, og efter godkendelse af
kommunalbestyrelsen.
Veje, stier og parkering

Stk. 1. Der skal etableres vejadgang til området fra den
eksisterende vej Ungusivik gennem delområde B12, som vist i
princippet på kortbilag 1.
Stk. 2. Der udlægges areal til ny lokalvej A-A, som vist på
kortbilag 1, i en bredde af 9 meter inkl. rabatter, grøfter mv.
Vejen er omfattet af en vejbyggelinje på 10 meter målt fra
vejmidte.
Stk. 3. Den klausulerede zone inden for vejbyggelinje er
forbeholdt teknisk forsyning, og inden for denne må der ikke
opføres nogen form for bebyggelse.
Stk. 5. Der kan etableres skiløjpe inden for et tracé udlagt med
5 meters bredde, som vist på kortbilag 1.
Løjpen giver adgang til alpin skibakken nord for delområdet.

Ubebyggede arealer

Stk. 1. Ubebyggede arealer der ikke tages i anvendelse skal
bibeholdes med et naturligt udseende med fjeld eller
fjeldbeplantning.
Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning
og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal
renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved
sprængning eller transport.
Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den
eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller
behandles og opmagasineres på en måde, så det kan
reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.
Stk. 4. Arbejds- og oplagsarealer kan afskærmes med hegn.
Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 2,0 m.

Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser

Ingen særlige bestemmelser.

Tekniske anlæg

Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, fjernvarme, kloak,
tele og affaldshåndteringssystem. Tilslutning til teknisk forsyning
skal ske, når der er fremført og etableret mulighed herfor ved
byggemodning af delområde B12.
Stk. 2. Alle forsyningsledninger i området skal fremføres under
terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og
stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave.
Stk. 3. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til

offentlig kloak, men skal bortledes. Bortledning af overfladevand
kan ske i åben grøft.
Stk. 4. Inden for området kan opføres mindre bebyggelse til
forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre
tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med
Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under
hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt.
Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på
3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt
have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3,0 m2.
Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme
størrelse.
Miljøforhold

Stk. 1. Opfyldning af søareal og terræn, samt retablering af
terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale,
som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet.
Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse
indhentes hos relevante myndighed.

Ejerforening

Ingen særlige bestemmelser.

Ophævelse af lokalplan og/eller
kommuneplantillæg

Ingen særlige bestemmelser.

Redegørelse

A. Baggrund.
Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af
17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Denne delområdeplan er tilvejebragt for at muliggøre etablering
af et nyt stenbrud, der kan tages i brug, når det nuværende
stenbrud ved Savinnut i den nordlige del af byen nedlægges.
B. Formål.
Der udlægges areal til tekniske formål, i form af åbent stenbrud
og tilknyttede anlæg.
Det er planens formål, at muliggøre etablering af et stenbrud og
at der inden for planens område kan etableres tilknyttede anlæg
i form af knusnings- og sorteringsanlæg, samt betonværk og
asfaltværk.
C. Detailområdet i dag
Området er beliggende nord for lufthavnen og adskilt fra
lufthavnen med en fjeldryg, dog er der en slugt i fjeldet ned
mod lufthavn. Detailområdet er afgrænset som illustreret
nedenfor og som vist på bilag 1 og udgør i alt ca. 120.000 m2.

Landskabet er karakteriseret af to brede dalstrøg beliggende i
kote ca. 25-33. Dalene grænser op til fjeldpartier, der når op i
kote ca. 90. Mod vest er der flere slugter i fjeldet ud mod sarfat.
Delområdet er ubebygget og henligger i naturtilstand.
Arealerne i dalene anvendes til rekreative formål og der findes
skiløjper og naturstier, som bl.a. giver adgang til et lille
alpinanlæg med slalombakker nord for Maniitsoq by og som
indgår i et net af langrendsløjper udenfor Maniitsoq by.
D. Indhold
Planen giver mulighed for, at der i området kan etableres åbent
stenbrud med overflade sprængning.
Ved etablering af stenbrud kan der inden for området opstilles
anlæg til forarbejdning af udsprængt materiale.
Med planen reserveres der areal til skiløjpe gennem området og
der sikres vejforbindelse til områderne længere mod nord.
Anvendelse
Planen fastlægger områdets anvendelse til tekniske formål og
åbner mulighed for, at området kan anvendes til stenbrud med
knuse- og sorteringsanlæg, samt beton- og asfaltværk.
Der kan etableres anlæg til områdets tekniske forsyning.
Områdets disponering
Detailområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Ny
bebyggelse, opstilling af containere, samt etablering af anlæg
mv. kan ske inden for de fastlagte byggeområder.
Bebyggelse
Inden for området kan der opføres ny bebyggelse i en etage
med maks. kiphøjde på 8,5 m, dog kan anlæg til stenknusning
og sortering, samt beton- og asfaltværk mv. gives en højde på
20 m.
Planen indeholder desuden bestemmelser for udformningen af
bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materialer,
samt skiltning og containeropstilling.
Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske fra Ungusivik gennem
delområde B12. Der er fastlagt nye interne veje, der sikrer
trafikbetjeningen af de enkelte byggeområder.
Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse og anlæg inden for

de enkelte byggeområder.
Der kan etableres skiløjpe gennem området. Løjpen skal følge
den naturlige bevægelse i landskabet.
Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, anlæg mv. skal
henligge i naturtilstand.
Ubebyggede arealer indenfor delområdet, der på grund af
stenbrydningen eller anden aktivitet er ødelagt, skal
genetableres og føres tilbage til naturtilstand. Terrænet skal
skånes mest muligt under byggemodningen og byggeriet, så den
eksisterende rekreative kvalitet bevares.
Byggemodning
Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med
arealtildeling skal byggemodningsudgifter fordeles blandt de
fremtidige arealrettighedsindehavere efter byggeområdernes
grundstørrelse.
Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning.
Forsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg,
vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret
mulighed herfor, og eventuelt varmeforsyning. I tilfælde, hvor
det endnu ikke er muligt 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.
Der må ikke udledes spildevand til terræn eller ske anden
udledning i delområdet eller til omgivende arealer.
E. Planens forhold til anden planlægning
Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte
landsplanlægningen.
Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i
kommuneplanlægningen.
Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1993 2004 for Maniitsoq kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i
forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 700-E8 er udlagt.
Planen er et tillæg til Kommuneplan 1993 - 2004 for den
tidligere Maniitsoq Kommune. Med de nye overordnede
bestemmelser er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.
Klausulerede zoner
Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring
lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader,
dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form
af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i
kote 72,0. Veje kan anlægges op til kote 66,0.

Området er beliggende inden for sikkerhedszonen omkring det
nye sprængstofdepot i delområde E7. Der er fastlagt
sikkerhedsafstande til bebyggelse på 222,5 m mod sider med
fuld dækning og 445 m mod vest. Endvidere er der fastlagt
sikkerhedsafstande til mindre befærdede veje og stier på 80 m.
Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11
af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af
kulturminder.
Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse til
Nationalmuseet, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art
frem under arbejdet og skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet.
F. Offentliggørelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er til offentligdebat i
perioden den 23. maj til d. 18. juli 2012.

Kortbilag 1: Tekniskområde E8.1 (Stenbrud)

Aalajangersakkat
pingaarnerit

700-B12 - Inuutissarsiuuteqarfik

Pilersaarutip suunera

Ungusivimmi inuutissarsiuuteqarfik

Suussusaa

Kladde

Immikkoortortaq

Illoqarfiup iluani

Kommunerisimasaq

Maniitsoq

Kommuuni

Qeqqata Kommunia

Sumiifik- illoqarfik /nunaqarfik

Maniitsoq

Nunaminertamik atuineq

Inuutissarsiuuteqarfik umiarsualiveqarfillu.

Killilersorneqarnera

Immikkkoortoq nunap assingatut ilanngussami 1-imi
takutinneqartutut killilersorneqarpoq 120.000 m2-illu missaani
annertussuseqarpoq.

Atorneqarnissaata
immikkuullarissusaa

Inuutissarsiuuteqarfik najugaqarfittaqanngitsoq.

Atorneqarnera

Immikkoortoq inuutissarsiuuteqarfimmut nutaamut
entreprenøreqarfinnik aamma sanasutut suliffeqarfinnik,
toqqorsivinnik, sannavinnik tunisassiornermut assartuinermullu
inissiisarfimmillu pilersitsisinnaanermut periarfissiilluni
immikkoortinneqarpoq.
Immikkoortup ilaa qaartiterutissaasiviup eqqaani
isumannaallisaanikkut tikitsaaliorfiup iluani inissisimavoq,
aatsaallu qaartiterutissaasivik nuunneqartillugu
atorneqalersinnaalluni, takuuk immikkut ittumik aalajangersakkat
kinguliiniittut.
Immikkoortup pilersorneqarnissaanut teknikkikkut
atortulersuutinik immikkoortumi sanaartortoqarsinnaavoq.
Atortulersuutit sanaartukkanut nunaminertanullu
sanaartorfiunngitsunut mianerinnilluni inissinneqassapput
ilusilersorneqarlutillu.

Pissutsit pioreersut

Immikkoortup kujataatungaani qaartiterutissaasiveqarpoq
tassungalu aqqusinermik attaveqaataasumik
pilersitsisoqarnikuuvoq.
Immikkoortup sinnera sanaartorfigineqanngilaq pinngortitatullu
allanngortinneqanngitsutut isikkoqarpoq.
Qooqqumi ujakkaarnermut illineqarpoq/pisulluni angalasunut
aqquteqarpoq, soorlu ilaatigut avannamut
ungasinnerulaartumiittumut sisorartarfimmut appakaaffissatut
atugassaasoq.

Sanaartukkat

Nunap assingatut ilanngussami 1-imi takutinneqartutut,
sanaartorfissiatut aalajangersakkat iluanni sanaartukkat kisimik
sanaartorneqarsinnaapput.
Sanaatukkat taamallaat ataatsimik quleriilerlugit illullu qimerlua
12,0 m-imik portunerutinnagu sanaartorneqassapput.
Nunaminertatut atugassiussap affaa tikillugu
sanaartortoqarsinnaavoq.
Nunap assingatut ilanngussami 1-imi takutinneqartutut,
pisariaqarfiatigut tatsit immerneqarsinnaapput. Immiineq
manissumik ingerlanneqassaaq.

Imartussusaa

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussami matumani
sanaartorfissiat atorneqareerpata, immikkoortoq tamakkerluni
sanaartorfioreersutut isigineqassaaq sinneralu
sanaartorfissaqassanani.

Atassusilernerit

Immikkoortoq Ungusiviup tallissutaatut aqqusinikkut
aqquteqartitsisoqassaaq.
Sanaartorfissiani ataasiakkaat iluanni biilinut uninngasarfinnik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Immikkoortoq aqqusaarlugu Annersuarmiit kimmut avannamullu
ujakkaarnermut illinernik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Nutaamik sanaartukkat innaallagissamut, imermut,
kiassaateqarfimmut kuuffissuarmullu attavilertussaatitaapput.
Sanaartukkat eqqaavilerisarnermut nalunaarutigineqassapput.

Illut allanngutsaaliukat eriagisatullu

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkoortup annersaa qaartiterutissaasiviup pioreersup eqqaani
isumannaallisaanikkut tikitsaaliukkap iluani inissisimavoq.
Qaartiterutissaasivimmik nuutsisoqartillugu isumannaallisaanikkut
tikitsaaliuineq atorunnaassaaq.
Mittarfiup eqqaani immikkut aalajangersagaqarpoq, mittarfimmut
mikkiartulernermi tingilernermiluunniit ungasissumut
isiginnissinnaanissamut akornuteqannginnissaanik.
Mittarfimmut akornutaanngitsumik mikkiartornissamut
immikkoortup iluani immikoortoq inissisimavoq. Sumiiffimmi
pilersaarusiorfiusoq sanimoortumik narlusooqarnissaanik
sunnerneqarpoq, tamatumani sanaartukkat atortulersuutilluunniit
allat kote 72,0-mit portunerusumik portussusilerlugit
sananeqassanatik aqquserngillu kote 66,0 sinnerlugu
portussusilerlugit pilersinneqassanngillat.

Annertusaanissamut tulleriiaarineq

Immikkoortoq sanaartorfissiani immikkoortoq agguataarneqarluni
1 ha missaani annertutigisukkaarlugu
sanaartorfigissarneqassaaq.

Immikkoortoq kujataatungaaniit avannaatungaanut
annertusiartuaartinneqassaaq.
Immikkut ittumik aalajangersakkat

Illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami
inissarsineqarpat, immikkoortup ilaa qaartiterutissaasiviup
eqqaani isumannaallisaanikkut tikitsaaliukkap iluaniittoq aatsaat
atorneqalersinnaavoq,.

Tunuliaqutaq

Immikkoortoq E7-mi qaartiterutissaasivimmut nutaamut
immikkoortumik immikkoortitsisoqarnikuuvoq, immikkoortumik
B12-imik inuutissarsiorfittut atorneqarnissaanut periarfissiisumik,
illoqarfiullu tulluartumik ineriartornissaanut qulakkeerinnittumik.

Atuuffiugallafii

Kommunip pilersaarutaatut kommunilluunniit
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareeraangat, nunaminertat, illut sanaartugassat,
siunnersuummi ilaatinneqartut, sanaartorfigineqassanngillat
atorneqaratilluunniit kommunip pilersaarutaanut
kommunilluunniit pilersaarusiorneqarnerani tapiliussap
inaarutaasup imarisaanut akornusiussinnaasumik.

Inaarutaasumik atuuffii

Kommunip pilersaarutaanik kommunilluunniit
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussamik inaarutaasumik tamanut
nalunaaruteqartoqarpat, kommunimi pilersaarummi
aalajangersagartaanut nunaminertamilluunniit atugassiisarnermut
atugassarititaasunut akerliusunik pilersitsisoqassanngilaq.

Aalajangersakkat
immikkoortukkaarlugit

700-B12.1

Aggornernut pilersaarut_ID

700-B12

Pilersaaarutip normua

700-B12.1

Annikitsukkuutaaq taaguutaa

Inuutissarsiornermut siunertalinnut immikkuualuttoq.

Annikitsukkuutaap atorneqarnera

Imm. 1. Immikkuualuttoq inuutissarsiutinut siunertalinnut
atorneqassaaq sanaartorfissanulllu A – T-mut aggorneqassalluni,
atorneqarnissaanut tullinnguuttutigut aalajangersagalerlugu:
- Sanaartorfissiat A aamma B sanasutut suliffeqarfinnut
sannavinnullu minnerusunut kiiisalu allaffissornermut
assigisaannullu atorneqarsinnaavoq
- Sanaartorfissiat C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S aamma T entreprenøreqarfinnut aamma
sanasutut suliffeqarfinnut, toqqorsivittut, sannaveqarfittut,
tunisassiornermut assartuinermullu kiisalu inissiivissatut
atorneqarsinnaapput.
Imm. 2. Immikkoortumi inissianik sanaartortoqaranilu
ilusilersuisoqassanngilaq.
Imm. 3. Immikkuualuttup iluani immikkoortup
pilersorneqarneranut teknikkikkut atortulersuutinik
sanasoqarsinnaavoq. Atortulersuutit sanaartukkanut atortunullu
allanut, nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut mianerinnilluni
inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu.
Imm. 4. Immikkuualuttup killeqarfiata iluani tatsit portussuseq
kote 30,0 tikillugu immerneqarsinnaapput. Nunaminertat
immikkat manissuutinneqassapput.
Imm. 5. Nunap assingatut ilanngussami 1-mi periusissatut
takutinneqartutut, sisorarfissanik illinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 6. Nunaminertat atorneqanngitsut imaluunniit
sanaartornissanut, aqqusinernut il.il. immikkoortinneqanngitsut
pinngortitatut allanngorneqanngitsutut paariinnarneqassapput.

Sanaartukkat annertussusaat
inissisimaffiilu

Imm. 1. Nunap assingatut ilanngussami 1-imi takutinneqartutut,
sanaartorfissatut immikkoortinneqartut iluani sanaartukkat
kisimik sanaartorneqarsinnaapput.
Imm. 2. Nunaminertatut atugassiissutip nunaminertaq
sanaartorfiusoq 50 procentia sinnersimassanngilaa.
Imm. 3. Illut imaqqortussusaat nunaminertap sanaartorfiusup
m2-mut 12 m3 sinnersimassanngilaa.
Imm. 3. Immikkoortut eqqarleriit marluk akornanni
atuisinnaatitaasoq ataasiinnaatinnagu, immikkoortup
eqqaamiorisamut killissaq sanaartorfiusinnaasoq 5 m iluani
sanaartorneq pissaaq.
Imm. 4. Sanaartorfissiani ataasiakkaani nutaamik sanaartornerit
saqqaasa aqqusinertut sammivilerlugit inissinneqassapput.
Sanaartorfissiat C – T-mi sanaartukkat tunuatungaanni
inissiinerit aammalu containerinik inissiinerit pisinnaapput.
Imm. 5. Sanaartorfissiani ataasiakkaat iluanni
qaartiterisoqarsinnaanera naatsorsuutigineqarsinnaavoq,
taamaalilluni immikkoortup atorneqarnissaanik pilersaarummi
naapertuuttumik sanaartukkat nutaat

inissinneqarsinnaaniassammta.
Imm. 6. Sanaartorfissiani A aamma B-mi toqqaviit
pisariaqanngitsumik portussusilerneqassanngillat, tassa
imaappoq, nunamit uuttorlugu 0,5 m-imit
portunerutinneqassanngillat.
Imm. 7. Sanaartorfissiani A aamma B-mi toqqaviit – nunamit
uuttorlugu 1,5 m sinnerlugu portunerusut – illup silataatut
iikkersorneqassapput.
Sanaartukkap silatimigut isikkua

Imm. 1. Sanaartukkat silatimikkut saqqai qisunnik, fiberpladinik,
saviminernik, beton-imik igalaaminermilluunniit
suliarineqassapput, annikinnerusunut atortussanik allanik
atuilluni suliarineqarsinnaapput. Illup silataata saqqaanut
atortussat qillarissut seqersitsisinnaasulluunniit
atorneqassanngillat.
Imm. 2. Nutaamik sanaartukkat atortussanik
aserfallatsaaliuminartunik suliarineqassapput.
Imm. 3. Illup qaliata sivinganera sanaartugassatut
toqqarneqartumut tulluarsarneqassaaq. Illup qalia seqersitsineq
ajortunik qalissialersorneqassaaq.
Imm. 4. Containerit assigisaallu sanaartukkatut isikkoqalerlutik
qalipanneqassapput imaluunniit iikkersorneqarlutik.
Imm. 5. Kommunalbestyrelsimit akuersissuteqartoqarnerata
kingorna, allagartat nunaminertamik atugassiiffiusumi kisimi
sanaartukkallu saqqaanut inissinneqassapput.

Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu
uninngasarfiit

Imm. 1. Nunap assingatut ilanngussami 1-imi takutinneqartutut
periusilimmik, Ungusivimminngaanniit immikkoortumut
aqqusinermik appakaaffissamik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Nunap assingani ilanngussami 1-imi takutinneqartutut,
assiaqutit, kuussinerit il.il. ilanngullugit sumiiffimmi
aqqusinermik 9 meterimik silissusilimmik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Aqqusineq aqquserngup qeqqaniit uuttorlugu 10 meterimik
ungasissusilimmik sanaartorfigeqqusinnginnermut
ilaatinneqarpoq.
Imm. 3. Aqquserngup qeqqata iluani immikkut
aalajangersaaffigisaq teknikkikkut pilersuinermut taamaallaat
atorneqassaaq, taassumalu iluani sanaartukkanik sunilluunniit
sanasoqaqqusaanngilaq.
Imm. 4. Nunap assingatut ilanngunneqartumi 1-imi
takutinneqartutut ingerlaarfiup iluani immikkoortinneqartumi 5
meterinik silissusilerlugu sisorarnermut illinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Illineq immikkoortup avannaatungaani sangusaarluni
sisortartarfimmut appakaaffiussaaq.

Imm. 5. Sanaartorfissiatut immikkoortinneqartut iluanni biilinut
uninngasarfik pilersinneqassaaq aammalu minnerpaamik 5 m
aqquserngup sinaat ungasissuseqassalluni.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut atorneqalinngitsut
isikkumissut isikkoqartillugit qaqqaqarlutik imaluunniit
naasoqarlutik paariinnarneqassapput.
Imm. 2. Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik
nuna mianerineqassaaq. Nuna ajoqusigaq ilusaatut
iliseqqinneqassaaq, qaartiterinermilu assartuinermiluunniit
qaartiternerlukunik siammarsimasinnaasunik piaaffigineqassaaq.
Imm. 3. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu,
sapinngisamik issoq naanerillu pioreersut paariinnarneqassapput
imatuulluunniit suliarineqarlutik, sanartornerup
naammassinneqarnerani ilusaatut iliseqqinneqarsinnaassallutik.
Imm. 4. Nunaminertat suliffiusut inissiivittulluunniit atorneqartut
assiaquserneqarsinnaapput. Nunaminertat atugassiissutit
portunerpaamik 2 m-inik assiaquserneqarsinnaapput.

Sanaartukkanik avatangiisinillu
pioreersunik ataavartitsineq.

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Teknikkikkut atortulersuutit

Imm. 1. Nutaamik sanaartukkat innaallagissamut, imermut,
kiassaateqarfimmut, kuuffissuarmut telemullu
attavilersinneqassapput, eqqagassalerinermullu
nalunaarutigineqarlutik.
Imm. 2. Immikkoortumi pilersuinermi aqqutit tamarmik nunap
iluani ingerlavilerneqassapput aammalu aqqusinniornissamut
pisuinnarnullu aqqutinik pilersaarusiornermi sapinngisamik
ilanngunneqassallutik pilersuinermut aqqutissanut assatanut
matoorunneqarsimassallutik.
Imm. 3. Imikoq kuuttoq, qalianiillu imikoq kuuttoq,
kuuffissuarnut tamanut atugassianut kuutsinneqassanngilaq,
imali kuutsinneqassalluni, eqqaani sanaartukkanut,
aqqusinernut, pisuinnaat aqqutaannut nunaminertanullu
sanaartorfiunngitsunut akornutaassanani.
Imm. 4. Immikkoortumi pilersuinermut atortunut illunik
minnerusunik soorlu sakkortusaavinnik, maqitsivinnik
teknikkikkullu atortunik allanik sanasoqarsinnaavoq. Atortut
Nukissiorfiit suleqatigalugit inissinneqassapput, sanaartukkallu,
nunap pissusaa isikkivillu eqqarsaatigalugit
ilusilersorneqassallutik.
Imm. 5. Sakkortusaaviit annerpaamik 3,5-imik
portussusilerneqassapput 11 m2-millu nunaminertamik
atuillutik. Maqitsiviit annerpaamik 2,8 m-imik
portussusilerneqassapput 3,0 m2-millu nunaminertamik
atuillutik. Teknikkikkut atortunut allanut illut taamatut
annertussusilerlugit pilersinneqarsinnaapput.

Avatangiisinut tunngasut

Imm. 1. Tatsinik nunamillu immiinnerit, kiisalu nunaminertanik
pissusaatut iliseqqiinerit atortussanik nerineqarsinnaanngitsunik
atortussaniilluunniit akuutissanik akoqanngitsunik imermik
mingutsitsisinnaanngitsunik pissapput. Immiissutissatut atortut
soorlu beton-imik akoqarpata, oqartussanut attuumassutilinnut
akuersissummik piniartoqassaaq.

Inissiaatileqatigiit

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq.

Illoqarfimmi imikkoortumut
pilersaarummik aamma / imaluuniit
kommunip pilersaarusiorneqarnerani
tapiliussamik atorrunnaarsitsineq

Imm. 1. Pilersaarummik matuminnga inaarutaasumik
akuersissuteqarnikkut sumiiffimmi pilersaarut S7
"Qaartiterutissaasivinnut immikkoortoq" tamakkerluni
atorunnaarsinneqassaaq.
Atuinerit ingerlareersut unioqqutitsinngitsut

qaartiterutissaasivimmik nutaamik pilersitsisoqarnissaata
tungaanut ingerlaannarsinnaapput.

Nassuiaat

A. Tunuliaqutaq
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat .
pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010meersoq naapertorlugu pilersaarummik allannguineq
ingerlanneqassaaq.
Immikkoortumut pilersaarut una sanasutut suliffeqarfinnut
minnerusunut assigisaanullu inuutissarsiorfimmik illoqarfimmut
qanittumiittumik nutaamik pilersitsisinnaaneq
periarfissinniarlugu suliarineqarpoq. Piffissap ingerlanerani
Maniitsumi inuutissarsiornermut nunaminertanik
pisariaqartitsisoqartoq paasineqarnikuuvoq. Pisariaqartitsineq
taanna illoqarfiup avannaatungaani aluminiumik aatsiterivimmik
pilersitsisoqarpat annertuumik annertusissaaq.
Pilersaarut piviusunngussappat immikkoortumi S7.1-imi
qaartiterutissaasivik pioreersoq atorunnaarsinneqarnissaa
pisariaqarpoq.
B. Siunertaq
Inuutissarsiornermut siunertalinnut soorlu entreprenørinut
sanasutullu suliffeqarfinnut, toqqorsivinnut, sannavinnut,
tunisassiornermut assartuinermullu kiisalu inissiivinnut
nunaminertamik immikkoortitsisoqarpoq.
Inuutissarsiorfimmik illoqarfimmut qanittumiittumik
ineriartortitsisinnaaneq periarfissinnissaa pilersaarummik
siunertaavoq.
C. Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq ullumikkut
Immikkoortoq mittarfiup avannamut kangiani inissisimavoq
mittarfillu qaqqamik asseqqaneqarpoq. Ataani titartarneqartutut
ilanngussamilu 1-imi takutinneqartutut immikkoortoq
killilersugaavoq 120.000 m2-illu missaani annertussuseqarpoq.
Nunataa portussutsimi kote 20 missaani portussusilimmi
inissisimasumi (Ungusivimmi) qooqqumi kangimut kimmut
ingerlasumik ilisarnaateqarpoq. Qooroq kujammut avannamullu
qaqqamut kote 100 missaani portussusilimmik killeqarpoq.
Immikkoortup avannaatungaaniiippoq taseq anngajaartoq,
siusinnerusukkut imeqarfittut atorneqarsimasoq.

2000-imi oktobarimi Maniitsup eqqaani imeqarfinnik
killilersuineq nutarterneqarneranut atatillugu imeqarfinnut
tikitsaaliuineq atuussimasoq atorunnaarsinneqarnikuuvoq.
Immikkoortup kujataatungaata ilaani qaartiterutissaasiveqarpoq
aammalu tassunga aqqusinermik attaveqaammik
pilersitsisoqarnikuuvoq.
Immikkoortup sinnera sanaartorfigineqanngilaq pinngortitatullu
allanngorneqanngitsutut isikkoqarpoq.
Qooqquni nunaminertat sukisaarsarfissaqqissunut siunertalinnut
atorneqartarput aammalu sisorartarfeqarpoq pisuinnarnillu
pilersinneqartunit illilineqarluni, Maniitsup illoqarfiata
avannaatungani sangusaarluni sisorartarfimmut
appakkaaffeeqqatut atorsinnaasunik aammalu Maniitsup
illoqarfiata avataatungaani ujakkaarluni illinernut amerlasuunut
ilaallutik
D. Imarisaa
Immikkoortumi inuutissarsiornermut siunertalinnik
sanaartukkanik sanasoqarsinnaaneranut pilersaarut
periarfissiivoq.
Immikkoortumik annertusaanermi immikkoortup
avannaatungaaniittoq taseq immerneqarsinnaavoq.
Pilersaarummik immikkoortoq aqqusaarlugu ujakkaarnermut
illinernut nunaminertanik immikkoortitsisoqarpoq, aammalu
kimmut ungasinnerusumi immikkoortunut aqqusinermik
attaveqaataasinnaasumik qulakkeerinnittoqarpoq.
Atorneqarnera
Immikkoortup inuutissarsiornermut siunertalinnut
atorneqarsinnaanera pilersaarummit aalajangersarneqarpoq,
immikkoortullu entreprenørinut sanasutullu suliffeqarfinnut,
toqqorsivinnut, sannavinnut, tunisassiornermut assartuinermullu
inissiivittullu atorneqarsinnaaneranut ammaassilluni.
Immikkoortup teknikkikkut pilersorneqarneranut
atortulersuutinik pilersitsisoqarsinnaavoq.
Immikkoortup atoriaannaassusaa
Immikkuualuttoq nunap assingatut ilanngussami 1-imi
takutinneqartutut killilersugaavoq. Nutaamik sanaartukkat,

kiisalu atortunik pilersitsinerit il.il. sanaartorfissatut
aalajangersakkat iluanni pisinnaavoq.
Sanaartukkat
Immikkoortup iluani inuutissarsiornermut sanaartukkanik
portunerpaamik illup qimerlua 12,0 m portussusilimmik
sanaartortoqarsinnaavoq.
Taakku saniatigut sanaartukkat ilusilersorneqarnissaanut,
taakkununnga ilanngullugit annertussusissaannut,
inissinneqarnissaanut atortussanillu toqqaasoqarnissaanut,
kiisalu allagartalersuinissamut containerinillu inissiinissamut
pilersaarut aalajangersakkanik imaqarpoq.
Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu uninngasarfiit
Immikkuualuttumut appakaannissaq Ungusivimmit pissaaq.
Sumiiffimmi sanaartorfissianut ataasiakkaanut angallannikkut
sullinneqarnissamik qulakkeerisumik aqqusinernut
aalajangersagaqarpoq.
Biilinut uninngasarfeqarneq sanaartorfissiat ataasiakkaat iluanni
sanaartukkanut atortunullu attuumassutilimmik pissaaq.
Immikkoortoq aqqusaarlugu ujakkaartarfinnik
pilersitisoqarsinnaavoq. Illinerit nunap pissusaa nalinginnaasoq
malissavaat.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Immikkoortut sanaartukkanut atorneqanngitsut,
sukisaarsaarnermut atortulersuutitut pilersinneqarsinnaapput
imaluunniit pinngortitatut allanngortinneqanngitsutut
isikkoqartinneqaannarluni.
Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik nuna
mianerineqassaaq, taamaalilluni sukisaarsaarffissaqqissuunera
paariinnarneqarluni.
Sanaartorfigissaaneq
Nunaminertanik atugassiinermut atatillugu kommuni
sanaartorfigissaassagaluarpat, sanaartorfissiat toqqaviata
annertussusaa malillugu nunaminertanik atuilersussat akornanni
sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit agguarneqassapput.
Sanatitsisup nammineerluni sanaartorfigissaasinnaanissaa
periarfissaavoq.
E. Pilersaarutinut allanut attuumassutsit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Immikkuualuttumik pilersaarusiornerup nuna tamakkerlugu
pilersaarusiorneq sunnissanngilaa.
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut Namminersorlutik
Oqartussat susassaqarfiinut pilersaarut naapertuuppoq.
Qeqqata Kommuniata 2012-imiit 2024-mut
pilersaarusiorneqarnera aammalu Maniitsup
Kommuneanut 1993-imiit 2004-mut kommunip
pilersaarusiorneqarnera
Pilersaarut kommunip 2012-imiit 2024-mut
pilersaarusiorneqarneranut siunnersuummi, 700-B12
inissisimaffigisaani, pingaarnertut killiliussanut naapertuuppoq.
Maniitsup Kommunerisimasaanut 1993-imiit 2004-mut
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut pilersaarut
tapiliussaavoq.

Immikkuualuttup matuma iluaniittoq sumiiffimmi pilersaarut S7
atorunnaarsinneqarpoq.
Immikkut ittumik aalajangersaaffigisat
Immikkoortoq mittarfiup eqqaani immikkut ittumik
aalajangersaaffiusut iluanni inissisimavoq. Mittarfiup eqqaani
mittarfiup tallissutaatut milernermi tingilernermilu isikkivinnik
aporfissaqannginnissaanik ilaatinneqarpoq.
Immikkuualuttoq kote 72,0 portussusilimmi isikkiveqarnissami
eqqugaaqqavoq. Kote 66,0 portussusilik tikillugu aqqusinernik
pilersitsisoqarsinnaavoq.

Immikkoortoq immikkoortumi qaartiterutissaasiviup eqqaani
isumannaallisaanikkut tikitsaaliukkap iluani inissisimavoq.
Sanaartukkanut isumannaallisaanikkut ungasissusissamik
sanimut illuttut 180 m-imik avannamullu kangimut 360 m-imik
aalajangersagaqarpoq. Aammattaaq aqqusinernut pisuinnaallu
aqqutaannut angallaffiusunut 80 m-imik isumannaallisaanikkut
ungasissusiliisoqarnikuuvoq.
Qanganitsat eqqaassutissat
Qanganitsat eqqaassutissat 1900 sioqqullugumeersut
Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut
inatsisaat nr. 18, 19. november 2007-imeersumi
ilaatinneqarput.

Sulinerup nalaani qanganitsanik eqqaassutissanik sunilluunniit
nuisoqassagaluarpat, nunamik suliaqarnermut atatillugu Nunatta
Katersugaasivianut attaveqartoqassaaaq, suliaqarfillu
qanganitsamut eqqaassutissamut attuumatillugu
unitsinneqassaaq.
F. Tamanut saqqummiussineq
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut nr. 7-tut
siunnersuut 2012-imi maajip 23-aniit juulip 18-iata tungaanut
tamanut oqallisissiarineqarpoq.

Overordnede bestemmelser

700-B12 - Erhvervsområde

Plantitel

Erhvervsområde i Blomsterdalen

Status

Kladde

Zone

Byområde

Gammel kommune

Maniitsoq

Kommune

Qeqqata Kommunia

Lokation - by/bygd

Maniitsoq

Formål

Erhvervs- og havneområde.

Områdets afgrænsning og opdeling

Delområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter i alt
ca. 120.000 m2.

Anvendelse specifik

Erhvervsområde uden boliger.

Anvendelse

Området udlægges til nyt erhvervsområde med mulighed for
etablering af entreprenør- og håndværksvirksomheder, lager,
værksted, produktion og transport, samt oplag.
En del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring
sprængstofdepotet og kan først tages i brug, når
sprængstofdepotet flyttes, jf. særlige bestemmelser neden for.
Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets
forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under
hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold

I områdets sydlige del findes et sprængstofdepot og der er
etableret vejforbindelse hertil.
Områdets øvrige del er ubebygget og henligger i naturtilstand.
I dalen er der langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver
adgang til alpin skibakken længere mod nord.

Bebyggelse

Bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte byggeområder,
som er vist på kortbilag 1.

Bebyggelse må kun opføres i en etage og må ikke gives en større
kiphøjde end 12,0 m.
Der må højst etableres etageareal svarende til 50 % af givet
areal.
Der kan ske opfyldning af de nødvendige søarealer inden for
delområdet, som vist på kortbilag 1. Opfyldningen skal efterlades
med vandret plan.
Restrummelighed

Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er
udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning

Området skal vejbetjenes ved forlængelse af Ungusivik.
Parkering skal etableres inden for det enkelte byggeområde.
Der kan etableres langrendsløjpe fra skiklubben ved Annersuaq
gennem området og videre mod vest og nord.
Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, tele, fjernvarme
og kloak. Bebyggelsen skal tilsluttes dagrenovationsordning.

Fredede og bevaringsværdige træk

Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner

Størstedelen af området ligger inden for sikkerhedszonen
omkring det nuværende sprængstofdepot.
Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af
hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en
konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse.
Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for
lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor
bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og
veje ikke må anlægges over kote 66,0.

Udbygningsrækkefølge

Området skal byggemodnes i etaper på ca. 1 ha svarende til
delområdets inddeling i byggeområder.
Området skal udbygges fra syd mod nord.

Særlige bestemmelser

Den del af området, der ligger inden for sikkerhedszonen omkring
sprængstofdepotet kan alene udnyttes, hvis der findes en anden
lokalitet til byens sprængstofdepot.

Baggrund

Der er udlagt område til nyt sprængstofmagasin i delområde E7,
som muliggør at delområde B12 kan anvendes til erhvervsformål
og være med til at sikre en hensigtsmæssig byudvikling.

Midlertidige retsvirkninger

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

Endelige retsvirkninger

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

Detaljerede bestemmelser
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DETAILPLANNAVN

Detailområde til erhvervsformål

Detailområdets anvendelse

Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til erhvervsformål og
inddeles i byggeområderne A - T, hvor der fastsættes følgende
anvendelse:
- Byggeområde A og B kan anvendes til
håndværksvirksomhed og mindre værksteder, samt
administration og lignende.
- Byggeområde C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S og T kan anvendes til entreprenør- og
håndværksvirksomhed, lager, værksted, produktion og
transport, samt oplag.
Stk. 2. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.
Stk. 3. Inden for detailområdet kan der opføres tekniske anlæg
til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes
under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Stk. 4. Eksisterende søarealer inden for afgrænsningen af
detailplanens område kan opfyldes til kote 30,0. Opfyldte
arealer skal etableres med en jævn overflade.
Stk. 5. Der kan etableres skiløjpe, som vist i princippet på
kortbilag 1.
Stk. 6. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til bebyggelse
og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1. Bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte
byggeområder, som vist på kortbilag 1.
Stk. 2. Det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af det
tildelte areal.
Stk. 3. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 12
m3 pr. m2 bebygget areal.
Stk. 3. Bebyggelse skal holde en mindste afstand på 5 m til
byggeområdets grænse til nabobyggeområdet, såfremt der ikke
er samme rettighedshaver på de to nabobyggeområder.
Stk. 4. Ny bebyggelse i de enkelte byggeområder skal placeres,
med facaden parallelt med vej. Der kan etableres oplag og
opstilles containere bag bebyggelsen i byggeområderne C - T.
Stk. 5. Inden for de enkelte byggeområder må der i en vis
udstrækning påregnes udsprængninger, således at ny
bebyggelse kan placeres i overensstemmelse med planens
disponering af området.
Stk. 6. I byggeområderne A og B må fundamenter ikke gives en
større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindste
synlige højde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn.
Stk. 7. I byggeområderne A og B skal betonfundamenter - med
en højde over 1,5 m meter målt fra terræn – beklædes som
ydervægge.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, fiberplader,
metal, beton og glas, og mindre dele kan fremstå i andre
materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må

ikke anvendes.
Stk. 2. Ny bebyggelse skal udføres i vedligeholdelsesvenlige
materialer.
Stk. 3. Taghældningen skal tilpasses den valgte
bebyggelsesform. Tagflader skal beklædes med ikkereflekterende materiale.
Stk. 4. Containere o. lign. skal males eller beklædes, så det
fremtræder med samme udtryk som bebyggelse.
Stk. 5. Skilte må kun anbringes på tildelt areal og på
bebyggelsens facader, og efter godkendelse af
kommunalbestyrelsen.
Veje, stier og parkering

Stk. 1. Der skal etableres vejadgang til området fra den
eksisterende vej Ungusivik, som vist i princippet på kortbilag 1.
Stk. 2. Der udlægges areal til ny lokalvej, som vist på kortbilag
1, i en bredde af 9 meter inkl. rabatter, grøfter mv.
Vejen er omfattet af en vejbyggelinje på 10 meter målt fra
vejmidte.
Stk. 3. Den klausulerede zone inden for vejbyggelinje er
forbeholdt teknisk forsyning, og inden for denne må der ikke
opføres nogen form for bebyggelse.
Stk. 4. Der kan etableres skiløjpe inden for et tracé udlagt med
5 meters bredde, som vist på kortbilag 1.
Løjpen giver adgang til alpin skibakken nord for delområdet.

Stk. 5. Parkering skal etableres inden for de udlagte
byggeområder og skal holde en afstand til vejkant på min. 5 m.
Ubebyggede arealer

Stk. 1. Ubebyggede arealer der ikke tages i anvendelse skal
bibeholdes med et naturligt udseende med fjeld eller
fjeldbeplantning.
Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning
og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal
renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved
sprængning eller transport.
Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den
eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller
behandles og opmagasineres på en måde, så det kan
reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.
Stk. 4. Arbejds- og oplagsarealer kan afskærmes med hegn.
Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 2,0 m.

Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser

Ingen særlige bestemmelser.

Tekniske anlæg

Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, fjernvarme, kloak,
tele og affaldshåndteringssystem.
Stk. 2. Alle forsyningsledninger i området skal fremføres under
terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og
stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave.

Stk. 3. 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.
Stk. 4. Inden for området kan opføres mindre bebyggelse til
forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre
tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med
Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under
hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt.
Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på
3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt
have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3,0 m2.
Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme
størrelse.
Miljøforhold

Stk. 1. Opfyldning af søareal og terræn, samt retablering af
terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale,
som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet.
Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse
indhentes hos relevante myndighed.

Ejerforening

Ingen særlige bestemmelser.

Ophævelse af lokalplan og/eller
kommuneplantillæg

Stk. 1. Ved den endelige godkendelse af denne plan ophæves
lokalplan S7 "Område til sprængstofdepot" i sin helhed.
Hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte indtil der er anlagt et
nyt sprængstofdepot.

Redegørelse

A. Baggrund.
Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af
17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Denne delområdeplan er tilvejebragt for at muliggøre etablering
af et nyt bynært erhvervsområde til mindre
håndværksvirksomheder og lignende. Der har igennem en
periode vist sig et øget behov for nye erhvervsarealer i
Maniitsoq. Dette behov vil stige kraftigt, når der etableres et
aluminiumssmelteværk nord for byen.
Det er en forudsætning for planens realisering at det
eksisterende sprængstofdepot i område S7.1 nedlægges.
B. Formål.
Der udlægges areal til erhvervsformål i form af entreprenør- og
håndværksvirksomheder, lager, værksted, produktion og
transport, samt oplag.
Det er planens formål, at muliggøre udviklingen af et bynært
erhvervsområde.
C. Detailområdet i dag
Området er beliggende nordøst for lufthavnen og adskilt fra
lufthavnen med en fjeldryg. Detailområdet er afgrænset som
illustreret nedenfor og som vist på bilag 1 og udgør i alt ca.
120.000 m2.
Landskabet er karakteriseret af et øst-vest gående dalstrøg
(Blomsterdalen) beliggende i kote ca. 20. Dalen grænser mod
både syd og nord op til fjeldrygge der når op i kote ca. 100. I
områdets nordlige del findes en større sø, som tidligere har
været anvendt som drikkevandsressource.

Den tidligere vandspærrezone er ophævet i forbindelse med en
revision af vandspærrezonerne omkring Maniitsoq i oktober 2000.
I områdets sydlige del findes et sprængstofdepot og der er
etableret vejforbindelse hertil.
Områdets øvrige del er ubebygget og henligger i naturtilstand.
Arealerne i dalen anvendes til rekreative formål og der findes
skiløjper og naturstier, som bl.a. giver adgang til et lille
alpinanlæg med slalombakker nord for Maniitsoq by og som
indgår i et net af langrendsløjper udenfor Maniitsoq by.
D. Indhold
Planen giver mulighed, at der i området kan opføres bebyggelse
til erhvervsformål.
Ved udbygning i området kan der foretages opfyldning af søen i
den nordlige del af området.
Med planen reserveres der areal til skiløjpe gennem området og
der sikres vejforbindelse til områderne længere mod vest.
Anvendelse
Planen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og
åbner mulighed for, at området kan anvendes til entreprenørog håndværksvirksomheder, lager, værksted, produktion og
transport, samt oplag.
Der kan etableres anlæg til områdets tekniske forsyning.
Områdets disponering
Detailområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Ny
bebyggelse, samt etablering af anlæg mv. kan ske inden for de
fastlagte byggeområder.
Bebyggelse
Inden for området kan der opføres ny bebyggelse til erhverv i en
etage med maks. kiphøjde på 12,0 m.
Planen indeholder desuden bestemmelser for udformningen af
bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materialer,
samt skiltning og containeropstilling.

Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske fra Ungusivik. Der er
fastlagt nye interne veje, der sikrer trafikbetjeningen af de
enkelte byggeområder.
Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse inden for de
enkelte byggeområder.
Der kan etableres skiløjpe gennem området. Løjpen skal følge
den naturlige bevægelse i landskabet.
Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, skal anlægges som
rekreative anlæg eller henligge i naturtilstand.
Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og
byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.
Byggemodning
Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med
arealtildeling skal byggemodningsudgifter fordeles blandt de
fremtidige arealrettighedsindehavere efter byggeområdernes
grundstørrelse.
Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning.
E. Planens forhold til anden planlægning
Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte
landsplanlægningen.
Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i
kommuneplanlægningen.
Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1993 2004 for Maniitsoq kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i
forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 700-B12 er udlagt.
Planen er et tillæg til Kommuneplan 1993 - 2004 for den
tidligere Maniitsoq Kommune. Med de nye overordnede
bestemmelser er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.
Indenfor denne detailplans område ophæves Lokalplan S7.
Klausulerede zoner
Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring
lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader,
dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form
af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i
kote 72,0. Veje kan anlægges op til kote 66,0.

Området er beliggende inden for sikkerhedszonen omkring det
eksisterende sprængstofdepot. Der er fastlagt
sikkerhedsafstande til bebyggelse på 180 m mod sider med fuld
dækning og 360 m mod nordøst. Endvidere er der fastlagt
sikkerhedsafstande til mindre befærdede veje og stier på 80 m.
Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11
af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af
kulturminder.
Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse til
Nationalmuseet, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art
frem under arbejdet og skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet.
F. Offentliggørelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er til offentligdebat i
perioden den 23. maj til d. 18. juli 2012.

Kortbilag 1: Erhvervsområde B12.1

AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussatut nr. 7itut siunnersuut 2012-imi juunip 13-ianinngaaniit 2012imi aggustip 8-ta tungaanut tamanut
tusarniutigineqarpoq. Kommunip
pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq 2012-imi maajip
15-iani Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit
akuersissutigineqarpoq.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 er i
offentlig høring i perioden fra 13. juni
2012 til 8. august 2012. Forslaget til
kommuneplantillægget er vedtaget i
Økonomiudvalget 15. maj 2012.

Herman Berthelsen
Borgmesteri
Borgmester

Paneeraq Olsen
Kommunimi pisortaaneq
Kommunaldirektør

Sisimiut, ulloq 7. juni 2012

Sisimiut, den 7. juni 2012

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq 2012-imi
novembarip 27-ani aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit
2012-imilu decembarip 06-iani kommunalbestyrelsimit
inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq.

Herman Berthelsen
Borgmesteri
Borgmester
Sisimiut, ulloq 10. december 2012

Kommuneplantillæget er endelig godkendt
af økonomiudvalget den 27.november 2012
og af kommunalbestyrelsen den 06.
december 2012.

Paneeraq Olsen
Kommunimi pisortaaneq
Kommunaldirektør

Sisimiut, den 10. december 2012

