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KOmmunip pilersaarusiorneqarnerani tapilussatut siunnersuut 2012-imi oktobarip 16-iani Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit, 2012-imilu oktobarip 25-ani
kommunalbetyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget i Økonomiudvalget 16. oktober 2012
og i Kommunalbestyrelsen 25. oktober
2012.

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq, 2012imi novembarip 27-ani tamanut saqqummiunneqarpoq.

Kommuneplantillægget er offentliggjort
den 27.november 2012.

Kommuneplantillægget har været fremlagt for offentligheden i perioden fra den 27. november 2012 til den 22. januar
2013
Kommuneplantillægget er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013.

Kommuneplantillægget har været fremlagt
for offentligheden i perioden fra den 27.
november 2012 til den 22. januar 2013
Kommuneplantillægget er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28.
februar 2013.

KOMMUNEMI PILERSAARUT SUNAAGAMI
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.
Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik assiliartaliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq taamaalillunilu iliuusissat aalajagersimasut tassunga atatillugu
innuttaasunit kommunalbestyrelsimillu nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup
ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq.
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.
Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq –
assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata
piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunimi pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna
pisinnaanngussaaq.
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una Sisimiut
Kommunetoqaani ullumikkut Qeqqata Kommuniani immikkoortitap ilaanut ilaavoq. Qeqqata Kommuniani 2012imiit 2024-imut pilersaarusiap akuerineqarnerata kingorna tapiliussassatut suliat siullersaralugu, tapiliussassarlu
nr. 1-mik taaneqarluni.
Kommunemi pilersaarummut tapiliussaq aalajangersakkamik imaqarpoq, piumasaqaatit anguniakkallu pillugit
kommunimi pilersaarusiornermi toqqammaviusutigut
aalajangersagartaqarluni. Tamatuma kingorna aalajangersakkat inissitaallutik, tassalu immikkoortumi pingaarnertut anguniakkat sukumiinerusumillu aalajangersakkat
matumani immikkoortortami anguniakkat. Nunaminertamik atuinissami sukumiisumik aalajangersakkat, illut
inissinnissaat ilusissaallu, aqquserngit, aqqusineeqqat,
teknikkikkut atortuutit il.il. Pilersaarusiami immikkoortunut tunngasut immikkoortualunnut agguagaapput.
Kommunimi pilersaarutaani tapiliummut pilersaautinullu
allanut tunngasutillugu paasissutissat tullinnguuttumut
saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:

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

Dette kommuneplantillæg omhandler et delområde i Sisimiut der hører ind under den nuværende Qeqqata Kommunia, Det er det første
tillæg der er udarbejdet efter den endelige
godkendelse af Kommuneplanen for Qeqqata
Kommunia 2012-2024 hvorfor tillægget betegnes som tillæg nr. 1.
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 bestemmelser for delområdet og detaljerende bestemmelser for detailområdet der i dette tilfælde er lig med delområdet. Blot med detaljerede bestemmelser for arealanvendelsen, placering samt udformning af bygninger, veje,
stier, tekniske anlæg osv. I planen er detailområdet opdelt i underområder.
Oplysninger om dette kommuneplantillæg og
andre planforhold kan fås ved henvendelse til:
Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia

Området for Teknik & Miljø

Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik

Planafdelingen

IMAI

INDHOLD
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BESTEMMELSER

MALITTARISASSAT PINGAARNERIT

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERUSUT
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Siunertaq
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Atorneqarnera
Pissutsit pioreersut
Sanaartukkat
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Detailområdets anvendelse
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens ydre fremtræden
Vej, sti og parkering
Ubebyggede arealer
Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser
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Kommuneplantillæg
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Annikitsukkuutaap atorneqarnera
Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu
Sanaartukkap silataata isikkussaa
Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninn gasarfiit
Nunaminertat sanaartorfiunngisut.
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Kommuneplantillæg kort
Oversigtskort
Illustration af Ungdomshus
Illustration af Hytter.

Aalajangersakkat pingaarnerit.
Siunertaq

Atugassiiffiunngitsoq sunngiffimmilu sammisassaqarfik annertooq

Sumiiffimmi killiliussat
agguataarneralu

Imm. 1. Sumiiffimmi immikkoortumi Nalunnguarfiup eqqaa, sisorartarfik, illoqarfimmullu qanittumi
kangiatungaaniittut qaqqajunnat pineqarput. Sumiiffik minnerusunut 14-inut atuuffiusinnaasunut aggualugaavoq.

Sumut atornissaa

Timersuutinik sammisaqarfissaq annertooq (assartarfiit il.il.)

Sumut atorneqarnissaa

Imm. 1. Sumiiffik sunngiffimmi sammisassaqarfissatut atorneqassaaq, soorlu sisorarnermut, ujakkaarnermut,
qaqqasiornermut, tupersimaarfittut immaqalu skatertarfittut.
Imm. 2. Aammattaaq sumiiffimmi illuaqqat unnuiffiusinnaasussat attartortittagassatut, hoteli sikumik sanaaq il.
il. inissinneqarsinnaassallutik.
Imm. 3. Sumiiffimmittaaq sunngiffimmi sammisassaqarfittut illuutit inissinneqarsinnaapput, soorlu naluttarfik,
inuusuttut ornittagaat kiisalu sammisaqarfiusinnaasut qulisat.
Imm. 4. Sumiiffimmittaaq umimmaateqarfissaq tuttuuteqarfissarlu inissinneqarsinnaassaaq.

Pissutsit atuuttut

Imm. 1. Sumiiffiup annertunersaa ullumikkut asitut atuuppoq, taamaattorli Nalunnguarfiup eqqaa sunngiffimmi
sammisassaqarfittut atugaalluni.

Sanaartukkat

Imm. 1. Sanaartugassat 10 meterit angullugit portutigitinneqarsinnaassapput.

Imartussusia

Imm. Aalajangersakkani pingaarnerni sinaakkutit naammassineqarpata, taava immikkoortoq tamakkiisumik
sanaartorfiusimasutut isigineqassaaq.

Atassusilernerit

Imm. 1. immikkoortumut aqqusinermut appakaaffissaq Nalunnguarfiup kujataatungaanut inissinneqassaaq.

Immikkut aalajangersaaffigisat

Imm. 1. Immikkoortoq Sisimiuni Mittarfimmut silaannakkut sanimut sikkigissumi kote 55-imi
akornuteqanngitsumik ingerlavissaqarfimmiippoq, matumanilu nunap qaaniit 15 meteritut annerpaamillu 101
meteritut qaffasinnerusoq pineqarluni, kote 55-imiillu kote 115-ip tungaanut mikkiartorfissaq annertutigaluni.

Aalajangersakkat sukumiinerusut
Allagaqaat
Pilersaarutip taaguutaa

Nalunnguarfiup illoqarfimmullu qanittumi kangiatungaata eqqaani sunngiffimmi sammisaqarfissiaq.

Sukumiinerusumik aalajangersagaqarfiup
sumut atornissaa

Imm.1. Sukumiinerusumik aalajangersagaqarfik sunngiffimmi takornariaqarnikkullu siammasissumik sammisassatigut atorneqarsinnaassaaq.
Imm. 2. Sukumiisumik aalajangersagaqarfik immikkoortitaartunut aggulugaavoq, sumut tunnganeri nunap assingani 2-miittut aallaavigalugit:
1. Naluttarfik sisorarnermi klubbit illuutaat il.il.
2. Sisorartarfik, qimussit illerngi qamuteralaallu ingerlavissaat.
3. Qamuteerartarfik sisorartarfillu.
4. Timigissartarfik, pinnguarfik sanaartorfiunngitsumilu sammisassat.
5. Sanaartorfissiaanngitsoq, Nalunnguarfimmiit imeqarfimmut aqqusineeqqiorfiusinnaasoq.
6. Sanaartorfissiaanngitsoq, issittumi masarloqarfittut piutiinnarusutaq. Sumiiffik
aqqusaarlugu aqqusineeraliorfiusinnaasussaq.
7. Inuusuttut klubbeqarfigisinnaassaat.
8. Illuaqqat unnuiffiusinnaasut, attartortittakkat.
9. Skatertarfeqarfik.
10. Sangusaartarfik, snowboard-ertarfik il.il.
11. Campingeqarfik, hoteli sermimik sanaaq.
12. Qaqqasiorfik, pisissaartarfik, nasiffik, il.il.
13. Uumasuuteqarfik, umimmaat tuttullu, taamatullu takornarissanit orninneqarsinnaasussaq.
14. Ujakkaartarfiit eqqaasartarfilikkat.

Sanaartukkat annertussusii sumiiffiilu

Imm. 1. Sumiiffinni agguataakkani tulliuttuni sanaartortoqarsinnaavoq:
1. Sisorarnermi klubbit ullukkut illuuteqarput, taannalu katillugu 50 kvm allilerneqarsinnaalluni, perusuersartarfilerlugu
uffarfiusinnaalerlugulu immaqalu sisoraatinut ilitsivilerlugu.
Qaqqajunnap iluatigut sisorartarfeeqqap tungaanut naluttarfiliortoqassaaq, tassa isertarfissaa qulliit il.il. silataani kisiisa
ersittunngorlugit. Sanaartugassaq katillugu 1000 kvm-tut missaannik annertussuseqassaaq.
3. Bilitsinik tuniniaavissamik, perusuersartarfilimmik il.il. mikisumik 30 kvm nissaannik illuaqqiortoqarsinnaavoq.
Illuaraq ingerlanneqarsinnaasuussaaq, aasakkullu peerneqarsinnaassalluni. Portussusissaa annerpaamik 5 meteri.
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7. Inuusuttunut illuliortoqarsinnaavoq, 400 kvm tikillugit angissusilik, quleriiunngitsoq, naqqup atilik. Inuusuttut
illussaat kitaaniit isigalugu quleriittut isikkoqassaaq, katillugu 800 kvm initussuseqassalluni. Portussusissaa
annerpaamik 8,5 meteri.
8. Sumiiffimmi agguataakkani illuaqqat unnuiffiusinnaasut 30-t tikillugit ataasiakkaatut affarleriittulluunniit inissinneqarsinnaassapput. Illuaraq ataaseq annerpaamik 25 kvm meteriussaaq, arfinilinnik siniffittaqassalluni. Portussusissaa annerpaamik 5 meterit.
Illuaqqat qaninnerpaamik 10 meterinik akunneqassallutik.
10. Bilitseerniarfiliisoqarsinnaavoq / sulisunut suliffiusussaq annerpaamik 30kvm. Portussusissaa annerpaamik 5 m.
11. Campinngertunut sermimillu hoteliliamiittunut illuaqqamik ataatsimik marlunnilluunniit katillugit 120 kvm
angitigisunik perusuersartarfissamik uffarfittalerlugu sanasoqarsinnaavoq. Taamatuttaaq sisorartarfimmi qaqqasiortarfimmillu kiffartuussanut atortussaliisoqarsinnaalluni atortussaasiviliisoqarlunilu. Portussusissaa annerpaamik 6
meterit.
13. Umimmaatinut tuttuutinullu annerpaamik 50 kvm nerukkaataasiviliisoqarsinnaavoq. Illuaqqanik mikisunik
amerlanerpaamik pingasunik sanasoqarsinnaavoq, tassa uumasutinik ajoqusersimasunik paaqqutarinniffiusinnaasunik,
ataaseq annerpaamik 30 kvm. Portussusissaa annerpaamik 5 meteri.
14. Sisorarluni eqqaasartarfimmi illuaqqamik nakkutilliiffissamik il.il. ataatsimik mikisumik annerpaamik 30 kvm
sanasoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Agguataarinniffiusuni 2, 4, 5, 6, 9 aamma 12-mi sanaartortoqarsinnaanngilaq.
Imm. 3. Toqqaviit pisariaqanngitsumik portutinneqassanngillat, toqqavimminiit pukkinnerpaaffissaa 0,5 meterinik
portunerussanani.
Imm. 4. Sanaartukkanut atatillugu anerasaartarfiit sananeqartassapput.
Imm. 5. Containerinik atortuusivissatut il.il. ataavartumik ilisisoqassanngilaq. Containerit taamaallaat nuunnermi
sanaartornermulluunniit atugassatut ilineqarsinnaallutik.
Sanaartorfiup
isikkussaa

Imm. 1. Agguataariffiusuni ataasiakkaani sanaartukkaat matuma kinguliini malittarisassat naapertorlugit sanaartorneqartassapput.
1. Sisorartartut peqatigiiffiannut sanaartukkat nutaat klubbip illutaanut naapertuuttunngorlugit sananeqartassapput,
pioreersutut qarmasissianik, imaluunniit qisummik tamaat qernertumik qalipallugu imaluunniit qalipaammik Kalaallit
Nunaanni atugaanerusumik qalipallugit.
3 + 10 + 11 + 13-ikkunniittut illuaqqat qisummik sanaajussapput, qaliaat assigiimmik sivingatillugit qalissialerlugillu,
tamakkerlugit qalipaammik Kalaallit Nunaanni atugaanerusumik qalipallugit.
7. Inuusuttut ornittagassaat aserfallatsaaliuminartunik sanaartorneqarsinnaavoq kangimut sammisumik
illuatungaannaanut sivingasumik qalialerlugu, tamakkerlugit qalipaammik Kalaallit Nunaanni atugaanerusumik
qalipallugu. Qernertumik qalissialigaassaaq.
8. Illuaqqat unnuisarfissat Isidomes-imi, igloo-tulli qisummik issumillu sanaajussapput, assigisaatulluunniit. Illuaqqat
tamakkerlugit qalipaammik Kalaallit Nunaanni atugaanerusumik qalipallugit.
Imm. 2. Sumiiffimmi agguataariffiusuni allagartalersuinerit allagartalersuinermi maleruagassat naapertorlugit
aaqqitaassapput, imaluunniit ataatsimoortillugu pilersaarusiaq kommunalbestyrelsimit akuerisaq naapertorlugu.

Aqquserngit,
aqqusineeqqat
biilillu uninngasarfii

Imm. 1. Matuma kinguliani aqquserngit biilinullu ingerlaffissiat pilersinneqarsinnaapput.
A-A. Aqqusineq qalligaq aqqusinertut 5 meteritut silissusilerlugu pilersinneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Biilinut qaavanut uumasuuteqarfimmullu ingerlavissiaq 4 meteritut silitsigisoq pilersinneqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ingeniørinngornianut utoqqarnullu inissianiit illumiillu atuinikiffiusumiit sumiiffiit akornisigut aqqusineeqqanik
pilersitsisoqarsinnaavoq, taamatullu imeqarfiup tungaanut aqqusineeraliisoqarsinnaalluni.
Imm. 4. Aqqusineeqqat 4 meterit tikillugit silissuseqarsinnaapput.
Imm. 5. Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninngavissiat qullilerneqarsinnaapput.
Aqqusineeqqat agguataakkami 14-miittut, ujakkaartarfittut aamma atugaasoq, taamaallaat qullilerlugit pilersinneqarsinnaapput, tamakku sumiiffimmut qanittumiittunut sanaartukkanut akornutaanngippata.
Imm. 6. Sisorartarfimmut naluttarfimmullu atatillugu biilinut ikinnerpaamik 20-nut uninngasarfiliortoqarsinnaavoq,
aammalu inuusuttunut illuliassap eqqaani sisorartarfittaassamilu qulinut uninngaartarfiliisoqassalluni, su-lilu qulit
inissaqartinnissaat qulakkeerneqassalluni.

Sanaartorfiunngitsut

Imm. 1. Sumiiffimmi agguataakkanut 1,3, 7, 8, 9 aamma 10-mut atatillugu sanaartornermut, aqqusinniornermut,
biilinut unginngaartarfiliornermut taamatullu sammisassaqarfiliornernut atatillugu, nunatat allanngortinneqarsinnaapput.
Imm. 2. Umimmateqarfiliornermut tuttuuteqarfiuliornermmullu atatillugu qajannaatsunik savaateqarnermi atortakkanik
ungaluliisoqarsinnaavoq. Ungalut najugaqarfiusuniit sapinngisamik ersinngitsumik inissinneqassapput.
Tikilluaqqusiiffissat qisunnik napasulerlugit ungaluneqarsinnaapput.
Imm. 3. Nunatat sapinngisamik allanngortinnaveersagaassapput. Nunatat ajortumiikkat iluarsaanneqartassapput,
sumiiffimmilu qaatsitakut piiarneqassallutik, tassa qaartitsinermi igeriussat inissitalluunniit.
Imm. 4. Qaartitsinerni sanaartorfigissaanermilu nunatat naasullu, sapinngisaq atorlugu allanngortinnaveersaar-
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neqartassapput imaluunniit ittujaarneqassallutik sanaartorneq naammassippat inisseqqinneqarsinnaalerlugit.
Imm. 5. Aqqusinniornermi aqqusineeqqiornermilu atortussat TAI-mik isumaqatigiissuteqarnikkut sumiiffimmi
piiarneqarsinnaapput, tamatumanili piiaaffigisat matooqqinnissaat naasullu naaqqinnissaat qulakkeerneqassal-luni.
Sanaartugaareersut
sumiiffiullu
pigiinnarnissaat

Imm. 1. Sumiiffimmi agguataagaq nr. 6 sanaartorfiussanngilaq, sumiiffimmi qeriuaannartoq illersorniarlugu, taamatullu
Nalunnguarfimmiit imeqarfik 3-p tungaanut issittumi masarlutsigut pissutsit allanngutsaaliorniarlugit.
Imm. 2. Pisuinnarnut Nalunnguarfik kaajallallugu Jaakunnguup aqquserngatigut atanilerlugu imeqarfimmut
aqqusinniisoqarsinnaavoq. Aqqusineq titartakkamut ilanngussamut 2-mut ilaavoq.

Teknikkikkut
sanaartukkat

Imm. 1. Sumiiffimmi agguataakkanut 1, 3, 7, 8, 10 aamma 11-mi sanaartukkat kuuffissuarmut, imermut innaallagissamullu attavilersugaassapput.
Imm. 2. Aqqusinernut aqqusineeqqanullu ingerlaffissiami attavilersuutit tamarmik matuugaassapput, taamaalilluni
nunatat sapinngisamik innarlernaveersaarlugit.
Imm. 3. Aattornerup ernga, matumani qalianeersoq ilanngullugu, pisortat kuuffiutaannut ingerlatinneqassanngilaq,
allatulli ingerlatinneqassalluni, taamaalilluni sumiiffimmi najugaqarfinnut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut
sanaartorfiunngitsumulli ajoqusiisussaajunnaarlugu.
Imm. 4. Sumiiffimmi pilersuinermut tunngasutigut minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq, soorlu sakkortusaavik,
ventileqarfik teknikkimullu tunngasut allat. Sanaartorniakkullu Nukissiorfiit isumasioqatigalugit inissinneqassallutik,
tamatumanilu sumiiffimmi sanaartukkat, nunataq isikkiviillu eqqarsaatigalugit. Sanaartornissami tamakku
sanaartukkanut pioreersunut ilaasutut aaqqitaassapput.
Imm. 5. Sakkortusaaviit portunerpaamik 3,5 meteriussapput, inissamillu 11 m2 atuisinnaallutik. Ventileqarfiit
portunerpaamik 2,8 meteriussapput, inissamillu 3 m2 atuisinnaallutik. Sanaartugassat teknikkimut tunngasut allat
taamatut angissusilerlugit sanaartugaassapput.
Imm. 6. Sammisassaqartitsivinnut atatillugu qulliliisoqarsinnaavoq, taamaalilluni ukiuunerani sammisaqarfiusinnaanngorlugit. Qulliit sumiiffimmi najugaqarfinnut akornusersuutaassanngilat.

Avatangiisinut
tunngasut

Imm. 1. Kommunip eqqaavilerisuisa atorneqarnissaat qulakkeerneqassaaq, imaluunniit taamaattumik atugaqartoqassalluni, taamaalilluni sammisassaqarfinniit igitassat katersuganngorlugit inissinneqartassallutik.
Imm. 2. Sanaartornermi sapinngisamik atuinikitsuunissaq anguniarneqassaaq, kiassarnikkullu nukiit piujuaannarsinnaasut atorneqarnissaat aaqqinneqassalluni, soorlu seqerngup qinngornera il.il.
Imm. 3. Imermik kissartuliornermut kiisalu innaallagissiornermut seqinnisaatit atornerani atortuutit, sumiiffimmi
sanaartukkanut naleqqussagaassapput ilaaginnartutut isikkulerlugit.

Sumiiffimmi
pilersaarutip imlt.
tapiliussap
atuukkunnaartinnera

Imm. 1. Sukumiisumik pilersaarusiap matuma inaarutaasumik akuersissutigineratigut, sumiiffiit 800-C3-miittut
pilersaarummut ilanngunneqassapput.
Imm. 2. Sukumiisumik pilersaarusiap 800-D19-p inaarutaasumik akuersissutigineratigut, immikkoortortami 800-D5-imi
pilersaarut atuukkunnaassaaq.
Imm. 2. Sumiiffimmi pilersaarummi nr. D5-imi imeqarfimmut killiliussat atuutilissapput, sumiiffillu immikkoortumut
800-D1-mut ilanngunneqassalluni.
Imm. 3. Sukumiisumik pilersaarusiap matuma inaarutaasumik akuersissutigineratigut, immikkoortuni pilersaarutini
tulliuttuni killiliussatigut annikitsunik iluarsiissuteqartoqassaaq.
- 800-A16.1
- 800-E4.1
- 800-E5

Immikkut aalajangersakkat

Imm. 1. Immikkoortoq 14-imi sisorarluni eqqaasartarfissaq politiinit akuersissummik pitinnani atulerneqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Imm. 3-p 7-illu ilamernani, Nalunnguarfiup tungaani naasunik soqutigisalinnut sanaartorfiusussaanngitsumik
annikitsumik immikkoortitsisoqarpoq. Sumiiffimmi naasut innarlerneqassanngillat akornuserneqaratilluunniit. Soqutigisaqarfiup annertussusia nunap assinga 3-mi takuneqarsinnaavoq.

Kommuniimi pilersaarummut tapiliussap nalunaarusiartaa

A. Tunuliaqutaq.
Pilersaarummik allannguineq pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat
nr. 17, 17. november 2010-imeersoq naapertorlugu ingerlanneqassaaq.
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq manna, naluttarfiliortoqarsinnaanissaa inuusuttunullu illuliornissaq,
taakkununngalu atasumik sammisassaqartitsiniarnissaq, taamatullu takornarissanik iluaqutiginiagassamik
umimmaateqarfiliornissaq siunertaralugit suliaavoq.
Sammisassaqartitsiniarnermut atatillugu nunatat immikkoortinnerisigut kissaatigineqarpoq, illoqarfimmi innuttaasunut
sunngiffimmi sammisassat annertusarnissaat, peqatigitillugulu aamma pitsaasumik periarfissaqartitsinissaq
kissaatigineqarluni, tassa illoqarfimmi inuusuttunut ilinniagaqarfiit sunngiffimmi sammisassaqarnikkut peqataanissaat.
B. Siunertaq
Pilersaarusiornerup siunertarivaa
• Nalunnguarfiup eqqaata sunngiffimmi sammisassaqarfittut illoqarfimmilu kateriffiusinnaalernissaatut
atorluarneqarnissaa aqqutissiuunniarlugu
• illoqarfimmiunut sisorarfissanik pitsaasunik periarfissiiniarluni, matumani ukioq kaajallallugu apparnikkut
ujakkaarnikkullu sungiusarsinnaalernissaq pitsaanerusumik periarfissiuunniarlugu, ujakkaarluni eqqaasarsinnaalernissaq periarfissiuunniarlugu, taamatullu pilerlaanut snowboard sangusaartarnerlu aamma
periarfissiuunniarlugit, tassa sisorartarfinni qamuteerartarfinnilu marluusuni.
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• Nalunnguarfiup kujataatungaani qaqqap iluani naluttarfiliorsinnaanissaq inissaqartinniarlugu.
• sunngiffimmi sammisassanut atatillugu inuusuttunut illuliorsinnaanissaq periarfissinniarlugu.
• umimmaateqarfiliorsinnaaneq tuttuuteqarfiliorsinnaanissarlu periarfissinniarlugit.
C. Sumiiffiup sukumiisumik ullumikkut pilersaarusiornera
Sukumiisumik pilersaarusiorfiusoq Nalunnguarfiup kangiatungaaniippoq.
Sumiiffiup kangiatungaa Sisimiuni ullumikkut sunngiffimmi atorluarneqartuuvoq, tamaani nuniattoqartarpoq il.il.
Sumiiffik tamanna sanaartorfiunikuunngilaq, pinngortitarlu innarligaanani ukiukkut ujakkaartarfittut atorneqartarluni.
D. Imarisai.
Pilersaarut aqqutigalugu Nalunnguarfimmi sunngiffimmi sammisassaqarfik ineriartortinniarneqarpoq, Sisimiullu
kangiatungaani sunngiffimmi sammisassaqarfiit eqqarsaatigalugit. Peqatigitillugu sammisassatigut periarfissat nutaat
sisorarnikkut nukittorsaatiginiarlugit naleqqussagaassallutik, tamatullu Sisimiunut takornariaqartarneq
ineriartortitsiviginiarlugu.
Ujakkaartarfiit aqqusinniornissaat taamalu qullilersinnaanissaat qulakkeerniarneqarpoq, taamaalilluni atorsinnaaneri
annertuumik sivitsorniarlugit, tamaanilu aamma ujakkaarluni eqqaasartarfeqalernissaa eqqarsaataalluni, taamaalilluni
sisorarnikkut periarfissat annertusaaffiginiarlugit, tamakkuninnga sammisallit kalaallit Kalaallit Nunatsinni
sungiusarfissaqaqqullugit.
Sisimiuni unnuiffiusinnaasut annertusarniarnissaat qulakkeerniarneqarpoq, tamatumanilu takornarissanut illuaqqat il.il.
attartorneqarsinnaasussat unnuiffiusinnaasut inissinniarneqarlutik. Illuaqqat attartortittarnissaat tamakkuninnga
sammisaqartunit suleqatigiinnilluunniit ataatsimoortumik attartortitsisarfeqarnikkut periarfissaasinnaanissaa
naatsorsuutigineqarpoq. Illuaqqat nammineq aasarsiortarfittut sunngiffimmiluunniit atugassiaassanngillat,
attartortissinnaanissaalli ammaffigineqartussaalluni.
Illuaraqarfimmut tapiliussatut aamma campinngeqarfissiaq periarfissinniarneqarpoq, aammalu sermimik hoteleqarsinnaaneq atortorissaarutit ataatsimoorussat atorsinnaallugit.
Unnuisarfissatigut periarfissat takornarissanut aammalu timersornermik sutigulluunniit sammisaqartitsinermi,
arlaatigulluunniit pisoqartillugu atorsinnaanissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Atorneqarnera
Sumiiffiup sunngiffimmi takornariaqarnikkullu siunertanut atorneqarnissaa kommunimi pilersaarummut tapiliussami
aalajangersagaavoq. Pilersaarummi pingaartinneqarluni, sunngiffimmi sammisassat annertusarnissaat.
Illoqarfiup atuilluarfiunissaanik eqqarsaatit nukittorsarnissaat sammisassaqarfikkut pingaartinneqarput, tamatumani
avatangiisit inuttullu atugassarititaasut eqqarsaatigalugit
Sumiiffiup atorfissaanut pilersaarut
Nalunnguarfiup qanittuanut sammineqarsinnaasut pingaarnersiorlugit inissinneqassapput, tamatumani aqqusinernut
pilersuutinullu ajornaatsumik akisunngitsumillu periarfissaqarnerit piutillugit.
Kujataatungaa kujammullu kangiatungaa atorneqarnerussaaq, tamaani aqqusineeraqarnertigut assigiinngitsunik
sammisaqarusuttut periarfississallugit, peqatigitillugulu ujakkaarsinnaaneq sisorarnermillu sammisalinnut
sungiusarsinnaaneq sivitsorniarlugu.
Sanaartukkat qanoq ittut
Sunngiffeqarfissami sanaartugassat sisorartartut peqatigiiffiup illuutaata, naluttarfissaq, inuusuttut illussaat,
campingernermilu kiffartuussiveqarnissaq, kiisalu illuaraqarfissaq pineqarput. Sanaartugassat allat tassaassallutik illut
minnerit, sapinngisamik sumiiffimmi pissutsinut naleqqussagaasussat.
Sermimik hotelissaq campingeqarfissami sananeqarsinnaasussaaq, atortorissaarutitigut piujuartussanik
pisariaqartitsisussaassanngilaq, ukiullu tamaasa piffissaatillugu sanaajusassalluni.
Tamakku saniatigut kommunimi pilersaarutikkut sanaartugassat isikkussaat aalajangersagaavoq, tamatumani qanoq
annertutiginissaat, sumi inissinnissaat atortussanillu sunik atuinissat, taamatullu allagartalersuisinnaaneq containerinillu
inissiisinnaanerit aamma ilaallutik.
Angallannikkut kiffartuussineq
Sumiiffik Karl Sivertsenip Aqqutaaniit aqqusineqarfeqassaaq, tamatumunngalu atatillugu biilinut uninngaartarfiliisoqassalluni. Sumiiffimmi angalavissatut aqqusinniisoqassaaq, sumiiffimmi sammisat ataasiakkaarlutik
kiffartuunnissaat qulakkeerniarlugu.
Sanaartorfigissaaneq
Aqqusinermi A-A-mi kommuni sanaartorfigissaassaaq.
Kommunip sanaartorfigissaanissami aningaasartuutissai, sumiiffinnut ataasiakkaanut agguataarneqassapput, tassa
sumiiffimmi sanaartorfissat kvadratmeterit qassiuneri toqqammavigalugit.
Sumiiffiit iluini sanaartorfigissaanissaq sumiiffinnut atatinneqartassaaq, kommunimilu malittarisassat naapertorlugit
sanaartortitsisumit aningaasartuutaasassallutik.
Avatangiisinut tunngasut
Peqatigitillugulu pingaartinneqarluni, nunaminertat atorneqarnissaat sapinngisamik atuilluarnissamik siunertalimmik
atorneqartarnissaat, tassalu sanaartukkat nutaat kuuffissuarmut piusut il.il. attavilernissaat eqqarsaatigalugit.
Sanaartukkat pioreersut maangaannaq kuutsitsisut kuuffissuarmut attavilernissaata kingunerissavaa, Nalunnguarfiup
minguitsunngoqqinnissaa periarfissaalissammat.
Taamatuttaarlu aamma qulakkeerniarneqassaaq, qimmeqarfinniit Nalunnguarfimmut qanittumiittuniit erngup
kuunnerata allamut saqitinneqarsinnaanissaa, taamaalilluni tatsip imaanut sunniuteqapilunnerat pinaveersaarniarlugu.
Pilersuineq
Illuutit sumiiffimmiittut kuuffissuarmut, imermut innaallagissamullu attaviligaassapput, taamatullu aamma kommunip
eqqagassaleriffianut ilaassallutik.
E. Pilersaarutip pilersaarutinut allanut attuumassutai.
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Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut
Sumiiffimmi sukumiisumik pilersaarusiorneq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut annertunerusumik attuumassuteqanngilaq.
Namminersorlutik Oqartussat kommunini pilersaarusiornerni soqutigisaat naapertorlugu suliaavoq.
Qeqqata Kommuniani 2012-miit 24-mut pilersaarusiaq aamma Kommunimi 1992-miit 2005-imut Sisimiut
Kommuneani pilersaarusiaq
Pilersaarusiaq kommunimi 2012-miit 2024-imut pilersaarutip pingaarnertut killiliussaanut naapertuuttuuvoq, tassuunalu
sanaartorfissat 800-D5 aamma D19 pilersitaallutik. Taamaattorli pilersaarusiap inaarutaasumik akuersissutiginissaanut
atatillugu annikitsualutsigut iluarsiissuteqartoqassalluni.
Pilersaarusiaq siusinnerusukkut Sisimiut Kommuneani 1992-miit 2005-imut pilersaarummut tapiliussaavoq,
pingaarnertullu aalajangersakkatigut tapiliussaq tassunga naapertuuttunngorsagaalluni.
Sukumiisumik pilersaarusiami A53.1 aalajangersakkat sukumiisut nutaat suliarineqassapput, tamatumanilu
pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010imeersoq naapertorlugu.
Illoqarfimmi sumiiffimmi pilersaarutit sukumiisumillu sumiiffinni pilersaarutit
Sukumiisumik pilersaarusiami illoqarfimmi pilersaarusiap D5-ip annersaa pineqarpoq. Sumiiffimmi annikinnerusoq
sukumiisumik pilersaarusiamut 800-A16-mut attuumassuteqarpoq. Kommunimilu pilersaarusiaq matuma
akuersissutigineratigut, tassaniittut sumiiffimmi pineqartut atuukkunnaassallutik, tassa kommunimi pilersaarusiamut
matumunnga ilanngunneqartut.
Taamatuttaaq illoqarfimmi sumiiffimmi pilersaarusiamut D5-mi Imeqarfimmut atatillugu killiliussanut tunngasut
atuukkunnaassapput, pineqartorlu 800-D1-mut nuunneqassaaq.
Immikkut piumasaqarfiusut
sumiiffik pineqartoq Sisimiunik imermik pilersuinermi imeqarfimmut attuumassuteqarpoq, imeqarfimmulli killiliussanut
sunniuteqartussaanani.
Mittarfeqarfimmut atatillugu akornuteqanngitsumik ingerlavissat ilaatinneqarput, ilaatigut mittarfimmut ilaasutulli
silaannakkoornermi portussuseq aqqutissiaq aalajangersimasoq, sangoriarfissat ilanngullugit taamatullu aamma mikkiartorfissat qullarsarfissallu ilanngullugit. Immikkoortortami pilersaarusiap piviusunngortinnissaanut tamakku annertunerusutigut sunniuteqartussaanngillat.
Sukumiisumik pilersaarusiaq silaannakkoornermi portussuseq aqqutissiamik aalajangersimasumik aqqusaagaavoq, kote
55,5-miittoq mittarfiup isuiniit avammut assigiimmik ulamertumik 3,5 km avasitsigisoq. Kangerluarsunnguup
kujataatungaani sumiiffinni annerpaamik nunamiit 15 meteritut portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq,
(qaffasinnerpaaffimmit kote 101-miit) imaluunniit kote 55,5 tikillugu.
F. Inatsisitigut sunniutissaa.
Sunniuteqarfigigallagassartai
Kommunimut pilersaarummut kommunimiluunniit pilersaarusiamut tapiliussassatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareeraangat, taava nunaminertat, illuutit sanaartukkallu siunnersuummi ilaasut, kommunimi
pilersaarummut kommunimiluunniit pilersaarusiamut tapiliussamut inaarutaasumik aalajangiiffigineqarneranut
sunniutaasinnaasumik sanaartorfigineqassanngillat atorneqaratilluunniit.
Sunniuteqaativissai
Kommunimut pilersaarutip kommunimiluunniit pilersaarusiamut tapiliussap inaarutaasumik akuersissutigineqarneranik
tamanut saqqummiunneqareeriarpat, kommunimut pilersaarutip aalajangersagartaanut nunaminertanulluunniit
atugassiisarnermi atugassarititaasunut akerliusumik inatsisitigut pissutsinik pilersitsisoqassanngilaq.
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Overordnede bestemmelser.
Formål

Friholdt område og større fritidsanlæg

Områdets afgrænsning
og opdeling

Stk. 1. Delområdet omfatter arealer rundt om Spejdersøen, den eksisterende skibakke, og de bynære dele af fjeldområdet umiddelbart øst for byen. Delområdet underopdeles i 14 mindre områder med forskellige anvendelse.

Anvendelse specifik

Større idrætsanlæg (boldbaner mm)

Anvendelse

Stk. 1. Delområdet kan anvendes til fritidsformål, som for eksempel, skibakke og langrendsstadion, fjeldklatring,
teltlejrplads og evt. skaterområde.
Stk. 2. I delområdet kan endvidere placeres overnatningshytter med henblik på udlejning, is hotel m.v.
Stk. 3. I delområdet vil der kunne opføres bygninger til fritidsformål som for eksempel, svømmehal, ungdomsklub
og overdækning af aktivitetsarealer.
Stk. 4. Der kan indrettes et område til moskusokse- og rensdyrpark

Eksisterende forhold

Stk. 1. En stor del af delområdet henligger i dag som naturområde, men området omkring Spejdersøen er præget af
fritidsaktiviteter.

Bebyggelse

Stk. 1. Bebyggelse vil kunne opføres med en højde på op til 10 m.

Rummelighed

Stk. 1. Når rammerne i de detaljerede bestemmelser er udfyldt betragtes området som fuldt udbygget.

Tilslutninger

Stk. 1. Vejadgangen til området skal placeres på sydsiden af Spejdersøen.

Klausulerede zoner

Stk. 1. Delområder er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på kote 55 omkring Sisimiut lufthavn, som her
fastlægges til 15 m over fjeldet og max 101 m og den koniske flade som strækker sig fra kote 55 til kote 115.

Detaljerede bestemmelser
Kladde
Plannavn

Fritidsområde ved Spejdersøen og i nærområdet øst for byen.

Detailområdets anvendelse

Stk.1. Detailområdet kan anvendes til en bred vifte af fritids- og turist aktiviter.
Stk. 2. Detailområdet er opdelt i underområder defineret til de forskellige aktiviteter nummereringen henviser til
kortbilag nr. 2:
1. Svømmehal og klubhus m.v. til ski klub.
2. Ski stadion, hundeslædespor og snescooterspor.
3. Minikælke og skibakke.
4. Motionsområde, legeplads rekreative aktiviter
5. Friholdt område med mulighed for etablering af stiforbindelse mellem Spejdersøen og området ved vandværket.
6. Friholdt område der søges bevaret som et særligt arktisk vådområde. Mulighed for stiforbindelse gennem området.
7. Ungdomshus.
8. Overnatningshytter, til udlejning.
9. Skaterbane
10. Skibakke til slalom, snowboard m.v.
11. Campingplads, ishotel.
12. Fjeldklatring, bueskydning, udsigtspunkt, m.v.
13. Dyrepark, moskusokse og rensdyr, samt opholdsarealer for turister.
14. Langrendsløjper med ski skydebane

Bebyggelsens omfang
og placering

Stk. 1. Der kan etableres bebyggelse i følgende underområder:
1. Der eksisterer et klubhus for skiklubben som kan udvides med i alt 50 kvm til toilet og badeforhold og evt. ski stald.
Svømmehallen skal opføres inde i fjeldet op mod den lille skibakke, så alene indgang og eventuelle ovenlys, m.v. bliver synlige udefra. Byggeriet vil i alt dække et areal på ca. 1000 kvm.
3. Der kan etableres et mindre hytte til billetsalg, toilet og lignende på ca. 30 kvm. Hytten skal
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være mobil og kunne fjernes om sommeren. Højde max 5 m.
7. Der kan etableres et ungdomshus med et bebygget areal på 400 kvm etableret i 1 plan med
kælder. Ungdomshuset vil fra vestsiden fremtræde som en bebyggelse i 2 etager, i alt 800 kvm
bruttoetageareal. Højde max 8,5 m målt fra overkant sokkel.
8. I underområdet kan der etableres op til 30 overnatningshytter som enkelthytter eller dobbelthytter. Hver hytte må max. være 25 kvm bebygget areal. Højde max. 5 m.
Hytterne skal placeres med en minimumsafstand på 10 m
10. Der kan etableres en billet / mandskabshytte på max. 30 kvm. Højde max 5 m.
11. Der kan etableres 1 eller 2 hytter på i alt max. 120 kvm til toilet og badeforhold for campinggæster og for gæster på ishotel. Der kan tillige etableres faciliteter til servicering af gæster
på skibakken og fjeldklatring, samt depot. Højde max 6 m.
13. Der kan etableres en hytte på max. 50 kvm til opbevaring af foder til moskusokser og rensdyr. Der kan opføres indtil 3 mindre hytter til pleje af syge dyr og til turistbetjening pr stk. max
30 kvm. Højde max 5 m
14. Der kan etableres en mindre hytte på max 30 kvm ved ski skydebanen til brug for kontrolmandskab o. lign.
Stk. 2. Der kan ikke opføres bebyggelse i underområderne 2, 4, 5, 6, 9 og 12.
Stk. 3. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt. Dvs. at fundamentets mindste højde ikke må
overstige 0,5 m over oprindeligt terræn.
Stk. 4. Terrasser skal opføres i tilknytning til bebyggelse.
Stk. 5. Containere må ikke opstilles permanent til opmagasinering af udstyr, materiel og lign. Containere må alene
opstilles i kortere perioder forbindelse med flytning eller opførelse af byggeri.
Bebyggelsens ydre
fremtræden

Stk. 1. Bebyggelserne i de enkelte underområder skal udformes i henhold til nedenstående retningslinjer.
1. Ny bebyggelse til skiklubben skal opføres så det harmonerer med det eksisterende klubhus,
enten i mursten som det eksisterende, eller som træbygning der er malet i en heldækkende sort
eller passende traditionel grønlandsk farve.
3 + 10 + 11 + 13 Hytterne skal opføres i træ med saddeltag tækket med tagpap og malet med
heldækkende maling i en traditionel grønlandsk farve.
7. Ungdomshuset kan opføres i vedligeholdes venlige materialer med en ensidig taghældning
mod øst, bygningen skal males med heldækkende maling i traditionel grønlandsk farve. Taget
tækkes med sort tagpap
8. Overnatningshytterne opføres som Isidomes, igloo´r i træ med græstørv på taget, eller tilsvarende.
Hytterne skal males med dækkende maling i traditionelle grønlandske farver.
Stk. 2. Skiltning i detailområdet skal foretages i henhold til regulativ for skiltning eller efter en samlet plan der skal
godkendes af kommunalbestyrelsen

Veje, stier og parkering

Stk. 1. Der kan etableres følgende vejanlæg og kørespor.
A-A. Vejen kan etableres som en vej med 5 m belægningsbredde.
Køresporet til toppen og i dyreparken kan etableres med en bredde på 4 m.
Stk. 2. Der kan etableres stiforbindelser til området fra området ved Ingeniørkollegiet, fra ældreboligerne og ved
lavenergihuset, ligesom der etableres stiforbindelse til området ved vandværket.
Stk. 3. Stiforløb kan etableres med en bredde på op til 4 m.
Stk. 4. Der kan etableres belysning på veje stier og p-arealer.
Stier i underområde 14 der også fungerer som langrendsløjpe kan alene etableres med belysning, der ikke medfører
gener for boligbebyggelserne der støder op til området.
Stk. 5. Der skal i forbindelse med skisportsstadion samt svømmehal etableres parkering til minimum 20 biler og ved
ungdomshuset og den nye skibakke skal der anlægges 10 p – pladser og sikres mulighed for etablering af yderligere
10 pladser.

Ubebyggede arealer

Stk. 1. I forbindelse med underområderne 1,3, 7, 8, 9 og 10 kan der i forbindelse med etableringen af byggeri,
vejanlæg, p-pladser samt etablering af anlæg til aktiviteter, foretages en bearbejdning af det naturlige terræn.
Stk. 2. I forbindelse med moskusokse- og rensdyrpark kan der etableres hegning med forstærket fårehegn. Hegnet
skal placeres så det kun i begrænset omfang bliver synligt fra boligbebyggelserne. Der kan i forbindelse med velkomstarealer opbygges hegn i træstolper og rafter.
Stk. 3. Terrænet skal skånes mest muligt. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.
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Stk. 4. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt det er
muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af
byggeri.
Stk. 5. Materialer til opbygning af veje og stier kan efter aftale med OTM udvindes lokalt underforudsætning at
udvindingsarealer efterfølgende afdækkes og beplantning gives mulighed for at retablere sig.
Bevaring af eksisterende bebyggelse og omgivelser

Stk. 1. Underområde nr. 6 skal friholdes for bebyggelse og anlæg, for at beskytte det termoglaciale område, det
særlige arktiske vådområde der strækker sig fra Spejdersøen til vandsø 3.
Stk. 2. Der kan etableres stianlæg rundt om Spejdersøen med forbindelse til området ved vandværket, via vejsystemet i Jaakunnguup området. Stiforbindelsen er indtegnet på kortbilag 2.

Tekniske anlæg

Stk. 1. Bebyggelse i underområderne 1, 3, 7, 8, 10 og 11, skal tilsluttes kloak, vand og elforsyning.
Stk. 2. Alle ledningsanlæg skal nedgraves i forbindelse med vej- og stitracéer, så skader på terræn reduceres mest
muligt.
Stk. 3. Overfladevand, herunder tag vand, 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 der opføres mindre bygninger til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsen som naturlige
dele af bygningskroppe.
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 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres
med tilsvarende størrelse.
Stk. 6. I forbindelse med aktivitetsområderne kan der opstilles belysning som sikrer mulighed for at anvende arealerne i vintermånederne. Belysning skal etableres så den ikke er til gene for beboerne i de tilstødende boligområder.

Miljøforhold

Stk. 1. Der skal sikres tilslutning til det kommunale dagrenovationssystem eller etableres et tilsvarende system der
sikrer indsamling af alt affald i aktivitetsområderne.
Stk. 2. Der skal tilstræbes anvendt energibesparende byggeri og opvarmningsløsninger med anvendelse af vedvarende energi, f.eks. anvendelse af passiv solvarme m.v.
Stk. 3. Anvendelse af solvarmepaneler til produktion af varmt vand og solceller til elproduktion skal tilpasses byggeriet så de fremtræder som en integreret del af bygningerne.

Ophævelse af lokalplan
og/eller kommuneplantillæg

Stk. 1. Med den endelige godkendelse af nærværende plan inkluderes områderne 800-C3 i planen.
Stk. 2. I forbindelse med den endelige godkendelse af detailplanen for delområde 800-D19, ophæves lokalplanen
for delområde 800-D5
Stk. 2. For den del af område lokalplan nr. D5 der er beliggende i vandspærrezonen aflyses bestemmelserne og
området sammenlægges med delområde 800-D1.
Stk. 3. I forbindelse med nærværende detailplans godkendelse foretages en mindre regulering af grænserne mod
følgende delområder og detailområder.
- 800-A16.1
- 800-E4.1
- 800-E5

Særlige bestemmelser

Stk. 1. Skiskydebanen i underområde 14 kan ikke tages i brug før der foreligger en godkendelse fra politiembedet.
Stk. 2. I en lille del af underområde 3 og 7, er ud mod Spejdersøen angivet et mindre område af botanisk interesse
som skal friholdes for bygge- og anlægsaktiviteter. Lokalitetens beplantning må ikke berøres eller beskadiges.
Interesseområdets udstrækning fremgår af kortbilag 3.
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Redegørelse for kommuneplantillægget

A. Baggrund.
Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre etableringen af svømmehal og
ungdomsklub og etablering af hertil knyttede fritidsaktiviteter og etablering af en moskusoksepark som turist attraktion.

Det er med udlæg af arealerne til fritidsaktiviteter ønsket at skabe mulighed for udvikling af
de eksisterende fritidstilbud til byens borgere, samtidig med at der ønskes skabt gode muligheder for, at de studerende på byens ungdomsuddannelser kan deltage i fritidsaktiviteterne.

B. Formål
Det er formålet med planen
•

at skabe grundlag for at området omkring Spejdersøen kan fungere som et vigtigt
omdrejningspunkt for byens friluftsliv, og som byens park

•

at skabe gode forhold for at udvikle skisporten i byen, her med fokus på bedre
muligheder for at løbe og træne langrend hele året, mulighed for skiskydning,
samt mulighed for at dyrke snowboarding og slalom på begynderstadiet, på de 2
ski - og kælkebakker.

•
•
•

at skabe mulighed for etablering af en svømmehal i fjeldet syd for Spejdersøen.
at skabe mulighed for etablering af et ungdomshus i tilknytning til fritidsaktiviteterne.
at skabe mulighed etablering af en moskusokse- og rensdyrpark.

C. Detailområdet i dag
Detailområdet er beliggende ved Spejdersøen og øst herfor.
Den østlige del af området indgår i dag som et væsentligt fritidsområde for Sisimiut, hvor der
samles bær m.v. Denne del af området er ubebygget og henligger i naturtilstand og benyttes
om vinteren som langrendsterræn.

D. Indhold.
Med planen skabes mulighed for en udvikling af eksisterende fritidsaktiviteterne i området
omkring Spejdersøen og i det udlagte fritidsområde øst for Sisimiut. Samtidig indpasses nye
aktivitetsmuligheder som kan styrke skisporten, og understøtte udviklingen at turistaktiviteterne i Sisimiut.

Der sikres mulighed for at langrendsløjperne kan etableres på stier og belyses så sæsonen
forlænges væsentligt og for at etablere en ski skydebane med henblik at udbrede den vifte af
skisports aktiviter, som de grønlandske skisportsudøvere kan træne i på grønlandske idrætsanlæg.

Der sikres mulighed for at øge overnatningskapaciteten i Sisimiut ved at skabe mulighed for
etablering af velbeliggende overnatningshytter til udlejning til turister o. lign. Det forudsættes at hytterne udlejes af en aktør eller gruppe af aktører med fælles udlejningsadministration. Hytterne kan ikke benyttes som private sommerhuse eller fritidshytter, men skal til
stadighed stå til rådighed for udlejning.

Som supplement til hytteområdet skabes der mulighed for en campingplads og etablering af
et ishotel med udnyttelse af de samme servicefaciliteter.

Det er forventningen at overnatningsfaciliteterne både kan anvendes til turistformål og til
overnatning i forbindelse med forskellige sports- træningslejre og forskellige andre events.
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Anvendelse

Kommuneplantillægget fastlægger detailområdets anvendelse til fritidsformål og turistformål. Der er i planen fokus på at der kan etableres en bred vifte af fritidsaktiviteter.
Der er fokus på at aktiviteterne skal bidrage til at styrke byen bæredygtige profil både i en
miljømæssig og en social forstand

Områdets disponering

Området disponeres så de mest intensive aktiviteter placeres i nærheden af Spejdersøen,
hvor der er mulighed for på overkommelig måde at skabe tilslutning til vejnet og forsyningsledninger.

Den mere intensive udnyttelse placeres i områderne mod syd og sydøst, hvor der bliver
mulighed for med stisystemet at give adgang for mange forskellige brugere samtidig med at
der skabes mulighed for at langrends ski sæsonen og dermed træningsmulighederne for
skisportsudøvere kan forlænges.

Bebyggelsens art

Bebyggelsen i fritidsområdet udgøres primært af udvidelsesmulighed for skiklubbens hus,
svømmehal, ungdomshus, og servicebygning til campingplads og endelig hytteområdet. Den
øvrige bebyggelse består af mindre huse der i princippet skal etableres så anonyme som
muligt.

Is hotellet som kan etableres på campingpladsen vil ikke kræve permanente anlæg og opbygges til sæsonen hvert år.

Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelser for udformningen af bebyggelse,
herunder omfang, placering og valg af materialer, samt skiltning og containeropstilling.

Trafikbetjening
Området skal vejbetjenes fra Karl Sivertsenip Aqq ‘s forlængelse og der vil i tilknytning hertil
blive etableret parkering. Der er fastlagt nye interne veje, der sikrer trafikbetjeningen af de
enkelte aktivitetsområder.

Byggemodning
Der gennemføres en kommunal byggemodning af vejen A-A.
Udgifterne til den kommunal byggemodning fordeles på de enkelte byggeområder i henhold
til det antal kvadratmeter der kan opføres i de enkelte byggeområder
Byggemodning indenfor de enkelte byggeområder skal foretages og bekostes af den enkelte
bygherre i overensstemmelse til de kommunale retningslinjer.
Miljøforhold
Samtidig lægges der vægt på at anvendelsen af arealerne foregår så bæredygtigt som muligt, med tilslutning af de nye bebyggelser til det eksisterende kloaknet m.v.
En kloakering af de eksisterende boligområder der afleder gråt spildevand til terræn skal
bevirke at der efterhånden skabes grundlag for at vandet i Spejdersøen bliver rent.
Tilsvarende skal der sikres en omledning af overfladevandet fra nogle af hundeområderne der
støder op til Spejdersøen, så dette ikke længere påvirker vandkvaliteten i søen negativt.
Forsyning
Byggeri i detailområdet skal forsynes med kloakafledning, vand i det omfang der etableres
toiletforhold og el, samt tilsluttes den kommunale affaldshåndtering.

E. Planens forhold til anden planlægning.

Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte landsplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.
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Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1992 - 2005 for Sisimiut kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012
- 2024, hvor 800-D5 og D19 er udlagt. Dog foretages der en mindre regulering af nogle af de
tilstødende delområder i forbindelse med planens endelige godkendelser

Lokalplaner og detailområdeplaner
Detailplanens område omfatter størstedelen af lokalplan D5. En mindre del af området er
omfattet af detailplan 800-A16. Disse vil med vedtagelse af dette kommuneplantillæg blive
ophævet for den del af området, som dette kommuneplantillæg omfatter.

Tilsvarende vil den del af lokalplan D5 der ligger i Vandspærrezonen blive ophævet og delområdet vil blive overført til 800-D1.

Klausulerede zoner
Området støder op til vandspærrezone for vandoplandet til Sisimiut vandforsyning, men
berører ikke vandspærrezonen.

Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfrie flader, dels i form af en horisontalflade og en
koniskflade og dels i form af ind - og udflyvningsflader i banens forlængelse. Disse zoner har
ingen praktisk betydning for virkeliggørelsen af detailplanen.

Detailområdet berøres af en vandret flade i kote 55,5. målt i en radius på 3,5 km fra landingsbanens endepunkter. I områderne syd for Ulkebugten kan der etableres bebyggelse
med en maksimal højde på 15 meter over terræn (dog maksimalt til kote 101) eller op til
kote 55,5.

F. Retsvirkninger.
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.

Nunap assingatut ilanngussaq 1.
Immikkoortup pilersaarusiorfiusup killilersorneqarnera
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Kortbilag nr. 1
Delområdets afgrænsning
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Nunap assingatut ilanngussaq 2.
Immikkoortup pilersaarusiorfiusup agguataarneqarnera

Kortbilag nr. 2
Detailområdets opdeling
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Ilanngussaq 3
Inuusuttut ornittagaata qanoq isikkoqarsinnaaneranut takussu‐
tissaq.
Bilag nr. 3. Illustration af Ungdomshus.
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Ilanngussaq 4
Illuaqqat unnuiffissiat qanoq isikkoqarsinnaanerinut takussutis‐
siaq.

Bilag 4. Illustration af mulig udformning af hytter.
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