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Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamik 
suliaqartuuvoq: 

Qeqqata Kommunia  
Teknikkimut avatangiisinullu Immikkoortortaq Piler-
saaarusiornermut immikkoortortaq  
Postboks 1014  
3911 Sisimiut  
Email teknik@qeqqata.gl  
 
Oqarasuaat: 86 40 77  

 
Kommuneplantillægget er udarbejdet af: 

 
Qeqqata Kommunia 
Området for Teknik & Miljø 
Planafdelingen 
Postboks 1014  
3911 Sisimiut  
Email teknik@qeqqata.gl 
 
 
Telefon: 86 74 76  

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapilussatut siun-
nersuut 2013-imi februaarip 12-iani Aningaasaqarner-
mut ataatsimiititaliamit, 2013-imilu februaarip 28-ani 
kommunalbetyrelsimit akuersissutigineqarpoq.  

 
Forslaget til kommuneplantillæg blev ved-
taget i Økonomiudvalget 12 februar 2013 
og i Kommunalbestyrelsen den 28 februar 
2013. 

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq, 2013-
imi marsip 23-aniit, 2013-imi maajip 17-iata tungaanut 
tamanut saqqummiunneqarpoq.  

 
Forslaget til kommuneplantillæg er offent-
liggjort fra den 23. marts til den 17. maj 
2013. 

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapilussaq, 
xx.xx.xxxx-imi kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik 
akuersissutigineqarpoq.  

 

 
Kommuneplantillægget er godkendt ende-
ligt af kommunalbestyrelsen den ……. 

Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapilussatut 
xx.xx.xxxx-imi tamanut saqqummiunneqarpoq. 

 
Kommuneplantillægget er offentlig be-
kendtgjort den ….. 

  
 

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat  
pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010- 
meersoq malillugu, kommunalbestyrelsip pilersaarusior-
nermigut nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsiner-
migullu, innuttaasut akornanni pissutsit tamakkiisumik 
naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi nunaminertat ator-
neqalertarnissaat pisussaaffigaa. 
 
Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik assiliar-
taliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq taamaa-
lillunilu iliuusissat aalajagersimasut tassunga atatillugu 
innuttaasunit kommunalbestyrelsimillu nalilerneqarsinna-
assallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup 
ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq. 
 
Kommunimi pilersaarummi kommunimi nunaminertat qa-
noq atorneqarnissaat pillugit kommunalbestyrelsi aalaja-
ngersaasarpoq. Illuliornermi, aqqusinniornermi, pisuin-
narnut aqqusinniornermi, teknikkimut tunngasunik sa-
naartornermi il.il. qanoq inissiisoqassanersoq aamma 
immikkoortup aalajangersimasup iluani qanoq ilusiliiso-
qassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut iluinut 
aalajangersagaqarpoq. 
 
Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq – 
assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata 
piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunimi piler-
saarummut tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna 
pisinnaanngussaaq. 
 
Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq una Sisimiut 
Kommunetoqaani ullumikkut Qeqqata Kommuniani im-
mikkoortitap ilaanut ilaavoq. Qeqqata Kommuniani 2012-
imiit 2024-imut pilersaarusiap akuerineqarnerata kingor-
na tapiliussassatut suliat siullersaralugu, tapiliussassarlu 
nr. 3-mik taaneqarluni. 
 
Kommunemi pilersaarummut tapiliussaq aalajangersak-
kamik imaqarpoq, piumasaqaatit anguniakkallu pillugit 
kommunimi pilersaarusiornermi toqqammaviusutigut 
aalajangersagrtaqarluni. Tamatuma kingorna aalajanger-
sakkat inissitaallutik, tassalu immikkoortumi pingaarner-
tut anguniakkat sukumiinerusumillu aalajangersakkat 
matumani immikkoortortami anguniakkat. Nunaminerta-
mik atuinissami sukumiisumik aalajangersakkat, illut 
inissinnissaat ilusissaallu, aqquserngit, aqqusineeqqat, 
teknikkikkut atortuutit il.il. Pilersaarusiami immikkoortuut 
tunngasut immikkoortualunut agguagaapput 
 
Kommunimi pilersaarutaani tapiliummut pilersaautinullu 
allanut tunngasutillugu paasissutissat tullinnguuttumut 
saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:  
 

Qeqqata Kommunia 
Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq Pilersaaru-

siornermut immikkoortortaqarfik 

 
 
 
 
 
 
Efter Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 
2010 om planlægning og arealanvendelse, har 
kommunalbestyrelsen gennem planlægning og 
administration pligt til at medvirke til, at area-
lerne 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 mulig-
hed for at vurdere konkrete tiltag i sammen-
hæng. Kommuneplanen er det plandokument 
der styrer den fremtidige fysiske udvikling i 
kommunen.  
 
I kommuneplanen fastlægger kommunalbesty-
relsen bestemmelser for, hvordan arealerne i 
kommunen skal anvendes. Indenfor de forskel-
lige arealer, er der bestemmelser for placerin-
gen 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 delom-
råde i Sisimiut der hører ind under den nuvæ-
rende Qeqqata Kommunia, Det er det første 
tillæg der er udarbejdet efter den endelige 
godkendelse af Kommuneplanen for Qeqqata 
Kommunia 2012-2024 hvorfor tillægget beteg-
nes som tillæg nr. 3. 
 
Selve kommuneplantillægget består af en re-
degørelsesdel, der fastlægger de forudsætnin-
ger og mål, der ligger til grund for kommune-
plantillægget. Herefter kommer bestemmel-
sesdelen, der består af overordnede bestem-
melser for delområdet og detaljerende be-
stemmelser for detailområdet der i dette til-
fælde er lig med delområdet. Blot med detalje-
rede bestemmelser for arealanvendelsen, pla-
cering samt udformning af bygninger, veje, 
stier, tekniske anlæg osv. I planen er detail-
området opdelt i underområder. 
 
Oplysninger om dette kommuneplantillæg og 
andre planforhold kan fås ved henvendelse til: 

 
Qeqqata Kommunia 

Området for Teknik & Miljø 
Planafdelingen 

 

KOMMUNEMI PILER-
SAARUT SUNAAGAMI 

HVAD ER EN KOM-
MUNEPLAN 
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Sanaartukkat 
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Pingaarnertut aalajangersakkat. 
 

Siunertaq Najugaqarfiliorfissaq 

Immikkoortortami killiliussat 

agguataarinerlu 

Immikkoortoq qaqqamiilluni Sisimiut illoqarfiata qeqqani 

inissisimavoq. Immikkoortoq avannamut Nikkorsuarnit 

kujammullu kimmut Qiviarfiup sivinganeranut, kujam-

mullu kangimut sanaartornermik ilinniarfiup ilinniartunut 

inissiaqarfianut kiisalu kangimut Eqqavimmut Aqqusi-

nermut killeqarluni. 

Sumut atornissaa Akuleriinnik inissiaqarfissaq. 

Atuuffissaa Immikkoortortaq najugaqarfissatut inissialiorfissiaavoq,  

pukkitsunik siammasissunik akulikitsunik pukkitsunillu 

suliffeqarfeeraqarnissaa periarfissaqartillugu, taamaattut 

qanitanut avatangiisitigullu akornusersuutaasanngippata. 

Silaannakkut nassiussinermi attaveqaatit pingasut illu-

arartallit inissinneqarsinnaapput. Taamatuttaaq takorna-

rissanut attuumassutillit soorlu vandrehjemme cafélu 

inissinneqarsinnaallutik. 

Pissutsit atuuttut Immikkoortoq 21,5 hekteriuvoq, maniilakulaartuullunilu. 

Sanaartukkat tassaallutik ilaqutariinnut ataasiakkaanut 

illut arfalleriillu, kiisalu uigulukuttut aqqanillit quleriittut 

ataatsitut aappaaluunniit affartut sanaat, illuutit quliniit 

15-t tungaannut inuutissarsiuteqarfittut atukkat, taama-

tullu silaannakkut nassiussinermi attaveqaatit pingasut 

illuarartaallu. Sumiiffimmi ataatsimik vandrehjemmeqar-

poq. 

Sanaartukkat Sanaartukkat nutaat ilaqutariinnut, uigulukuttutut sanile-

riiaatulluunniit quleriittut ataatsitut qalialu inissiaqarfittut 

sanaartugaassapput. 

Sinneruttup initussuia Immikkoortoq ulikkaarluni sanaartorfioreerpoq, taamaat-

torli vandrehjemmep eqqaani, isikkivimmi Kapornillu aq-

qutaani pilersaarummi sanaartorfissatut immikkoortitani 

sanasoqarsinnaavoq. 

Attaviliinerit Immikkoortoq Kaaliikassaap aqquserngatigut, Kapornip 

aqqutaatigut, Uigulukuttutigut, Nasiffikkut, Aqissilikkullu 

aqqusineqarfeqassaaq. Kaaliikassaap aqqusernganut 

attaviliisoqaqqissanngilaq. Innaallagissat, imeq telelu. 

Kuuffissuarmut attaviliisoqassaaq. 

Eqqissisimatitat eriagisassallu Sumiiffimmi eqqissisimatitassanik eriagisassanilluunniit 
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soqanngilaq. 

Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkoortoq Sisimiuni Mittarfimmut atasumik immikkut 
aalajangersagaqarfiuvoq, tassa silaannakkut sanimut sik-
kigissumik 55 meterinik akornuteqanngitsumik ingerla-
vissaqarfiugami, matumanilu nunap qaaniit 15 meteritut 
annerpaamillu 101 meteritut qaffasinnerusoq pineqarlu-
ni. 

Sanaartugassat tulleriinneri Pilersaarummi sanaartorfiusinnaasut sanaartorfiuppata im-

mikkoortoq tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut isigine-

qassaaq. 

Immikkut aalajangersakkat Qaqqajunnap qaavani silasiutip illutaata B-702-p eqqaa 

sanaartorfioqqissanngilaq, taamaattumillu kote 76 qaan-

gerlugu nunamik manissaasoqassanani. Qaqqajunnap 

qaava 6662-i sanaartorfiussanngilaq, taamaattumillu 

Kaaliikassaap aqq. tungaanut kote 70 qaangerlugu nuna-

mik manissaasoqassanani. B-688 aamma B-542-p akorn-

anni pin-nguartarfeqarpoq, taannalu taamaallaat allamik 

taarserlugu sanasoqarpat piiarneqarsinnaalluni. 
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Aalajangersakkat sukumiinerusut 
 

Annikitsukkuutaat 
atorfissaat 

Imm. 1. Immikkoortoq siammasissunik pukkitsunik, affarleriinnik uigulu-
kuttunillu najugaqarfiliorfittut atorneqarsinnaavoq. 
 
Imm. 2. Immikkoortumi suliffiutilik najugarisaminut atatillugu taamaallaat 
inuutissarsiuteqarfiliortoqarsinnaavoq. Siimuup aqquserngani sanaartorfis-
siaq, toqqorsivittut nioqqutissiorfittulluunniit sanaartorfiusinnaavoq. 
 
Imm. 3. Inuutissarsiuteqarfiit pioreersut pilersaarut naapertorlugu alliler-
neqarsinnaapput, tamatumali pingaarnertut najugarfiuneranut ajornar-
torsiutaanngitsumik. 
 
Imm. 4. Immikkoortumi pilersaarutip iluani teknikkikkut suliffeqarfiit su-
miiffimmi illoqarfimmilu pilersuissutissaasut sanaartorneqarsinnaapput.  
Nunaminertami sanaartukkanut sanaartorfiunngitsunullu naleqquttumik 
sanaartugassat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput.  

 

Sanaartugassat an-
nertussusissaat inis-
siffissaallu 

Imm. 1. Pilersaarut naapertorlugu sanaartugassat nutaat, nunap assingin-
ilu ilanngussani sanaartorfissat nalunaagaapput sanaartorneqassapput. 
Taamatullu sanaartukkat pioreersut allanngortiterlugillu allilerneqarsin-
naallutik, tamanna eqqaamiunut akornutaassanngippat, sumiiffimmilu 
sanaartukkat siammasissusiannut pukkitsuunerinullu allannguutaanngit-
sumik. 
 
Imm. 2. Kapornip aqquserngani, vandrehjemme-p eqqaani, Isikkivimmilu 
sanaartorfissani sanaartukkat nutaat marlunnik quleriiusinnaapput. Toq-
qavimmiit 8,5 meteri portunerpaartaralugu.  Sanaartorfissamik Vandre-
hjemme-mut atasumi atuinissami piumasaqaataavoq, pinnguartarfiup qa-
nittuaniittup atukkap angeqataanik allineqarsinnaanissaa. 
 
Imm. 3. Aammattaaq vandrehjemme-p eqqaani nunap assingani inissita-
mik sanaartorfissiami illuaqqat takornarissanit unnuiffiusinnaasussat 
minnerusut sisamat inissinneqarsinnaapput. Illuaqqat ataasiakkaarlutik 5 
meterinik portunerpaaffeqassapput, 16 kvadratmeteritullu annertus-
suseqassallutik. 
 
Imm. 4. Immikkoortumi inuutissarsiuteqarfiit tulliuttut aallaavigalugit na-
leqqussarneqarsinnaapput: 

- Eqqaamiut tamatumunnga akuersippata. 
- Suliffeqarfik suliffeqarfiutillip najugaqarfianut atasuuppat. 
- Suliffeqarfiup ingerlanneqarnera avatangiisitigut min-

gutitsisuunngippat. 
- Suliffeqarfik nipiliorfiunermigut tipittuliornikkulluunniit eqqaami-

uminut akornusersuutaassanngippat. 
 

Imm. 5. Simuup aqquserngani nutaamik sanaartornissaq portunerpaamik 
quleriit ataasiussapput. Sanaartukkat toqqavianiit 7,5 meterinik portune-
rutinneqassangillat. 
 

Imm. 6. Allaffeqarfissat kiffartuussivissallu ataatsimut katillugit suliffeqar-
fimmut attavianit illumit annertunerutinneqassanngillat. 
 
Imm. 7. Toqqorsivissat, iluarsaassivissat nioqqutissiorfissalluunniit 250 
kvadratmeterinik annertunerussanngillat. 
 
Imm. 8. Sanaartugassat nutaat qanitaminnut naleqqussagaanissaat qu-
lakkeerneqassaaq, taamaalilluni illut pioreersut nutaallu taamatullu qaqqat 
imminnut ataqatigiissuussallutik. 
 
Imm. 9. Seqinnisaatit allallu nukissiutit piujuarsinnaasut illuliap portuner-
paaffissaanut naleqqussagaassapput. 
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• 50 kvadratmeterimut uninngaartarfik ataaseq. 
Suliffissuarnut sullissivinnullu: 
• 50 kvadratmeterimut uninngaartarfik ataaseq. 
 
Toqqorsivinnut: 
• 100 kvadratmeterimut uninngaartarfik ataaseq. 
 
Ulluinnarni niuertarfiit aalajangersimasunillu nioqquteqarfiit, kioskit grillil-
lu: 
• Nioqquteqarfimmut 25 kvadratmeterimut uninngaartarfik ataaseq, tuni-
niaaffinnilu allani 100 kvadratmeterimut uninngaartarfik ataaseq. 
 
Neriniartarfiit il.il.: 
• Issiavinnut qulinut uninngaartarfik ataaseq. 
 
Imm. 6. Sanaartukkat nutaat inarluutilinnut pitsorluttunullu tikikkuminar-
tuliaassapput, eqqaamiuniit aqqusinerniillu ornikkuminartuussallutik. Pisa-
riaqartillugu ingerlasarfissiugaassallutik. 
 

Nunaminertat sa-
naartorfiunngitsut 

Imm.1. Najugaqarfiliortoqartillugu silami susassaqarfissanik pilersitsiso-
qartassaaq. 
 
Imm. 2. Sanaartorfiusussaanngitsut isikkui pigitiinnarneqassapput, qaqqat 
naasuilu ilanngullugit. 
 
Imm. 3. Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu pinngortitaq sapinn-
gisaq atorlugu eriagineqassaaq, takkuulli ”Sanaartorfissat annertussusii 
inissiffissallu” ataannit imm. 3. Pinngortitaq innarligaq pissusiatut ilu-
arseqqinneqassaaq, sumiiffillu qaartitakuiarlugu, tamakku qaartitinermi 
assartuinermiluunniit nakkaatissimagaanni.  
 
Imm. 4. Qaartiterinermi sanaartorfigissaanermilu issoq naasullu sapinn-
gisaq atorlugu innarlernaveersaarneqassapput, imaluunniit mianersortu-
mik peerlugit atoqqitassanngorlugit ittujaarneqassallutik, taamaalilluni 
sanaartornerup naammassinerani nunatat isikkuisut aaqqinniarneqas-
sammata. 
 
Imm. 5. Sukumiisumik pilersaarusiorfimmi qimmiliveqassanngilaq. 
 
Imm. 6. Pilersaarummut nunap assingani ilanngutami nunaminertat 
siusinnerusukkut immigaasimasut ersipput, takkulu sanaartorfiusin-
naanngillat. 
 

 

Sanaartukkanik 
avatangiisinillu io-
reersunik ataavarti-
tsineq 

Imm. 1. Sumiiffimmi eqqissisimatitanik piuinnartitassanillu illoqangilaq.  

Teknikkikkut ator-
tulersuutit 

Imm. 1. Sanaartukkat nutaat innaallagissamut, imermut, kiassaateqarfin-
nut, kuuffissorarnut, tele-mullu attaviligaassapput eqqaavilerinermullu 
peqataassallutik. 
 
Imm. 2. Sumiiffimmi attaveqaatit tamarmik nunap iluatigoortitaassapput, 
sapinngisamillu aqqusiniliornissamut aqqusineeraliornissamullu ilaatin-
neqassallutik, tassa sukkoortinnissaat eqqarsaatigalugu. 
 
Imm. 3. Imeq aattornermeersoq, matumani qaliameersoq ilanngullugu, 
pisortat kuuffissuinut ingerlatinneqassanngilaq, allatulli ingerlateqqin-
neqassalluni, taamaalilluni sumiiffimmi sanaartukkanut, aqqusinernut, 
aqqusineeqqanut sanaartorfiunngitsunullu akornutaasinnaajunnaarlugu. 
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Imm. 4. Sumiiffiup iluani pilersuissutissanik minnerusunik sanaartorto-
qarsinnaavoq, soorlu sakkukillisaavinnik/-kortusaavinnik, ventileqarfinnik 
allatullu teknikkikkut atortulersuuteqarfissanik. Sanaartugassat Nukissior-
fiit isumasioqatigalugit inissitaassapput, sanaartukkat, nunataq isikkiviillu 
eqqarsaatigalugit ilusiligaassallutik. Sapingisamik tamakku sanaartornerup 
nalaani aaqqitassatut suliaasassapput, tassa sanaartorniakkanut atasutut 
inissitaallutik.  
 
Imm 5. Sakkukillisaaviit/-kortusaaviit 3,5 meteritut portunerpaaffeqas-
sapput, 11 kvadratmeteritut initussuseqarlutik. Ventileqarfiit 2,8 meteritut 
portunerpaaffeqassapput, 3 kvadratmeteritut initussuseqarlutik. Teknik-
kikkut atortulersuutit allat illutaat naleqquttumik annertussuseqartillugit 
sanaartugaasassapput. 
 
Imm. 6. Sukumiisumik aalajangersaqarfimmi teknikkikkut atortulersuute-
qarfiit qaqqat marluk qaavini sanaajupput. Nunap assingani ilanngussami 
taakku eqqaanni sumiiffiit sanaartorfissaanngitsut il.il. inissitaapput. 

Avatangiisinut 
tunngasut 

Imm. 1. Sanaartornermi atuinikinnissaq kiassarnissarlu siunertaralugit 
sanaartortoqarniartassaaq, soorlu nukiit piujuarsinnaasut eqqarsaati-
galugit, ass. Seqerngup kissarnera il.il.  
 
Imm. 2. Imermik kissartuliornermi seqinnisaatinik atuinermi, taamatullu 
seqinnisaatit innaallagissiutit sanaartukkamut naleqqussaasoqartassaaq, 
taamaalilluni illumut tulluarsagaasutut isikkoqalersillugit. 
 
Imm. 3. Pilersaarusiami siusinnerusukkut igitassanut inissiivissiaasimasut 
sanaartorfissaanngitsutut inissitaapput. 

 

Piginnittuunermut 
tunngasut 

Immikkut aalajangersagaqanngilaq.  

Illoqarfimmi immik-
koortumut pilersaa-
rummik aamma/ 
imaluunniit kom-
munip pilersaarusi-
ornerani tapilius-
samik atorunnaar-
sitsineq 

Imm. 1. Immikkoortumi pilersaarutip matuma inaarutaasumik akuersis-
sutigineratigut immikkoortumi pilersaarut A10a atorunnaassaaq.  

 

   

 
Nassuiaat 

 

A. Tunuliaqutaa. 
Pilersaarutip allanngortinnera sanaartorfissagissaaneq, pisortat kuuffeqar-
finnut aqqusersuutaat aamma pisortat aqqusiniutaat pillugit Inatsisartut 
inatsisaat nr. 16, 17. november 2010-imeersoq naapertorlugu suliaavoq. 
Kommunimi pilersaarut manna vandrehjemme-p allineqarsinnaanissaa pe-
riarfissinniarlugu suliaavoq, taamatullu aamma najugaqarfissiap sukutsiani 
inuutissarsiuteqarfeqarsinnaaneq ersarissaaffiginiarlugu, kiisalu arlaannik 
sumi inissiisoqarallarsinnaanersoq. 
Najugaqarfiliorfissaq tamakkiisumik sanaartorfioreersutut isigineqarpoq, 
sinneruttullu qorsuttaqarfiusut sanaartorfiussanatik. Tamanna allanngor-
tissagaanni nutaamik kommunimi pilersaarut tapiliussiffiusariaqassalluni. 
Taamaattorli inuutissarsiuteqarfinnik najugarisanilluunniit eqqaamiunut 
akornusersuutaasussaanngitsumik allanngortiterinerit allilerinerilluunniit 
pisinnaassallutik. 
Inuutissarsiuteqarfiilli assassorfiunngitsut (inatsisileritoqarfiit il.il.) najuga-
qarfinnut ilaasutut pilersinneqarsinnaapput, tamanna eqqaamiunut akor-
nusersuutaassanngippat, piginnittorlu illumini najugaqaannassappat. 
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B. Siunertaq. 
Pilersaarutip siunertarivaa, sumiiffiup najugaqarfissatut soqutiginartuuin-
narnissaa, peqatigitillugulu inuutissarsiuteqarfiit pioreersut ingerlaannar-
nissaat. Oqaatigineqassaarli, aallaavittut inuutissarsiuteqarfiit sumiiffimmi 
najugalinnut akornusersuisuunnginnissaat. 
Taamatuttaaq pilersaarutikkut siunertaalluni, sumiiffimmi vandrehjemme-
mut atatillugu takornarissanut atugassatut illuaqqanik inissiisinnaalernis-
saq, taamatullu vandrehjemme allanngortiterneqarsinnaaqqullugu marlun-
nik quleriilimmik allilerneqarsinnaalerlugu, kiisalu aamma illuaqqat minne-
rusut arfinillit takornarissanut unnuiffiusinnaasussat pilersinneqarsinnaaq-
qullugit. 
Taamatuttaaq Kapornik aqquserngani marlunnik quleriilinnik najugaqarfi-
liortoqarsinnaaqqullugu. 
 
C. Ullumikkut sukumiisumik aalajangersagarfik 
Immikkoortoq sukumiisumik aalajangersagaqarfiusoq najugaqarfissiatut 
pilersitaanikuuvoq, inuutissarsiuteqarfiit assigiinngitsut inissiffigisinnaa-
saat. Sisimiuni illoqarfiup qeqqata tungaani inissisimavoq, Nikkorsuarnut, 
Glahnillu aqqusernganik kangimullu ilinniartunut inissianik ungalusaalluni-
lusooq. 
Nunataani qaqqaqarpoq marlunnik angajaajusunik, taakkulu  tele-p atta-
veqaatai assigisaallu eqqaassanngikkaanni sanaartorfissiaanatik. 
Sumiiffiup kujasinnerusortaani illoqarfimmiit isikkiviit pitsaasut ilaat inissi-
simavoq, tassanngaaniit Itillip qaqqai, kiisalu kangerluk Amerloq isikkivigi-
ssuullutik. 
Sumiiffik sukumiisumik aalajangersagaqarfik tamakkiisumik sanaartorfio-
reersutut isigisaavoq, nutaanillu taamaallaat pilersaarusiami inissiffiusin-
naasuni sanaartortoqarsinnaassalluni. 
 
D. Imariai. 
Sumiiffimmi tamakkiisumik sanaartorfioreersumi siunertaqanngitsumik ili-
uuseqarsinnaanissaq ingalassimaartinniarlugu pilersaarutikkut qulakkeer-
niarneqarpoq, sumiiffillu soqutiginaatilittut najugaqarfiujuaannartikku-
sullugu. 
 
Atorneqarnera 
Kommunimi pilersaarummut tapiliussakkut sumiiffiup pingaarnerpaamik 
illunik ataasiakkaani quleriit aappaa affaq tikillugu 8,5 meterinillu portu-
nerpaaffilinnik najugaqarfittut inissisimanera aalajangersaaffiuvoq. Ataa-
siakkaatigut quleriinnik marlunnik initalinnik akuersissuteqarpoq. Sanaar-
tukkat naqqup ataani najugaqarfittaqarsinnaapput. 
Naqqup ataa tassaavoq, nunap qaaniit appasinnerusumiittoq. Naqqup ataa 
portuppat pukkikkaluarpalluunniit, inissiap initussusianut ilanngunneqar-
neq ajorpoq. 
Sumiiffimmi matuma siuliini taaneqartut killisarititaasut iluanni najugaqar-
fissiat angissutsimikkut isikkumikkullu assigiinngitsut suli sanaartorneqar-
sinnaapput, tassa illooreersut toqqaviini sanaartortoqarniarpat, allanngor-
titerisoqarpat allilerisoqarpalluunniit. 
Sumiiffimmi teknikkikkut atortulersuutinik sanaartortoqasinnaavoq, tama-
tumani piumasaqaataalluni, tamakku sumiiffimmi sanaartukkaniit immik-
kuullarissutut isikkulerneqannginnissaat. 
 
Nunatat sanaartorfissaanngitsut 
Nunatat sanaartorfissaanngitsut, sumiiffimmi periarfissaqarpat, aneerfis-
satut atugassiaassapput. Sumiiffimmi quiliortoqarnissaa il.il. akuersissuta-
assagaluarpat, tamakku aneerfissanut oqqiffiusinnaanngorlugit sanane-
qartassapput. Sumiiffimmi nunaminertamik manissaasoqarsinnaavoq, mi-
ngutsigaanngitsunik immiilluni nunagissaasoqarsinnaallunilu. 
Tamakku saniatigut kommunimi pilersaarummut tapiliussakkut sanaartu-
gassat isikkussaat, matumani qanoq annertutiginissaat ilanngullugu, 
inissiffissaat atortussanillu toqqaanerit, taamatullu allagartalersuinerit 
containerinillu inissiisinnaanerit malittarisassiugaapput. 
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Aqqusineqarneq 
Sumiiffik Kaaliikassaap Aqqusernganiit, Kapornip Aqqusernganiit, Uigulu-
kutsuniit, Nasiffimmiit Aqissilimmiillu aqqusineqarpoq. 
Biilit illumut atasumik uninngaartarfeqassapput. 
 
Nunaminertat atorneqangitsut 
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, aqqusineqarfiunngitsut il.il. sunngif-
fimmi sammisaqarfissatut atorneqassapput, imaluunniit pissutsimikkut 
allanngortitaassanatik. Taamaattumik sumiiffik attaveqatitigut sanaartor-
figissaanermi/ sanaartorfiginerani sapinngisamik allanngortinnaveersaa-
gaassaaq, taamaalilluni sunngiffimmi atorsinnaanera pitsaasumik periar-
fissaqartinniarlugu. 
Sumiiffimmi silamiiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq, taamatullu 
aamma pinnguartarfinnik il.il. 
 
Pilersugaaneq 
Sumiiffimmi illuliat nutaat inuutissarsiuteqarfissallu kuuffissuarnik, imer-
mut innaallagissamullu attaveqarfiligaassapput, taamatullu aamma kom-
munimi eqqaavilerinermut peqataassallutik. 
Siunissami attaveqaatiliutassat tamarmik nunamut matoorutaassapput. 
Sumiiffik tamakkerluni Eqqaavimmut atasumik anartarfeqarnikkut imiku-
mut attavilersugaassasoq naatsorsuutigineqarpoq. Taamaalilluni imaanut 
nutaamik kuuffissualiisoqassanani. 
 
E. Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera. 
Nuna tamakkerlugu pilersaarutinut 
Sukumiisumik pilersaarusiorfimmi pilersaarusiornikkut nuna tamakkerlugu 
pilersaarusiorneq kalluarneqanngilaq. 
Pilersaarusiaq Namminersorlutik Oqartussat kommunini pilersaarusiornik-
kut soqutigisaat naapertorlugit suliaavoq. 
 
Qeqqata Kommuniani 2012-imiit 2024-imut pilersaarusiaq 
Pilersaarusiaq Kommunimi 2012-imiit 2024-imut pilersaarummi aalajan-
gersakkat pingaarnerit naapertorlugit suliaavoq. Taamaattorli annikinne-
rusutigut ersarissaasoqarlunilu iluarsiissuteqartoqarpoq. 
Pilersaarusiaq una Qeqqata Kommuniani kommunimi 2012-imiit 2024-
imut pilersaarummut tapiliussaavoq. 
Kommunimi pilersaarummut tapiliussami immikkoortumi pilersaarummi 
A10a-mi sumiiffik pineqartoq tamakkerluni pineqarpoq, immikkoortoq 
800-A61-i kisiat pinnagu, taanna kommunimi pilersaarummut tapiliussami 
nr. 2-mi ilanngunneqarmat. 
Immikkoortumut 800-A10.1-mut atatillugu, sukumiisumik aalajangersa-
gartai Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Inat-
sisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu nu-
taaliarineqassapput. 
 
Imikkut aalajangersaaffigisat 
Sumiiffik Mittarfeqarfimmut atatillugu silaannartai immikkut aalajanger-
saaffiuvoq. 
Mittarfeqarfiup qanittuani akornuteqannginnissaq silaannakkut immik-
koortitsisoqarnikuuvoq, ilaatigut sanimut sikkigissunik, kiisalu mikkiartor-
tarfissanik ilaatigullu mikkiartornermi tinginermilu mittarfimmut tallissuti-
tullusooq immikkoortitaasunik. 
Immikkoortoq silaannakkut sanimut sikkigissumik 55 meterinik akornute-
qanngitsumik ingerlavissaqarfiuvoq. Kangerluarsunnguulli kujataatungaani 
sanaartortoqarsinnaalluni nunap qaaniit 15 meteritut portunerpaaffilerlugit 
(taamaattorli kote 101-mit qaffasinnerunngitsunik), imaluunniit kote 55,5 
tikillugu. 
Aqquserngit kote 49,5 tikillugu sanaartorneqarsinnaallutik. 
 
Silaannakkut radiup maligaasai atorlugit nassiussinermi napparutit eqqaat 
sanaartorfiussanngilaq. Pilersaarummut ilanngussami nunap assingani 
annertussusiat takuneqarsinnaavoq. 
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F. Inatsisitigut atuuffii 
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 Boligområde 

Områdets afgrænsning og opdeling Delområdet er beliggende centralt i Sisimiut by på et 

markant fjeld. Delområdet er mod nord afgrænset af 

Nikkorsuit, mod sydvest af den markante fjeldskråning 

ned mod Qiviarfik, mod sydøst af kollegierne ved bygge 

og anlægsskolen og mod øst af Eqqaavimmut Aqq. 

Anvendelse specifik Blandet boligområde 

Anvendelse Delområdet udlægges til boligformål – åben lav og tæt 

lav beboelse med mulighed for indpasning af mindre 

værkstedsfunktioner, hvis disse ikke medfører miljø-

mæssige gener for omgivelserne. Der kan opsættes 3 

sendemaster med tilhørende teknikhuse. Der kan endvi-

dere indpasses turistrettede funktioner som vandrehjem 

og cafe 

Eksisterende forhold Delområdet er 21,5 ha og meget kuperet. Bebyggelsen 

omfatter omkring 170 boliger i fritliggende enfamilie- og 

dobbelt huse og 11 rækkehuse i en og halvanden etage, 

10-15 bygninger der anvendes til erhvervsformål, samt 3 

sendemaster og teknikhuse. Der er etableret et vandre-

hjem i området. 

Bebyggelse Ny bebyggelse må opføres som enfamilie-, kæde- eller 

rækkehuse i en etage med udnyttet tagetage. 

Restrummelighed Delområdet er fuldt udbygget, dog kan der etableres ny 

bebyggelse i de i planen angivne byggefelter ved Van-

drehjemmet, ved udsigten og i forbindelse med Kapornip 

Aqq. 

Trafikbetjening og forsyning Delområdet skal vejbetjenes fra kaaliikassaap Aqq, ad 

Kapornip Aqq., Uigulukutsut, Nasiffimmut samt Aqissilik. 

Der må ikke etableres flere tilslutninger til Kaaliikassaap 

Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 

Fredede og bevaringsværdige træk Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i 

området.  

Klausulerede zoner Delområdet er omfattet af den klausulerede zone om-
kring Sisimiut Lufthavn, i form af den vandrette hin-
dringsfrie flade på 55 m, der for dette områdes ved-
kommende er defineret ved 15 m over eksisterende ter-
ræn og max 101 m.  
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Udbygningsrækkefølge Delområdet skal betragtes som fuldt udbygget når der er 

opført byggeri i de i planen angivne byggefelter. 

Særlige bestemmelser Højdedraget omkring vindmåleren B-702 skal friholdes for 

yderligere bebyggelse og der må således ikke fortages ter-

rænregulering over kote 76. Højdedraget 6662 må ikke be-

bygges og der må således ikke fortages terrænregulering 

over kote 70. ud til Kaaliikassaap Aqq. Mellem B-688 og B-

542 er der etableret nærlegeplads som kun må nedlægges 

mod etablering af en anden inden for lokalområdet. 

Eksisterende lokalplan (Da) Lokalplan A10a. 

Eksisterende lokalplan (Gl) Lokalplan A10a. 
 

  

 
 

 
 
Detaljerede bestemmelser 
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Detailområdets an-
vendelse 

Stk. 1. Detailområdet kan anvendes til boligformål, åbent lav, dobbelthuse 
og rækkehuse 
  
Stk. 2. Eksisterende erhverv kan fortsat udbygges i henhold til planen 
under forudsætning at der ikke opstår gener i forhold områdets hovedan-
vendelse som boligområde. 
 
Stk. 3. Inden for detailområdeplanen kan der opføres tekniske anlæg til 
områdets og byens forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes 
under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.  

 

Bebyggelsens om-
fang og placering 

Stk. 1. Ny bebyggelse kan opføres i henhold til denne plan, hvor der på 
kortbilagene er angivet byggefelter. Ligesom der kan etableres om- og 
tilbygninger til eksisterende bebyggelse i det omfang det kan ske uden 
gener for omkringboende, og uden at områdets karakter af åbent lavt 
boligområde ændres. 
 
Stk. 2. Ny bebyggelse kan i byggefelterne ved Kapornip Aqq, Vandre-
hjemmet og ved udsigten etableres i 2 etager. Med en max højde på 8,5 
m. over sokkel. Det er en forudsætning for udnyttelse af byggefeltet som 
ligger sammen med Vandrehjemmet, at den tilstødende legeplads udvides 
med et areal der svarer til det areal der inddrages. 
 
Stk. 3. Ved Vandrehjemmet kan endvidere indenfor det på kortbilaget 
angivne byggeområde etableres op til 4 mindre hytter til overnatning for 
turister. Hytterne må pr. stk. max have en højde på 5 m og et bebygget 
areal på 16 kvm. 
 
Stk. 4. Erhverv kan indpasses i området på betingelse af: 

- At omkringboende erklærer sig indforståede hermed. 
- At virksomheden placeres i tilknytning til beboelsesbygning be-

boet af virksomhedsejeren. 
- At virksomhedens drift ikke vil medføre forurening af omgivel-

serne. 
- At virksomheden ikke vil påføre omkringboende støj- eller lugt-

gener 
-  

Stk. 5. Ny bebyggelse i byggefeltet på Siimuup Aqq. må maksimalt opfø-
res i 1 etage. Bygninger må ikke gives en højde, der overstiger 7,5 m 
målt fra overkant af sokkel. 
 

Stk. 6.  Bygninger til en kontor og servicevirksomhed må ikke udgøre et 
større samlet areal end arealet af den bolig virksomheden er tilknyttet. 
 
Stk. 7.  Bygninger til en lager-, værksteds- eller fremstillingsvirksomhed 
må ikke udgøre et areal større end 250 m2. 
 
Stk. 8. Det skal sikres, at ny bebyggelse harmonerer med omgivelserne, 
så der er en sammenhæng mellem eksisterende bebyggelser, fjeldet og 
de nye bebyggelsesformer. 
 
Stk. 9. Solceller og andre vedvarende energiformer skal indpasses inden 
for den angivne maksimale bygningshøjde.  
 
Stk. 10. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. 
at fundamentets mindste synlige højde ikke må overstige 0,5 m over 
oprindeligt terræn.  
 
Stk. 11. Betonfundamenter med en højde over 1,5 m meter målt fra 
terræn – skal beklædes som ydervægge. (Se illustration). 
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Åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse: 

• Med individuel parkering (parkering i direkte tilknytning til boligen): 
2 p-pladser pr. bolig. 
 
• Med individuel parkering (parkering i direkte tilknytning til boligen) 
og gæsteparkeringsplads på fælles p-plads: 1,5 p-plads pr. bolig. 
 
• Fælles parkering: 1 p-plads pr. bolig. 
 
Etageboligbebyggelse:  
• ½ p-plads pr. bolig. 
 
1 p-plads pr. 5 boliger til kollegier og boliger for uddannelsessøgende. 
  
Kontorbyggeri:  
• 1 p-plads pr. 50 m2. 
 
Fabriks- og værkstedsbyggeri:  
• 1 p-plads pr. 50 m2. 
 
Lagerbygninger:  
• 1 p-plads pr. 100 m2. 
 
Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kiosk og grill: 
• 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetage-
areal i øvrig. 
  
Restauranter o.l.:  
• 1 p-plads pr. 10 siddepladser. 
 
Stk. 6. Ved ny bebyggelse skal adgangsforholdene tilrettelægges så 
niveaufri adgangsforhold for handicappede og dårligt gående, fra det 
omgivende terræn og vejareal. Der kan evt. etableres ramper. 
 

Ubebyggede arealer Stk. 1. I forbindelse med boligbebyggelser skal der indrettes arealer 
til udeophold. 
 
Stk. 2. Ubebyggede arealer der ikke tages i anvendelse skal bibehol-
des med et naturligt udseende med fjeld eller fjeldbeplantning. 
 
Stk. 3. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og 
byggeri, jf. dog stk. 3 vedr. "Bebyggelsens omfang og placering". 
Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for spræng-
stykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.  
 
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 terræn kan reetableres i 
forbindelse med afslutning af byggeri. 
 
Stk. 5. Der må ikke placeres hundehold inden for delområdet.  
 
Stk. 6. I planen er på kortbilaget angivet arealer der tidligere har 
været anvendt som fyldpladser og derfor ikke kan bebygges. 
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Bevaring af eksiste-
rende bebyggelse 
og omgivelser 

Stk. 1. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i områ-
det. 

 

Tekniske anlæg Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, fjernvarme, kloak, tele 
og affaldshåndteringssystem. 
 
Stk. 2. Alle forsyningsledninger i området skal føres 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 om-
kringliggende bebyggelse, veje, stier og friarealer. 
 
Stk. 4. Inden for området kan der opføres mindre bygninger til forsy-
ningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske 
anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, og ud-
formes 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. Der er i detailområdet etableret tekniske anlæg på 2 fjeldtop-
pe i området. Der er på kortbilaget angivet områder der skal friholdes 
for bebyggelse m.v. omkring disse anlæg. 

 

Miljøforhold Stk. 1. Der skal tilstræbes anvendt energibesparende byggeri og 
opvarmningsløsninger med anvendelse af vedvarende energi, f.eks. 
anvendelse af passiv solvarme m.v.  
 
Stk. 2. Anvendelse af solvarmepaneler til produktion af varmt vand og 
solceller til elproduktion skal tilpasses byggeriet så de fremtræder 
som en integreret del af bygningerne.  
 
Stk. 3. I planen er tidligere affaldsdepoter angivet som områder der 
ikke kan bebygges. 

 

Ejerforening Ingen særlige bestemmelser.   

Ophævelse af lokal-
plan og/eller kom-
muneplan-tillæg 

Stk. 1. Ved den endelige godkendelse af denne plan ophæves lokal-
plan A10a.    
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Redegørelse 
 

 

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 en udvidelse 
af vandrehjemmet, samt for at præcisere hvor der kan drives erhverv 
i boligområdet og hvor der kan foretages oplag. 

Boligområdet betragtes som fuldt udbygget og de resterende grønne 
områder skal bibeholdes uden bebyggelse. Ændring heraf vil kræve 
udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg. 

Der vil dog i det omfang det ikke vil medføre gener for de omkringbo-
ende kunne gennemføres om og tilbygning både af eksisterende 
erhverv og boliger. 

Der vil fortsat kunne etableres mindre liberale erhverv i forbindelse 
med boliger under forudsætning at det kan ske uden gener og at 
ejeren af virksomheden fortsat bebor boligen. 

B. Formål. 

Det er formålet med planen at sikre områdets fastholdelse som et 
attraktivt boligområde samtidig med at de eksisterende erhverv fort-
sat kan eksistere. Det skal dog pointeres at udgangspunktet er at 
erhvervene skal drives uden at der opstår gener for omkringboende. 

Det er endvidere planens formål, at der skabes mulighed for etable-
ring at turisthytter i forbindelse med vandrehjemmet og at vandre-
hjemmet kan ombygges og udvides til 2 etager samt at der kan etab-
leres op til 6 mindre hytter til turistovernatninger. 

Ligesom der ved Kapornip Aqq. etableres mulighed for at etablere en 
boligejendom i 2 etager 

C. Detailområdet i dag 

Delområdet er etableret som et boligområde med indpasning af for-
skellige erhverv. Det er beliggende centralt i Sisimiut omkranset af 
vejene Nikkorsuit, Glahnip Aqq., og af kollegie området mod øst. 

Landskabet er karakteriseret af 2 større fjeldtoppe, der er friholdt for 
bebyggelse bortset fra udstyr til telekommunikation og lignende. 

I den sydlige del af området er et af byens markante udsigtspunkter, 
hvor der er god udsigt til Itilleq fjeldene og Amerloq fjorden.  

Delområdet er udbygget og der kan kun i det i planen angivne omfang 
etableres ny bebyggelse. 
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D. Indhold. 

Planen skal sikre at der ikke i det allerede udbyggede område etable-
res uhensigtsmæssige aktiviteter og at området fortsat kan udvikle 
sig som et attraktivt boligområde. 

Anvendelse 
Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til boligfor-
mål i alt overvejende grad som enkeltstående parcelhuse i 1½ etage, 
med en max højde på 8,5 m. Der er i nogle tilfælde meddelt tilladelse 
til at bygge i 2 etager. Bebyggelse kan etableres med kælder. 

Kælder defineres som en etage hvor gulvet er under terræn, altså 
jordniveau. Uanset om kælderen er høj eller ej, regnes den ikke med i 
etageantal. 

Der er fortsat mulighed for at der kan opføres boliger med forskellige 
størrelser og former inden for området inden for rammerne af oven-
stående når det sker som genopførelse af eksisterende bebyggelse 
eller i forbindelse med om og tilbygning. 

Der kan etableres bygninger til områdets tekniske forsyning under 
forudsætning af, at disse anlæg så vidt muligt afstemmes med be-
byggelseskarakteren i området.  

Ubebyggede arealer 

Ubebyggede arealer skal, hvor terrænet tillader det, primært indrettes 
til udeophold. Hvis der undtagelsesvis tillades at etableres udhuse mv. 
på terræn, skal disse placeres så de bidrager til afskærmning af op-
holdsarealer. Der kan ske terrænregulering og opfyld med ikke-
forurenet materiale. 

Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelser for udform-
ningen af bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materia-
ler, samt skiltning og containeropstilling. 

Trafikbetjening 
Området vejbetjenes fra Kaaliikassaap Aqq, ad Kapornip Aqq., Uigulu-
kutsut, Nasiffimmut samt Aqissilik.    

Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse. 

Friarealer 
Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse, veje mv. skal anlægges 
som rekreative anlæg eller henligge i naturtilstand. Derfor skal terræ-
net skånes mest muligt under byggemodningen/etablering af led-
ningsanlæg og byggeri, så den eksisterende rekreative kvalitet beva-
res bedst muligt. 

Der kan etableres områder til udendørs ophold, samt legepladser mv. 

Forsyning 
Nye boligerne og erhverv i området skal forsynes med, kloakafled-
ning, vand og el samt tilsluttes den kommunale affaldshåndtering. 
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Alle fremtidige forsyningsledninger skal føres under terræn 

Det forventes at hele området med tiden kloakeres til afledning af 
både sort og gråt spildevand og at spildevandet afledes gennem den 
eksisterende udledning ved Eqqaavimmut. Der skal således ikke 
etableres nye afløbsledninger til havet. 

E. Planens forhold til anden planlægning. 

Landsplanlægning 
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke landsplanlægningen. 

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommune-
planlægningen. 

Qeqqata Kommuneplan 2012-24  
Planen er i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i 
kommuneplan 2012 – 2024. Dog er der indført mindre præciseringer 
og justeringer 

Planen er et tillæg til Kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kom-
munia    

Kommuneplantillægget omfatter hele området omfattet af lokalplan 
nr. 10a. med undtagelse af delområdet 800-A61, der bliver omfattet 
af kommuneplantillæg nr. 2. 

For detailområde 800-A10.1 udarbejdes der nye detaljerede bestem-
melser, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om 
planlægning og arealanvendelse. 

Klausulerede zoner 
Området er beliggende inden for spærrezonen 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 udflyv-
ningsflader i banens forlængelse. 

Detailområdet berøres af en vandret flade i kote 55,5. I områderne 
syd for Ulkebugten kan der dog etableres bebyggelse med en maksi-
mal højde på 15 meter over terræn (dog maksimalt til kote 101) eller 
op til kote 55,5. Veje kan anlægges op til kote 49,5. 
 
Områderne omkring sendemasterne skal friholdes. Udstrækningen af 
områderne er angivet på planens kortbilag. 
 
 
F. Retsvirkninger 

Midlertidige retsvirkninger 

Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offent-
liggjort, 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 
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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. 
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       Nunap assingatut ilanngussaq 1. 

       Immikkoortup pilersaarusiorfiusup killilersorneqarnera 

       Kortbilag nr. 1 

       Delområdets afgrænsning og opdeling 
 


