Qamutit motoorillit Qeqqata Kommuniani nunaannarmi angallassissutiginissaat pillugu ileqqoreqqusaq.
Assartuutit motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 10, 10. oktober 2013-imeersumi § 6, aamma § 7 imm. 2, § 9, imm. 1 aamma § 12 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:
Atuuffissai il.il.
§ 1. Ileqqoreqqusakkut matumuuna aalajangersarneqarpoq, Qeqqata Kommuniata nunataani nunaannarmi qamutinik motoorilinnik ingerlaffiusinnaasut, tassa assartuutinut ingerlavissianik pilersitsiviusimasuni. Ingerlavissianik toqqaanermi pinngortitamik avatangiisinillu innarliinnginnissaq
sapinngisamik isiginiarneqarpoq.
Imm. 2. Ileqqoreqqusami matumani nunaannarmik pineqartoq tassaavoq, nuna illoqarfiup nunaqarfiullu avataaniittut.
Imm. 3. Kangerluit imartallu sikuunerup nalaani sikusartut nunaminertatut nunaannarmut ilaatinneqassapput.
Imm. 4. Ileqqoreqqusaq manna Sermersuarmi sermersuarmiillu sermimut iigartartumi atuutinngilaq.
§ 2. Qamutit motoorillit ileqqoreqqusami pineqartut makkuupput, qamutit motoorillit nimeruaasartunik assakaasunillu ingerlatsisillit suulluunniit, sikukkoorutissatut, aputikkoorutissatut, qaqqakkoorutissatut, allatulluunniit nunakkoorutissatut tulluarsagaasut.
§ 3. Aqqusinertigut, inissiivissatigut narsartakkulluunniit il.il. ingerlanerit, nunamik pilersaarusiornermik inatsit naapertorlugu atuisinnaanermik akuersissummik peqarfiusussaasut, taamatullu inuutissarsiutigalugu ingerlatatut uumasuutinik angallassinerit, ileqqoreqqusami matumani pineqanngillat.
Imm. 2. Avatangiisinik pinngortitamillu Nakkutilliisussaatitat nakkutilliillutik ingerlanerini, annaassiniarnerni, politiit misissuinerini, sakkutuut suliaqarnerini assigisaanillu pisoqarnerini ileqqoreqqusaq manna atuutinngilaq.
Imm. 3. Allatigut motoorilinnik ingerlaarfinni inatsisitigut allatigut aaqqiiffiusuni, aaqqissuussinerit killilersuiffiunerusut tamatigut atuutinneqassapput.
Qamutinik motoorilinnik assartuussissutinik atuinerit
§ 4. Ukiuunerani angallanneq.
Imm. 1. Ingerlavissiat assartuussivissiallu, matumani nunap assingini 1-imiit 4-mut
nalunaarsoqqasut, avataatigut qamutinik motoorilinnik angalasoqaqqusaanngilaq.
Imm. 2. Piumasarineqartut tulliuttut naapertorlugit assartuussivissiatigut ingerlavissiatigullu
angalasoqarsinnaavoq:
a). Oktobarip 15-ianiit maajip 30-ata tungaanut, imm. b eqqumaffigalugu, ukiuunerani assartuussivissiat ingerlavissiallu angalavigineqarsinnaapput, immap, tatsit kuuillu sikuatigoornermi aalajangersagaq aamma atuuppoq.
b). Nunap qerinerani, tassa nunap sannaanut naasuinullu akornutaasussaanngitsumik nammalluarsinnaanerani, nuna 20 centimeterinik mangertuunngitsumik imaluunniit manngertumik 7
centimeterinik aputeqarnerani, sikulu naammaginartumik issussuseqarnerani, ukiuunerani assartuussivissiat ingerlavissiallu angalavigineqarsinnaapput.

Imm. 3. Kommunalbestyrelsip ukiuunerani assartuussivissianik ingerlavissianillu pilersitsinerminut atatillugu assartuussivissianik ingerlavissianillu nalunaaqutsersuinissaq piumasarisinnaavaa.
Imm. 4. Ukiuunerani assartuussivissiat atorneqarnissaat.
a). Sisimiut Kangerlusuullu akornanni, Akuliarusiarsuup kuuata qinnguani, Qinnguata kuussuani
Aqqutikitsumilu ukiuunerani assartuussivissiaq qamutinit motoorilinnit tamanit
angalavigineqarsinnaavoq, takuuk § 2
b). Ukiuunerani assartuussivissiat sinnerini qamuteralannik taamaallaat angalavigineqarsinnaapput.
Imm. 5. Ukiuunerani ingerlavissiat tassaapput angallannissamut nalinginnaasumik piumasaqaataasut naapertorlugit angalavigineqarsinnaasut. Immikkoortut assigiinngitsut marluk
immikkoortitaapput:
a). Ukiuunerani ingerlavissiat kikkunnut tamanut angalavigineqarsinnaasut.
b). Ukiuunerani ingerlavissiat, inuutissarsiuteqarluni angalanerinnarmi angalavigineqarsinnaasut.
§ 5. Ukioq kaajallallugu angallanneq.
Ukioq kaajallallugu assartuussivissiat sioqqanik aqqusinniaapput, nunallu assingatut ilanngussaq 5imi nalunaarsoqqallutik. Assartuussiviit taakku avataatigut angalasoqaqqusaanngilaq. Aasaanerani
ingerlavissialiisoqassanngilaq.
Imm. 2. Ukioq kaajallallugu assartuussivissiat qamutinit motoorilinnit tamanit
angalavigineqarsinnaapput.
Nunatanik mianernartunik toqqaaneq.
§ 6. Naalakkersuisut nunatanik mianernartunik toqqaasinnaapput, qamutinik motoorilinnik assartuussutinik angalavigeqqusaanngitsunik.
Imm. 2. Naalakkersuisut ingerlavissiatigut assartuussivissiatigulluunniit §§ 4-mi 5-imilu taaneqartuni angalasinnaanissaq inerteqqutigisinnaavaat. Angalasinnaanissamik inerteqqussuteqarneq ataavartuusinnaavoq, piffissami aalajangersimasumi pisinnaalluni, ukiulluunniit qanoq ilineranut aalajangiussaasinnaalluni.
Imm. 3. Angalanissamik immikkoortoq 1 aamma 2 naapertorlugu inerteqqussutaasinnaasut iluarsiissutaasinnaasulluunniit kommunip nittartagaatigut, allagarsiussinikkut tusagassiutitigullu saqqummiunneqartassapput.
Angalasinnaanermut aalajangersakkat nalinginnaasut.
§ 7. Nunakkut angalanermi tassanngaannartumik sangupiloortoqartassanngilaq, sukkatseriasaartoqartassanngilaq, unipiloortoqartassananiluunniit, tassa nunatamut aserorterutaasinnaasumik.
Imm. 2. Tatsini, kooqarfinni annertunerusuni kangerlunnilu nunap illuaniit illuanut ikaarnerit, nunap naasuinik nunatartaanilluunniit aserorterutaanngitsukkut pisassaaq.
Immikkut akuersissutit.
§ 8. Immikkut pisoqartillugu, kommunimit assartuussivissiatut ingerlavissiatut akuersissutit avataatigut qamutinik motoorilinnik assartuussisinnaanissaq, kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa.

Imm. 2. Immikkut akuersissutissamik qinnuteqaat nunakkut aqqutissamik toqqammavilersugaq,
kingusinnerpaamik sapaatip akunnerinik sisamanik sioqqutsisumik kommunalbestyrelsimut tunniunneqartassaaq.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip immikkut akuersissuteqarnermini iluaqutaasussaasunik piumasaqaateqarsinnaavoq.
Imm. 4. Immikkut akuersissuteqarneq Avatangiisinut Naalakkersuisumut paasissutissiissutitut ingerlatinneqartassaaq.
Imm. 5. Immikkut akuersissut immikkoortoq 1 aamma 2 naapertorlugit nalunaarutigineqartoq, qaqugukkulluunniit akuersissuteqarnermi piumasaqaataasut unioqqutinneqarpata Kommunalbestyrelsimit Naalakkersuisunilluunniit allanngortinneqarsinnaallunilu utertinneqarsinnaavoq, imaluunniit Kommunalbestyrelsi Naalakkersuisulluunniit naliliinerisigut nunamut avatangiisinullu aserorterinermik kinguneqarsimappat.
Imm. 6. Immikkut akuersissummik ukioq ilivitsukkaarlugu tunniussisoqarsinnaavoq.
Imm. 7. Immikkut ittoqartillugu, tassa aaqqissuussisoqartillugu, soorlu piniarnermik pilersaaruteqarnerit, timersornermik aaqqissuussinerit, pisortat assartuussititsisillugit, ilisimatusarnikkut pilersaarutinik ingerlatsisoqartillugu il.il., kommunalbestyrelsi § 4, imm. 2-mi aalajangersakkat naapertorlugit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.
Nakkutilliineq il.il.
§ 9. Ileqqoreqqusami matumani kiisalu Assartuutit motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pillugit
Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 10, 10. oktober 2013-imeersumi malittarisassat eqqortinneqarnersut pillugit kommunalbestyrelsi nakkutilliisussaavoq.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi piumasaqaatinik inerteqqutinillu nalunaaruteqarsinnaavoq, tassa § 4,
imm. 7, nr. 1-mi malittarisassat taaneqartut, piffissap ilaani naammassineqarsimanngippata.
Imm. 3. Piumasaqaatit sukkut angalasinnaanissamik piumasaqaatitaqartinneqarsinnaapput.
Imm. 4. Inerteqquteqarnikkut sumiiffimmi piffissanilu aalajangersimasuni angallannerup tamarmi
unitsinneqarnissaanik piumasaqaatitaqarsinnaavoq.
§ 10. Ileqqoreqqusaq manna naapertorlugu aalajangiinerit tamarmik avatangiisit
innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 9-mi, 22. november 2011-meersumi kapitali 14-imi malittarisassat naapertorlugit Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
Iliuuserineqarsinnaasut atuutilerneranilu aalajangersakkat.
§ 11. § 4, imm. 1 aamma § 4, imm. 7, § 5, imm. 1-2, § 6 imm. 1-2, kiisalu § 7, imm. 1 aamma 2
naapertorlugit unioqqutitsinerit akiliisitsissutaallutilluunniit arsaarinnissutaasinnaapput.
Imm. 2. § 8, immikkoortoq 3 naapertorlugu piumasaqaataasunik unioqqutitsinerit akiliisitsissutaasinnaapput.
Imm. 3. § 10, immikkoortut 2-miit 4-mut piumasaqaataasunik inerteqqutaasunilluunniit sumiginnaasoqartillugu akiliisitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Assartuutit motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pillugit Namminersorlutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. 10, 10. oktober 2013-imeersoq naapertorlugu akiliisitsisoqarsinnaatillugu, Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermut inatsit naapertorlugu suliffeqarfinnik akiliisussanngortitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 5. Immikkoortut 1-imiit 4-mut naapertorlugit akiliisitsissutit Nunap Karsianut nakkartinneqartassapput.

§ 12. Ileqqoreqqusaq una qaammammi atuuttussanngortinneqarfiusumi atuutilerpoq.
Taamaalilluni 2014-imi apriilip 29-ani kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq

______________________________
Hermann Berthelsen
Borgmesteri

Matumuuna Qamutit motoorillit Qeqqata Kommuniani nunaannarmi angallassissutiginissaat pillugu
ileqqoreqqusaq atuuttussanngortinneqarpoq.

Kalaallit Nunaani Namminersorlutik Oqartussat, ulloq _____ ______ 2015

______________________________
Mala Høy Kuko
Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

Nunap assingi ilanngussat
Qamutit motoorillit assartuussissutit ingerlavissiani tulliuttuni nunap assingini ilanngussami pineqartutigut ingerlasinnaatitaapput:
1. Sisimiut eqqaani immikkoortuni ukiuunerani angallavissiat
2. Sisimiut Kangerlussuullu akornanni immikkoortuni ukiuunerani angallavissiat
3. Kangerlussuup eqqaani immikkoortuni ukiuunerani angallavissiat
4. Maniitsup eqqaani immikkoortuni ukiuunerani angallavissiat
5. Ukioq kaajallallu assartuussivissiat
Assartuussivissianik ingerlavissianilluunniit nunaqarfiit sinnerini toqqaasoqarnikuunngilaq.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i
Qeqqata Kommunia.
I medfør § 6, og § 7 stk. 2, § 9, stk. 1 og § 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober
2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler fastsættes.
Anvendelsesområder m.v.
§ 1. Denne vedtægt fastsætter regler for, hvor der må anvendes motoriserede befordringsmidler i
det åbne land i Qeqqata Kommunia i form af udpegning af transportkorridorer og kørselszoner.
Denne udpegning sker under iagttagelse af natur- og miljøbeskyttelsesmæssige hensyn.
Stk. 2. Det åbne land omfatter i denne bekendtgørelse de arealer, der er beliggende uden for by og
bygd.
Stk. 3. Fjord- og havområder indgår i de perioder hvor de er islagte som en del af det åbne land.
Stk. 4. Denne vedtægt gælder ikke for Indlandsisen og gletchere, der udgår fra Indlandsisen.
§ 2. Ved motoriserede befordringsmidler forstås i denne vedtægt ethvert motoriseret bælte- eller
hjuldrevet køretøj, der er konstrueret til eller anvendes til kørsel på is, sne, fjeld og andre naturlige
landskabstyper.
§ 3. Færdsel på anlagte veje, pladser og marker m.v., der kræver meddelelse af en brugsret jf.
planlovgivningen samt kørsel i forbindelse med drift af erhvervsmæssigt dyrehold, er ikke omfattet
af denne vedtægt.
Stk. 2. Færdsel i forbindelse med tilsynsmyndighedens tilsyn med miljø og natur,
redningsaktioner, politiefterforskning, forsvarets aktiviteter og lignende er ikke omfattet af denne
vedtægt.
Stk. 3. I områder hvor motoriseret færdsel tillige er reguleret af anden lovgivning, er de til enhver
tid mest restriktive reguleringer gældende.
Anvendelse af motoriserede befordringsmidler
§ 4. Kørsel om vinteren.
Stk. 1. Kørsel med motoriserede køretøjer må ikke ske udenfor de udlagte transportkorridorer og
kørezoner, der er angivet på kortbilag 1 – 4.
Stk. 2. Kørsel i de udlagte transportkorridorer og kørezoner kan ske i henhold til følgende
bestemmelser:
a). Vinter- transportkorridorer og kørezoner må benyttes i perioden fra 15. oktober til 30. maj,
under samtidig overholdelse af pkt. b. Bestemmelsen gælder også ved kørsel på havis og is på søer
og elve.
b). Vintertransportkorridorer og kørezoner kan benyttes når jorden er frosset og har en sådan
bæreevne, at der ikke opstår skade på vegetation og jordbund, at der er et snedække med 20 cm løs
sne eller 7 cm sammenpresset sne, og isen har tilstrækkelig bæreevne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med udlægning af vintertransportkorridorer og
vinterkørezoner stille krav til afmærkning af transportkorridorer og kørezoner.
Stk. 4. Benyttelsen af vinter transportkorridorer
a). Vintertransportkorridoren mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, på Kangerlussuaq Fjorden, i
Sandflugtsdalen, i Ørkendalen og til Aqqutikitsoq kan benyttes af alle motoriserede transportmidler
j.fr. § 2.
b). Øvrige vintertransportkorridorer kan alene benyttes af snescootere.
Stk. 5. Vinterkørezoner er områder hvor der frit kan køres i terrænet under iagttagelse af de
generelle bestemmelser for færdsel. Der udlægges 2 typer områder:
a). Vinterkørezoner som kan anvendes af alle.
b). Vinterkørezoner som alene må anvendes i forbindelse med udøvelse af erhverv.
§ 5. Kørsel hele året Udlagte helårs transportkorridorer er anlagt som grusveje og er angivet på
kortbilag 5. Kørsel må ikke ske uden for disse transportkorridorer. Der udpeges ikke sommer
kørezoner.
Stk. 2. På de udlagte helårs transportkorridorer kan benyttes alle motoriserede køretøjer.
Udpegning af særligt følsomme områder.
§ 6. Naalakkersuisut kan udpege særligt følsomme områder, hvor al færdsel med motoriserede
befordringsmidler er forbudt eller reguleret.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan indføre køreforbud i de i §§ 4-5 udlagte kørezoner og/eller
transportkorridorer. Et kørselsforbud kan enten være permanent, midlertidigt eller begrænset til
bestemte årstider.
Stk. 3. Eventuelle kørselsforbud eller kørselsreguleringer efter stk. 1 og 2 vil blive meddelt på
kommunens hjemmeside, ved opslag og i dagspressen.
Generelle bestemmelser for færdsel
§ 7. Under kørsel på terræn må der ikke foretages skarpe drejninger, acceleration eller
opbremsning, der kan beskadige vegetationen.
Stk. 2. Krydsning af bredder og skråninger ved søer, større vandløb og fjorde skal foretages på
steder, hvor der ikke sker skader på vegetation og terræn.
Dispensationer
§ 8. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere til kørsel med motoriserede
befordringsmidler udenfor de af kommunen udlagte transportkorridorer og kørezoner.
Stk. 2. Begrundet ansøgning om dispensation skal være Kommunalbestyrelsen i hænde senest 4
uger før den planlagte kørsel og skal indeholde areal- eller ruteangivelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med en dispensation opstille sådanne vilkår, som
måtte anses for hensigtsmæssige.
Stk. 4. Dispensationer sendes til Naalakkersuisoq for Miljø til orientering.
Stk. 5. Dispensationer meddelt efter stk. 1 og stk. 2 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af
Kommunalbestyrelsen eller Naalakkersuisut, når vilkårene for dispensationen overtrædes eller når
der efter Kommunalbestyrelsens eller Naalakkersuisuts skøn er tale om forhold, hvor der sker skade
på natur og miljø.

Stk. 6. Dispensationer kan gives for op til 1 år af gangen.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde som f.eks. fangstprojekter,
sportsarrangementer, offentlige transportsystemer, videnskabelige projekter mv. dispensere fra
bestemmelser fastsat i medfør af § 4, stk. 2.
Tilsyn m.v.
§ 9. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne vedtægt og bekendtgørelse nr. 10
af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler overholdes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen meddeler påbud og forbud, når de under § 4, stk. 7, nr. 1 nævnte
retningslinjer for kørsel i en periode ikke er opfyldt.
Stk. 3. Påbud kan omfatte krav til anvendelse af bestemte ruter.
Stk. 4. Forbud kan omfatte krav om indstilling af al færdsel inden for bestemte områder og
tidsperioder.
§ 10. Alle afgørelser truffet i henhold til denne vedtægt kan påklages til Klageudvalget
vedrørende Miljøbeskyttelse efter reglerne i kap. 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om
beskyttelse af miljøet.
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.
§ 11. Overtrædelse af § 4, stk. 1 og § 4, stk. 7, § 5, stk. 1-2, § 6 stk. 1-2, samt § 7, stk. 1 og 2 kan
medføre bøde og/eller konfiskation.
Stk. 2. Overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 3 kan medføre bøde.
Stk. 3. Undladelse af at efterkomme påbud eller forbud efter § 10, stk. 2-4 kan medføre bøde.
Stk. 4. Hvor bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 hjemler idømmelse af bøde, kan bøden
pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 5. Bøder idømt efter stk. 1-4 tilfalder Landskassen.
§ 12. Denne vedtægt træder i kraft en måned efter stadfæstelse.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia den 29. april 2014

______________________________
Hermann Berthelsen
Borgmester

Hermed stadfæstes vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i
Qeqqata Kommunia

Grønlands Selvstyre, den _____ ______ 2015

______________________________
Mala Høy Kuko
Naalakkersuisoq for Natur og Miljø

Kortbilag
Motoriserede befordringsmidler må anvendes på kørselskorridorer og i kørselsområder som angivet
på vedlagte kortbilag:
1.
2.
3.
4.
5.

Vinterkørsel i området omkring Sisimiut
Vinterkørsel i området mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
Vinterkørsel i området omkring Kangerlussuaq
Vinterkørsel i området omkring Maniitsoq
Helårstransportkorridorer

Der er ikke udlagt transportkorridorer og kørselszoner ved de øvrige bygder.

