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Tunngassuteqartumut / Til hvem det måtte vedrøre 

Nunaannarmi angalanissamut akuersissut 

’Assartuutit motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pillugit Namminersorlutik Oqartussat 
nalunaarutaat nr. 10, 10. oktober 2013-imeersoq’ 2014-imi januaarip aallaqqaataani 
atuutilersussaq tunngavigalugu Sisimiut, Kangerlussuup Maniitsullu akornanni 
motoorilinnik angalanissamut Qeqqata Kommuniani Kommunalbestyrelsi immikkut 
akuersissuteqarpoq. Siusinnerusukkut Sisimiut, Kangerlussuup Maniitsullu eqqaanni 
assartuutit motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pillugit Namminersornerullutik 
Oqartussat nalunaarutaat nr. 5, 25. maj 1999-imeersumi ingerlavissiatut kiisalu 
immikkoortut angallavigineqarsinnaasutut immikkoortinneqartunut angalanissamut 
immikkut akuersissummik tunniussivigineqarput. Ingerlavissianut kiisalu immikkoortut 
angallavigineqarsinnaasunut nunap assingi ilanngussani 1-imi, 2-mi 3-milu 
takuneqarsinnaapput.  2014-imi januaarip aallaqqaataanit upernaamilu nunap 
aakkiartulernerata tungaanut, imaluunniit kommunip nunaannarmi angalanissamut 
ileqqoreqqusaata akuersissutigineqarnissaata atuutilernissaatalu tungaanut immikkut 
akuersissutit atuutissalluni. Qamuteralaat qamussuillu atorlugit angalanissamut 
immikkut akuersissutigineqarput.  

Qeqqata Kommuniani innuttaasunut, inuutissarsiutigalugu piniartunut 
takornariartitsisartunut il.il. immikkut akuersissut tunniunneqassaaq.   
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Tilladelse til kørsel i det åbne land 

Med hjemmel i ’Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse 
af motoriserede befordringsmidler’, som træder i kraft 1. januar 2014, udsteder 
Qeqqata Kommunia’s kommunalbestyrelse hermed dispensation til motoriseret kørsel 
i områderne mellem Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq. Der gives dispensation til 
kørsel i kørselskorridorerne og områderne til fri kørsel, som tidligere har været udlagt i 
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henhold til ’Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 25. maj 1999 om anvendelse af 
motoriserede befordringsmidler i området Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq’. Kort 
over kørselskorridorerne og områder til fri kørsel ses i bilag 1, 2 og 3.  Dispensationen 
gælder fra 1. januar 2014 og indtil forårstøbrud udvirker at der ikke kan køres, eller 
indtil kommunens nye vedtægt om kørsel i det åbne land vedtages og træder i kraft. 
Der gives dispensation til kørsel med snescooter og pistemaskine.  

Dispensationen udstedes til Qeqqata Kommunias borgere, erhvervsfangere, 
turistaktører m.fl.   

 
 

 Inussiarnermusik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen 

Paneeraq Olsen Hermann Berthelsen 
Kommunaldirektør Borgmester 


