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Kommunip pileraarusiorneqarneranut tapiliussatut
siunnersuut 2015-imi februaarip 21-iani
Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit, 2015-imilu
februaarip 26-ani kommunalbestyrelsimit
akuersissutigineqarpoq.

Forslaget til kommuneplantillægget er
vedtaget i Økonomiudvalget 21. februar
2015 og i kommunalbestyrelsen den 26.
februar 2015.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussassatut nr. 21-issatut siunnersuut, 2015imi marsip aappaanit 2015-imi apriilip 29-ata
tungaanut tamanut tusarniutigineqarpoq.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 er
udsendt i offentlig høring i perioden fra den 2.
marts 2015 til den 29. april 2015.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq
nr. 21, 2015-imi septembarip 24-ani
kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik
akuersissutigineqarpoq, tamannalu 2015-imi
septembarip 29-ani tamanut nalunaarutigineqarluni.

Kommuneplantillæg nr. 21 er godkendt
endeligt af kommunalbestyrelsen den 24.
september 2015. hvilket er offentlig
bekendtgjort den 29. september 2015

KOMMUNEMI
PILERSAARUT

HVAD ER EN
KOMMUNEPLAN

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat
pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010meersoq malillugu, kommunalbestyrelsip
pilersaarusiornermigut nunaminertanillu aqutsinermigut
ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni pissutsit
tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi
nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa.
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 aammalu
ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut
iluinut aalajangersagaqarpoq.
Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq –
assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata
piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunimi
pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineratigut
tamanna pisinnaanngussaaq.

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 osv.

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

Kommuneplantillægget består af en bestemmelses og
redegørelsesdel.
Bestemmelsesdelen, består af overordnede og detaljerende
bestemmelser for arealanvendelsen, placering samt
udformning af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq
aalajangersagaqarlunillu nassuiaatitaqarpoq.
Aalajangersakkani nunaminertap atorneqarnissaanut,
inissisimanissaanut kiisalu illunik ilusilersuinissamik,
aqqusinernik, pisuinnarnut aqqutinut, teknikkikkut
atortulersuutinut il.il. aalajangersakkanik tamakkiisunik
immikkuualuttunillu imaqarput.

Herefter kommer en redegørelsesdel, der fastlægger de
forudsætninger og mål, der ligger til grund for
kommuneplantillægget.

Tamatuma kingorna kommunip
pilersaarusiorneqarneranut tunngaviliisunik
naatsorsuutigisanik anguniakkanillu aalajangersaasumik
nassuiaatitaqarpoq.

Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre
planforhold kan fås ved henvendelse til:

Kommunimi pilersaarutaani tapiliummut pilersaautinullu
allanut tunngasutillugu paasissutissat tullinnguuttumut
saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:
Qeqqata Kommunia
Området for Teknik & Miljø
Qeqqata Kommunia
Teknikkimut Avatangiisinullu Immikkoortortaq

4

IMAI
NASSUIAAT
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Tunuliaqutaq
Siunertaq
Immikkoortup ilaa ullumikkut
Imarisaa
Pilersaarummut allamut
attuumassutaa
Atuuffiit
Tamanut saqqummiunneqarnera

AALAJANGERSAKKAT
AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT
Killilersorneqarnera
Atorneqarnera
Pissutsit pioreersut
Sanaartukkat
Imartussusia
Atassusilernerit
Immikkut aalajangersaaffigisat

AALAJANGERSAKKAT
SUKUMIINERUSUT
Annikitsukkuutaap atorneqarnera
Sanaartukkat annertussusissaat
inissisimaffiilu
Sanaartukkap silatimigut isikkua
Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninn
gasarfiit
Nunaminertat sanaartorfiunngisut.
Sanaartukkanik avatangiisinillu
pioreersunik ataavartitsineq.
Teknikkikkut atortulersuutit
Avatangiisinut tunngasut
Illoqarfimmi immikkoortumut
pilersaarummik
aamma / imaluunniit kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik
atorunnaarsitsineq

Ilanngussaq 1: Kommunip
pilersaarusiorneqarneranut tapiliussami
nunap assingi

INDHOLD
REDEGØRELSE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Baggrund
Formål
Delområdet i dag
Indhold
Forholdet til anden planlægning
Retsvirkninger
Offentliggørelse

BESTEMMELSER
OVERORDNEDE BESTEMMELSER
Afgrænsning
Anvendelse
Eksisterende forhold
Bebyggelse
Rummelighed
Tilslutninger
Klausulerede zone

DETALJEREDE BESTEMMELSER
Detailområdets anvendelse
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens ydre fremtræden
Vej, sti og parkering
Ubebyggede arealer
Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser
Tekniske anlæg
Miljøforhold
Ophævelse af lokalplan og/eller
Kommuneplantillæg

Bilag 1: Kommuneplantillæg kort

Nassuiaat
A Tunuliaqutaq
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussamik matuminnga
suliaqarneq tunngaveqarpoq, kangerlussupp nunataani
takornariartitsisarnerup annertusarneqarnissaa aammalu unnuiffissatigut
periarfissanik pitsaanerusunik pilersitsinissaq, ilutigitillugulu
pinngortitarsuup takutinneqarnissaanut periarfissamik pilersitsinissaq.
Pilersaarutittaaq qulakkiissavaa, pilersitsinerit ima pissasut,
sapinngisamik pinngortitaq artukkerneqarani soqutigineqartullu pioreersut
isiginiarneqarlutik.
Uani ilaatigut taaneqarsinnaapput pinngortitamut soqutigisat, kulturikkut
oqaluttuarisaanermut soqutigisat, takornariaqartitsinermut soqutigisat
innuttaasullu sukisaarsaarnissakkut soqutigisaat.
B. Immikkoortoq ullumikkut.
Inissisimanera
Immikkoortoq 957-L1 punkt 660-ip eqqaani Sermersuarmmiit
Kangerlussuup kujammut kitaani nunatanut siammarsimavoq.
Pilersaarummik matuminnga takornarissanut siunertalinnik illuaqqanik
sanasinnaaneamut periarfissanik iluarsiisoqarpoq. Tassa taamaalilluni
ersarissarneqarpoq, immikkoortoq taamaallaat illuaraqarfinnut
sukumiisumik pilersaarusiorluakkanut, itakornariaqarnermut
siunertalinnut illuaraqarfinnut, unnuisarfinnut takornarissanulluunniit
illuaqqanut atorneqarsinnaalluni. Taamaalilluni sukumiisumik
pilersaarusiortoqarsimatinnagu, piniariartarfinnik, sunngiffimmi
illuaqqanik, illuaqqanik oqquisarfinnik pilersitsisoqarsinnaanngilaq.
957 – K58 Illuaraqarfik ima inissinnikuuvoq, sammiviup illuatungaa
sermersuup taassumalu uukkartarfianut isikkivilerlugu
misigisassarpassualik qulakkeerneqarluni, ilutigitillugulu tuttut
umimmaalluunniit ingerlaarnerminni sanioqqunnerini uumasunik
isiginnaarsinnaanermut pitsaasunik periarfissaqarluni.
Ilutigitillugu illuaraqarfik nalinginnaasumik takornarissanik orninneqarneq
ajortumi inissisimavoq aammalu pkt. 660-imut aqqusinikkut
appakaaffissamiit ersinnavianngilaq, taamaalilluni pilersinneqarnera pkt.
660-imut takornariarpassuit misigisassaannut sunniuteqarnaviarani.
Aqqusinermiit taamaalllaat angallannermi illinerit takuneqarsinnaapput.
Aggorneq 957-K58 aggornerup 957-L1-ip iluani inissisiamvoq.
Atorneqarnera
Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq 957-K58 ullumikkut pinngortitatut
attorneqanngitsutut aammalu nunap sermeqanngitsup aammalu
sermersuup akornanni sermersuup sinaani tatsit ilaannut attuumalluni
inissisimavoq.
C. Siunertaq
Siunertaq tassaavoq;
_nunaannarmik atuinerup tulluartumik atorneqarnissaata

qulakkeernissaa, soqutigisat assigiinngitsut akuerisaassallutik,
Kangerlussuarmi takornariartitsilluni inuutissarsiornermut periarfissat
siuarsarniarlugit takornarissanut tikeraanut attartortitsiffiusinnaasumik
illuaqarfimmik orniginartumik pilersitsisoqarsinnaanerata
qulakkeerneqarnisssaa,
D. Imarisaa
Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap illuaqqanik
eqimattanik sumi qanoqlu amerlatigisunik sanasoqarsinnaanera
aalajangersarpaa.
Illuaqqat inissisimarngat, annertussusaat, ilusilersorneqarnerat,
taakkununnga ilanngullugit atortussat suut atorneqassanersut illuaqqallu
qanoq qalipaateqartinneqassanersut aalajangersarneqarput. Taakku
saniatigut nunaminertanik sanaartorfiunngitsunik, teknikkikkut
atortulersuutinut avatangiisinullu il.il. pillugit aalajangersagaqarpoq.
Illuaraqarfiup tungaanut angallannikkut illinernik aalajangersaasoqarpoq.
E. Pilersaarusiornernut allanut attuumassutsit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Pilersaarusiorfimmut pilersaarusiorneq nuna tamakkelugu
pilersaarusiornermut sunniuteqanngilaq.
Pinngortitamik illersuineq pillugu inatsit
Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq Pinngortitamik illersuineq pillugu
inatsimmi – Pinngortitamik illersuineq pillugu inatsisartut inatsisaat nr.
29, 18. December 2003-mi ilaatinneqarpoq. Kalaallit Nunaani pinngortitap
illersorneqarnissanut inatsit siunertaqarpoq.
Illersuineq pissaaq uumassusileqarfiit piujuaannarnissaat tunngavigalugu,
mianersornissamik tunngavissat naapertorlugit aamma inuit inuunerminni
atugarisaat aammalu uumasut naasullu piujuaannarnissaat ataqqillugit
Pinngortitamik illersuineq pillugu inatsit naapertorlugu pinngortitamut
kingunerisinnaasaanik nalilersuisoqarnikuuvoq, tassanilu illuaraqarfissap
Masarloqarfimmut killilimmik sunniuteqarnissaa nassuiaatigineqarluni.
Qeerlutuut masarloqarfimmiittartut kiisalu sermersuup tungaanut
aqquserngup avannaatungaani tuttut piaqqiorfiat nunap
immikkoortortaata toqqarneqarneranut tunngaviupput.

Inatsiartut inatsisaanni pingaartumik anguniagaapput:

1) uumassusillit assigiinngitsut amerlassusiisa assigiinngiiaarnerisalu,
tassunga ilaallutik uumassusillit kingornussisarnermut pisataat, uumasut
aalajangersimasut, uumasut najugannaavi uumasoqarfiillu,
illersorneqarnissaat,
2) uumassusileqarfinnik piujuaannartitsineq tunngavigalugu pisuussutinik
uumassusilinnik iluaquteqarnissaq,
3) nunami nalillit pigiinnarnissaat paaqqutarinissaallu
4) innuttaasut pinngortitami pisuussuteqaqisumi angalaarlutillu
uninngaarsinnaanissaasa periarfissinneqarnissaat,

aamma
5) nunarsuarmioqatigiit pinngortitaq pillugu isumaqatigiissutaasa
pisariaqarnera naapertorlugu Kalaallit Nunaanni inatsisiliornermi
atuuttussanngortinneqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaat.
Tamatuma saniatigut Inatsisartut inatsisaatigut makku
qulakkeerinneqataaffigineqassapput

1) nunami imaanilu uumasut nujuartat, naasut uumasuaqqallu
isaannarmik takuneqarsinnaan-ngitsut inuiaqatigiinnillu kalaallinit
pigineqartut kingornussisarnermut timiminni pisataasa inuiaqatigiinnut
iluaqutissanngortinneqarnissaat, aamma
2) pinngortitap inuillu peqqissusiisa uumassusillit kingornussisarnermut
timiminni pisattamikkut allanngortitaasut iluaqutigineqarnerannut,
atugaanerannut aqunneqarnerannullu atatillugu illersorneqarnissaat.
Asimi illersuutitut killigititat
Pinngortitamik illersuineq pillugu inatsimmi kap. 8, §§ 25, 26, 29 aamma
30 naapetorlugit nunap timaani illuaqqat pillugit tullinnguuttut
aalajangersarneqarput
Illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataanni pinngortitami immikkut
ittunit ataani taaneqartunit 100 meterinik qaninnerusumi illunik
inissiisoqassanngilaq, naasunik orpinnilluunniit ikkussuisoqassanngilaq,
naatitsisoqassanngilaq kussiortoqaranilu imaluunniit allatigut nunap
pissusia allanngortinneqassanani:
_ Tatsit tarajuusumik imeqartut aamma tatsit tarajornitsuusut
(Nunaannarmut pilersaarutip iluani taamaattoqanngilaq)
_Kuuit eqaloqarfiit
_ Puilasut kissartut
Pinngortitamik illersuinermut inatsit kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani ungasissusiliinissamut piumasaqaatinik
allaanerusunik aalajangersaasinnaanermut periarfissiivoq.
Masarsoqarfik
Pkt. 660-ip eqqaani Sermersuarmiit aqquserngup kujataatungaani
masarsoqarfiup killingani immikkoortoq 957 – K58 inissisimavoq.
Ingammik issittup qeerlutuuata uumaffigisaat avannamut
ungasinnerusumi inissisimasoq illersorniarlugu, masarsoqarfik
immikkoortinneqarnikuuvoq.
Tuttut piaqqiorfii.
Pkt. 660 eqaani Sermersuarmut aqquserngup avannaatungaani nunataq
Aqutsinermut pilersaarummi tuttut piaqqiorfiattut nalunaarsoqqavoq.
Taamaattorli oqaatigineqassaaq, kingusinnerusukkut
saqqummersitsinermi tuttut piaqqiorfiat avannamut ungasinnerusumut
nuutsinneqarnikuuvoq. Ilisimasassarsiornerit kingulliit naapertorlugit,
Kangerlussuup eqqaani nunatani aammalu Kangerlussuup Sisimiullu
akornanni nunatani tuttut piaqqiorfii arlallit toqqarneqarnikuummata.
Kangerlussuup nunataata aqutsivigineqarneranut pilersaarut2010meersoq

Kangerlussuup nunataani susassaqarfinnik nalimmassaanermut
ineriartortitsinermullu aallaavissatut, aqutsinissamut pilersaarut Qeqqata
Kommunalbestyrelsianit Naalakkersuisuniillu 2010-mi
akuersissutigineqarpoq.

Immikkoortoq aqutsinermut pilersaarummi immikkoortumi B1-imi
inissisimavoq, takornariaqarnermut sammisassaqartitsinermut
immikkoortutut piniariarfigeqqusaanngitsutut immikkoortitaalluni.
Qanganitsat eriagisassat
1900-kkut sioqqullugit qanganitsat Eqqissisimatitsisarneq aamma
allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq
pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersumi
ilaatinneqarput.
Tassa imaappoq;
Assaanermut atatillugu sutigut arlaatigulluunniit qanganitsanik
saqqummertoqassagaluarpat, Nunatta Katersugaasivia attavigineqassaaq,
suliarlu qanganitsamik eriagisassamik attuisoq unitsinneqassaaq. Nunatta
Katersugaasiviata aalajangissavaa, qanganitsanik misissuinissaq
ingerlanneqassanersoq, imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliamik
aallartitsisoqassanersoq.

Timmissat illersorneqarnerat pillugu nalunaarut
Timmissat illersorneqarnerat pillugu nalunaarutip 2004-mi januaarip 21aneersup siunertarivaa, timmissanik atuinerup illersuinerullu akornnani
oqimaaqatigiinnerup qulakkeerneqarnissaa.
Avatangiisinut tunngasut
Nunamik, kuunnik, tatsinik imaanillu mingutsissisoqaqqusaanngilaq.
Avatangiisinut tunngasut qaqugukkulluunniit inatsisip atuuttup
ataaniisssapput.
Kommunip eqqissisimatitsinera
Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996meersoq aamma Eqalunniarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. 11, 18. juni 1997-meersoq malillugu, kommunimi
kuunnik eqqissisimatitsisoqarsinnaavoq.
Eqqissisimatitanut atuuttut pillugit kommunimi aalisarnermut
piniarnermullu immikkoortoq attavigineqassaaq.
Qeqqata Kommunianut 2012-imit 2024 tungaanut kommunip
pilersaarusiorfigineqarnera.
Immikkoortoq kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani immikkoortumi
957-L1-imi inissisimavoq, immikkorluinnaq sukisaarsaarfissaqqissutut
nunaminertaalluni, takornariaqarnermut sammisanik
annertusaaffigineqarsinnaalluni.
Pilersaarummik immikoortumut 957-L1-mut aalajangersakkanik
sukumiinerusunik allannguisoqarpoq, tassani ersarissarneqarmat
kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussakkut immikkoortunut
pilersaarusioqqaarnikkut ataavarnerusunik soorlu illuqqanut,
unnuisarfinnut assigisaanullu taamaallaat atortulersuutinik
pilersitsisoqarsinnaalluni.
Kangerlussuup nunataani aqutsinermut pilersaarummi
piniarfioqqusaanngitsutut toqqakkami illuaqqanik piniariartarfinnik
sananissamut akuersissutinik tunniussisoqartarnsisaa
naatsorsuutigneqarsinnaanngilaq.
Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussaq una immikkoortup 957L1-ip saniatigut, aalajangersakkani sukumiinerusuni illuaraqarfittut
ataatsimoorussamik illutaliimut immikkoortitaasumik immikkoortumik
957-K58-imik ilaqarpoq. Taamaattorli oqaatigineqassaaq, pilersaarummi
matumani killeqarfimmi annikitsumik allannguisoqarmat, nunatap
misissorneqareernerani nunallu assiliornermi pitsanngorsaanerup
kingorna, PKT 660-imut aqqusinermiit ersinnginnerussammat
nuutsinneqarnissaa aalajangiunneqarmat.
Kommunip pilersaarusiorneqarnerani tapiliussaq immikkoortumik 957-L1imik aalajangersakkanik sukumiisunik iluarsiiffigineqartumik, aammalu
immikkoortumik 957-K58-pmik immikkoortumik iluarsiiffigineqartumik
imaqarpoq, aalajangersakkanik sukumiinerusunik aammlau
aalajangersakkanik aalajangersaasoqarluni.

Aalajangersakkat immikkuualuttut kommunip pilersaarusiorneqarnerani
aalajangersakkanut isumassarsiatullu tunngavinnut naapertuuppoq.
Inatsisitigut atuuffiugallartut
§ 31. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut siunnersuut, imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussassatut siunnersuut
tamanut saqqummiunneqareeraangat, Kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut imaluunniit kommunip
pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamut inaarutaasumik
aalajangiiffigineqarnissaanut sunniutaasinnaasumik nunaminertat, illuutit
sanaartukkallu siunnersuummi ilaasut sanaartorfigineqaratillu
atorneqassanngillat.
Imm. 2. Oqaaseqaatinik allannguutissatulluunniit siunnersuutinik
piffissaagallartillugu tigusaqartoqarsimanngippat, nunaminertaq
pilersaarusiorfigineqarnissaatut siunnersuutaaniittoq, kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani kommunilluunniit
pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussami piumasaqaatit naapertorlugit
nunaminertaq sanaartorfigineqarnissaanut allatigulluunniit
atorneqarnissaanut kommunalbestyrelsi akuersisinnaavoq.
Imm. 3. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnissaanut siunnersuutip,
kommunilluunniit pilersaarusiorfigineqarnissaanut tapiliussassatut
siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnissaata tungaanut
aalajangersakkat siuliani pineqartut atuutissapput, taamaakkaluartorli
siunnersuutip saqqummiunneraniit sivisunerpaamik ukioq ataaseq
Inaarutaasumik atuuffiit
§ 29. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerata malinneqarnissaa,
matumani nunaminertamik atugassiineq ilanngullugu
kommunalbestyrelsip isumagissavaa.
Imm. 2. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut aalajangersagartai,
illumik nunaminertamilluunniit piginnittumut qaqugukkulluunniit
inatsisitigut piumasarisat atuupput.
§ 30. Kommunip pilersaarusiorneqarnera imaluunniit kommunip
pilersaarusiorneqarneranut tapiliussap inaarutaasumik
akuersissutigineqarnera pillugu tamanut saqqummiunneqareeriarpat,
kommunip pilersaarusiorneqarnerani aalajangersagartaanut
nunaminertanulluunniit atugassiisarnermi atugassarititaasunut
akerliusumik, immikkut akuersissuteqartoqarsimanngippat, inatsisitigut

pissutsinik pilersitsisoqassanngilaq.
957-L1

Aalajangersakkat pingaarnerit
Siunertaq
Imm. 1. Immikkoortoq immikkut sukisaarsaarffissaqqissoq.
Atorneqarnera
Imm. 1. Immikkoortup pingaarnertut atorneqarnissaa
takornariaqarnermut siunertalinnut attuumassutilinnut sanaartugassanut
atortunullu, taakkununnga ilanngullugit sisorartarfiit, takornarissanut
illuaqqat ataatsimoortitat, atuartut tammaarsimaartarfii, unnuisarfiit,
pisulluni angalaffiit aammalu timersornermut sunngiffimmullu
sammisassanut atugassiaavoq.
Imm. 2. Immikkoortoq illuaraqqanut nunaminertanut, takornarissanik
siunertalinnut illuaraqarfinnut, unnuisarfinnut imaluunniit takornarissanut
siunertalinnut akuersissuteqarnermut atatillugu takornarissanut
illuaqqanut pilersitanut atorneqarsinnaavoq.
Imm. 3. Immikkoortumut pilersaarummi periarfissiisoqartinnagu,
nammineq pigisassanik illuaqqanik piniariartarfinnik, sunngiffimmi
illuaqqanik, illuaqqanik oqquisarfinnik pilersitsisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 4. Immikkoortumi ilisimatusarnermut atugassianik atortunik
pilersitsisoqarsinnaavoq.
Sanaartukkat
Sanaartukkat atortulersuutillu immikkoortumut tulluarsarneqassapput,
taamaalilluni nunami misigisassanut naalaagavallaassanatik.
Angallanneq pilersuinerlu
a) Immikkoortumut pilersaarummut naapertuuttumik
angallannermulluunniit ileqqoreqqusamut naapertuuttumik aqqusinernik,
illinernik il.il. pilersitsisoqarsinaavoq.

957-K58
Aalajangersakkat pingaarnerit
Siunertaq
Imm. 1. Unnuisarfinnut illuaraqarfimmulluunniit takornariaqartitsinermut
sammisaqartitsinermi immikkoortoq.
Atorneqarnera

Imm. 1. Illuaraqarfik ataatsimoortarfimmik illutalik.
Imm. 2. Immikkoortoq illuaraqarfimmik / unnuisarfimmik,
pilersitsinissamut atorneqarsinnaavoq, illuaqqanik 24-nik
amerlanerpaamik arfinilinnik siniffilinnik, kiisalu illumik
ataatsimoortarfimmik sullissinermut atortulimmik
pilersitsisoqarsinnaalluni.
Imm. 3. Immikkoortup iluani suliffeqarfimmik nipiliorfiusumik,
pujuliorfiusumik, tipiliorfiusumik, sajuppilutsitsisumik arlaatigulluunniit
avtangiisinut akornutaasumik ingerlatsisoqaqqusaanngilaq.
Pissutsit atuuttut
Imm. 1. Immikkoortoq pinngortitatut allanngorneqanngitsutut
inissisimavoq.
Sanaartorneq
Imm. 1. Nutaamik sanaartukkat ataatsimik quleriilerlugit toqqaviullu
qulaaniit uuttorlugu portunerpaamik 4,5 m portussusilinnik
sanaartortoqarsinnaavoq.
Sinneruttup initussusia
Imm. 1. Illuaraqarfik illumik ataatsimoortarfimmik naqqua ilanngullugu
300 kvm-imik angissusilimmik marlunnik quleriilimmut aammalu
illuaqqanut 4 x 6 annerpaamik 80 kvm-imik annertussusilinnut inissalik.
Imm. 2. Qulaani sanaartorfissatut periarfissat atorneqareeriarpata,
immikkoortoq tamakkerluni sanaartorfioriissaaq.
Angallanneq pilersuinerlu
Imm. 1. Aqqusineq appakaaffissiaq Kangerlussuup punkt. 660-illu
akornanni aqqusinikkut pilersinneqassaaq.
Eqqissisimatitsinermut eriagisassaqarsinnaanermullu pissutsit
Imm. 1. Sanaartorneq punkt. 660-imut aqqusinikkut appakaaffissamiit
nuisatinneqassanngilaq.
Immikkut aalajangersakkat
Imm. 1. Sanaartukkat atuilluartuunikkut sanaartorneqarnissaat
naatsorsuutigisaavoq mingutsitsisuussanatillu.

Aalajangersakkat sukumiinerusut
Pilersaarutip taaguutaa
Sermersuup killingani tatsip eqqaani illuaraqarfik, Kangerlussuaq.
Sanaartukkat annertussusaat inissisimanerallu
Imm. 1. Illuaraqarfik sanaartornissamut pilersaarummik tikkuussisumik
tunngaveqarluni pilersinneqassaaq, tassani appakaaffissanut tunngasut,
pilersuineq aamma illuaqqat ataasiakkaat kiisalu illup ataatsimoorussap
imminnut ungasissusaannut inissimanerat eqqarsaatigalugu
pilersinneqassallutik.
Imm. 2. Illuaqqanut ataasiakkaanut toqqavigisap annertussusaata 80 m²

sinnersimassanngilaa.
Imm. 3. Illup ataatsimoortarfiup toqqaviata annertussusaata 300 kvm
sinnersimassanngilaa, naqqumik pilersitsinissamut periarfissaqassaaq.
Imm. 4. Pisariaqartitsineq sinnerlugu toqqaviit
portussusilerneqassanngillat. Toqqaviit pukkinnerpaaffimminni nunamiit
uuttorlugu 0,5 m-imit portunerutinneqassanngillat.
Imm. 5. Illuaqqat nutaat qanganitsat eriagisassanit ersiinnartuniit
takussutissalinnilluunniit 20 m-imit qaninnerusumi
sanaartorneqassanngillat.
Imm. 6. Immikkoortumi kuunniit tatsimiillu 100 m-imik qaninnerusumi
illuaqqat akuerineqarsinnaapput.
Imm. 7. Illuaqqamut nunaminertamik atugasseereernermi
nunaminertamik nutaamik qinnuteqanngikkaluarluni, illuaqqamiit 10 mimit qaninnerusunik tullinnguuttunik sanasoqarsinnaavoq:
__Illuaqqamut ataatsimut qui 12m2-tut angitigisoq,
__Aneerasaartarfik annerpaamik 15 m2-mik angitigisoq,
__Manisivik annerpaamik 15 m2-mik angitigisoq.
Sanaartukkap silatimigut isikkua
Imm. 1. Illuaraq silatimigut aserfallatsaaleqqasutut isikkoqartinneqassaaq
Imm. 2. Illuaqqat silatimikkut iikkersuutaat qisummik, ujaqqanik, issumik
taakkuluunniit akulerutsillugit suliarineqassapput.
Imm. 2. Illuaqqat iikkersuutaasa annikitsortai atortussanik allanik
atuilluini soorlu ujaqqanik, ivikkanik, igalaaminernik, savimminernik
qammasissianilluunniit qalipatanik suliarineqarsinnaapput. Quliserinerit
assigisaalluunniit qalissiassanik akimut ersittunik inngiananngitsunillu
sananeqarsinnaaneri akuersissutigineqarsinnaavoq.
Imm. 3. Iikkersuutit qisuusut akuugaanngitsutut imaluunniit qaamikkut
qalipaatinik taartunik (qernertoq, tungujortoq taartoq, qorsuk taartoq)
nunalluunniit qalipaataanik qernertumik akuksanik (terra de sienna,
umbra, svensk rød, italiensk rød aamma dodenkopf)
suliarineqarsinnaapput.
Imm. 4. Illuaqqat qaavi taamaallaat qalissiamik qernertumik, ivikkanik,
issunik qalissiassanik savimminernillu qalissiassanik inngiananngitsunik
qalissialerneqarsinnaapput.
Imm. 5. Qaat inngianartut taamaallaat atorneqarsinnaapput
nukissiuutinik atuilluartut ilagippatigit.
Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu inissiiviit
Imm. 1. Illinerit pilersinneqareersut saniatigut aqqusinernik
pilersitsisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Illup ataatsimoortarfiup eqqaani pilersuinermut kalittakkanik
inissiisarnissamut inissamik kaajallattarfimmiilluunniit
pilersitsisoqarsinannaavoq.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Imm. 1. Immikkoortup pinngortitatut isikkuanik allannguisinnaasunik
atortulersuutinik aamma pilersitsisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Immikkoortumi containerinik inissiisoqaqqusaanngilaq.
Imm. 3. Nuna nunamik allanngortiterinermik, ungalulersuinikkulluunniit
allanngorteqqusaanngilaq.
Imm. 4. Illuaraqarfimmik piginnittoq illuaqqat eqqaat kaajallallugu
nunaminertamik kusanartuutitsinissamik torersuutitsinissamillu
pisussaaffeqarpoq.
Imm. 5. Kommunalbestyrelsimit immikkut ittumik
akuersissuteqartoqartinnagu, immikkoortup iluani ungalulersuinernik
ingerlatsisoqaqqusaanngilaq.
Teknikkikkut atortulersuutit
Imm. 1. Illuaqqap qaanit imeq kuuttoq nunamut ima kuutsinneqassaaq,
toqqavik kaajallallugu katersuussinnaajunnaarlugu. Kuutsitsineq eqqaani
sanaartorfinnut nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut
akornusersuutaassanngilaq.
Imm. 2. Eqqagassat piginnittup suliniarneratigut nassarneqartassapput
Kangerlussuarmilu eqqaavissuarmut tunniunneqartassallutik.
Imm. 3. Perusuersartarfimmiit imikumut issunngortitsisarneq
perusuersartarfilluunniit kuuginnartunik atuisoqarsinnaavoq, tamatumani
perusuersartarfimmit imikoq iggavimmit imikumut
katersorneqartassalluni, Kangerlussuarmut assartorneqarnissaa
siunertaralugu, tamatumalu kingorna Qeqqata Kommuniata
innersuussuteqarneratigut kuuffissuarmut kuutsinneqassalluni
imaluuunniit saliivimmut toqqaannartumik kuineqarluni.
Imm. 4. Iggavimmit imikoq nunamut kuutsinneqassanngilaq.
Imm. 5. Innaallagissiuuteeqqanik ikkussuineq qui naqqumiluunniit
pissaaq, ima ilusilersugaasuni, sapinngisamik nipiliornera
annikinnerpaassalluni.
Avatangiisinut tunngasut
Imm. 1. Nunaminertanik, kuunnik, tatsinik imaanilluunniit
mingutsitsisoqassanngilaq.
Imm. 2. Illuannik sanaartornermi atuinermilu uumasut pinngortitarlu
avatangiiserisaq mianerineqassaaq, taamaalilluni nunataq
mingutsinneqarani aserorterneqaranilu. Atortulersuutinik silamiititsineq
illersorsinnaasumik pissaaq.
Imm. 3. Sanaartornermi atortulersuutinillu ikkussuinermi nunaminertaq
sanaartorfiunngitsoq sapinngisamik mianerineqassaaq. Nuna ajoqusigaq
pissusaatut iliseqqinneqassaaq.

A Baggrund
Baggrunden for udarbejdelse af dette kommuneplantillæg er ønsket om at
styrke turistaktiviteterne i Kangerlussuaq området og skabe bedre og
flere overnatningsfaciliteter, samtidig med at der skabes mulighed for at
vise den storslåede natur frem.

Planen skal også sikre at etableringen sker på en måde, så naturen
belastes mindst muligt og eksisterende interesser tilgodeses.
Her kan blandt andet nævnes naturinteresser, kulturhistoriske interesser,
turisterhvervets interesser og borgernes rekreative interesser.
B. Detailområdet i dag.
Placering
957-L1 Delområdet strækker sig fra Indlandsisen ved punkt 660 til
områderne sydvest for Kangerlussuaq. Med denne plan foretages der en
justering af mulighederne for at bygge hytter til turistformål. Det
præciseres således at området alene kan anvendes til detailplanlagte
hytteområder, hyttebyer til turistformål, hoteller eller turisthytter
etableret i forbindelse med en koncession til turistformål. Der kan således
ikke etableres private jagthytter, fritidshytter, overlevelseshytter, med
mindre der er foretaget en detailplanlægning.
957 – K58 Hyttebyen er placeret hvor der på den ene side kan sikres en
stor oplevelsesrigdom med udsigt til indlandsisen og dens kælvning,
samtidig med at der er gode muligheder for at betragte dyrelivet, når
rensdyrene eller moskusokserne trækker forbi.
Hyttebyen er samtidig placeret på et sted hvor der normalt ikke kommer
turister og den bliver ikke synlig fra adgangsvejen til pkt. 660, således at
dens etablering ikke vil influere på oplevelsen for de mange turister der
besøger Pkt. 660.
Fra vejen vil alene være et kørespor synligt.
Delområde 957-K58 ligger indenfor det overordnede delområde 957-L1.

Anvendelse
Detailområde 957-K58 henligger i dag som naturområde der støder op til
en af isrands søerne på overgangen mellem det isfri landskab og
indlandsisen.
C. Formål
Formålet er;
__at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af det åbne land hvor de
forskellige interesser imødekommes,
__at sikre at der kan etableres en attraktivt beliggende hytteby til
udlejning til besøgende turister for at fremme turisterhvervets muligheder
i Kangerlussuaq.

D. Indhold
Kommuneplantillægget fastlægger hvor der kan opføres grupper af hytter
og hvor mange der må opføres.

Der fastsættes bestemmelser, som nærmere regulerer hytternes
placering, størrelse, udformning, herunder hvilke materialer, der må
anvendes, når der opføres hytter, og hvilke farver hytterne må gives.
Desuden er der bestemmelser om ubebyggede arealer, forhold angående
tekniske anlæg og miljø m.m.
Der fastlægges et kørespor til hyttebyen
E. Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Planlægningen for detailområdet påvirker ikke landsplanlægningen.
Naturbeskyttelsesloven
Detailområdet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven - Landstingslov nr.
29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse. Loven har til formål at
medvirke til at beskytte Grønlands natur.
Beskyttelsen skal ske på et økologisk bæredygtigt grundlag, i
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og i respekt for
menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet.
I henhold til Naturbeskyttelsesloven er der udarbejdet en
naturkonsekvensvurdering, hvori der redegøres for hyttebyens
begrænsede indvirken på Ramsarområdet.
Fokus er den grønlandske blisgås der udgør udpegningsgrundlaget for
Ramsarområdet, samt rensdyrkælvningen der i vidt omfang pågår i
områderne nord for indlandsisvejen.
Landstingsloven tilsigter især at:
1) beskytte den biologiske mangfoldighed, herunder gener, arter,
levesteder og økosystemer,
2) udnyttelsen af de levende ressourcer sker på et økologisk bæredygtigt
grundlag,
3) bevare og pleje landskabelige værdier,
4) sikre befolkningens mulighed for at kunne færdes og opholde sig i en
righoldig natur,
og
5) sikre, at internationale overenskomster på naturområdet i fornødent
omfang implementeres i grønlandsk lovgivning.
Landstingsloven skal desuden medvirke til at sikre, at:
1) udnyttelsen af de genetiske ressourcer fra vilde dyr, planter samt
mikroorganismer, såvel på landjorden som i havet, og som tilhører det

grønlandske samfund, kommer samfundet til gode, og
2) naturen og menneskets sundhed beskyttes i forbindelse med
udnyttelse, brug og forvaltning af genetisk modificerede organismer.
Beskyttelselinier i det åbne land
I henhold til Naturbeskyttelsesloven, kap. 8. §§ 25, 26, 29 og 30
fastlægges følgende vedrørende hytter i det åbne land:
Udenfor by- og bygdezoner må der inden for en afstand af 100 m fra
nedennævnte naturtyper ikke placeres bebyggelse (enkeltliggende
fangst- og overlevelseshytter samt turist- og fritidshytter), foretages
beplantning, ske opdyrkning og dræning eller foretages andre former for
ændringer i terrænet:
__Saltsøer og saltholdige søer (der ligger ingen af disse inden for
Frilandsplanens område).
__Ørredelve
__Varme kilder (der ligger ingen af disse indenfor Detailområdet).
Naturbeskyttelsesloven giver imidlertid mulighed for at der kan
fastlægges andre afstandskrav i en kommuneplan.
Ramsar område.
Delområde 957- K58 er beliggende i kanten af Ramsar området syd for
vejen til Indlandsisen ved Pkt. 660. Ramsar området er udlagt med
henblik på at beskytte levestederne for specielt den arktiske blisgås, som
er beliggende længere mod nord.
Rensdyr kælvningsområde.
Området nord for vejen til Indlandsisen ved Pkt. 660 er i
forvaltningsplanen angivet som et rensdyr kælvningsområde. Det skal
dog bemærkes at rensdyrkælvningsområdet i senere publikationer er
flyttet længere mod nord. Der er i henhold til den seneste forskning
udpeget flere rensdyr kælvningsområder i områder omkring
Kangerlussuaq og mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.
Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq området 2010.
Forvaltningsplanen blev i 2010 godkendt af Qeqqata Kommunalbestyrelse
og af Naalakkersuisut, som udgangspunkt for udvikling og regulering af
aktiviteterne i Kangerlussuaq området.

.

Detailområdet er beliggende i forvaltningsplanens område B1, der er
udlagt som et jagtfrit område til turisme aktiviteter.
Jordfaste fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Landstingslov nr. 18 af 19.
november 2010 om fredning af kulturminder.
Det betyder, at;
Findes der under jordarbejde et jordfast fortidsminde, skal bygherren
straks anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum, og arbejdet skal
standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands
Nationalmuseum afgør, om en arkæologisk undersøgelse skal foretages,
eller om fredningssag skal rejses.
Fuglebekendtgørelsen
Fuglebekendtgørelsen af 21. januar 2004, har til formål at sikre en
balance mellem udnyttelses- og beskyttelseshensyn af fugle.

Miljøforhold
Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde sted.
Miljøforholdene vil til enhver tid være underlagt gældende lovgivning.
Kommunale fredninger
I medfør af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter
fjeldørred kan der fastsættes fredninger af elve i kommunen.
For gældende fredninger kontakt kommunens fiskeri og fangst afdeling.
Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024.
Delområdet er beliggende i kommuneplanens område 957-L1, Som et
område af særlig rekreativ karakter, hvor der kan ske udbygning af
turistaktiviteter.
Med planen foretages en ændring af de overordnede bestemmelser for
957-L1, idet det præciseres at der alene kan foretages anlæg til
permanente formål som opførelse af hytter, hoteller og lignende efter en
forudgående detailplanlægning i form af et kommuneplantillæg.Der kan
ikke påregnes tilladelse til opførelse at jagthytter i det område der i
forvaltningsplanen for Kangerlussuaq området er udpeget som jagtfrit.
Nærværende kommuneplantillæg omfatter ud over 957-L1, delområde
957-K58 der i de overordnede bestemmelser er fastlagt som et udlæg til
hytteby med fælleshus. Det skal dog bemærkes at der i denne
detaljerede plan sker en lille ændring af afgrænsningen idet området,
efter besigtigelse og forbedret kortlægning, er besluttet flyttet så det ikke
bliver synligt fra vejen til PKT 660.
Kommuneplantillægget omfatter både delområdet 957-L1, hvor der
foretages en justering af de overordnede bestemmelser, og delområde
957-K58 hvor der foretages en justering af området, af de overordnede
bestemmelser og fastlæggelse af detailbestemmelser.
De detaljerede bestemmelser er i overensstemmelse med
kommuneplanens overordnede bestemmelser og idégrundlag.

Midlertidige retsvirkninger
§ 31. 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.
Stk. 2. Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af
bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige
indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er
omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til
kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i
overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil
kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er
offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets
fremlæggelse
Endelige retsvirkninger
§ 29. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens
gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2. Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den
til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.
§ 30. 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, med mindre en
dispensation er meddelt.

957-L1
Overordnede bestemmelser
Formål

Stk. 1. Områder af særlig rekreativ karakter

Anvendelse

Stk. 1. Områdets overordnede anvendelse er udlagt til
bebyggelse og anlæg i tilknytning til turistformål, herunder
skisportsanlæg, koncentrationer af turisthytter, lejrskoler,
hoteller, vandreruter og sports- eller fritidsaktiviteter.
Stk. 2. Området kan anvendes til detailplanlagte hytteområder,
hyttebyer til turistformål, hoteller eller turisthytter etableret i
forbindelse med en koncession til turistformål.
Stk. 3. Der kan ikke etableres private jagthytter, fritidshytter,
overlevelseshytter, med mindre der er foretaget en
detailplanlægning der åbner mulighed herfor.
Stk. 4. Der kan i området etableres anlæg af forskningsmæssig
karakter.

Bebyggelse

Bebyggelse og anlæg skal indpasses i området, så de ikke i
væsentlig grad dominerer oplevelsen af landskabet.

Trafikbetjening og forsyning

a) Der kan anlægges veje, kørespor m.v. i henhold til en
detailplan eller kørselsvedtægt

957-K58
Overordnede bestemmelser.
Formål

Stk. 1. Delområde til turistaktiviteter i form af hoteller og hytteby.

Anvendelse

Stk. 1. Hytteby med fælleshus.
Stk. 2. Delområdet kan anvendelse til etablering af en hytteby / hotel,
hvor der kan opføres 24 hytter med max 6 sengepladser i hver, samt
et fælleshus med servicefaciliteter
Stk. 3. Der må indenfor detailområdet ikke udøves nogen form for
virksomhed som med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden måde er
til gene for omgivelserne.

Eksisterende forhold

Stk. 1. Delområdet henligger i naturtilstand.

Bebyggelse

Stk. 1. Ny bebyggelse kan opføres i en etage og max højde på 4,5 m
over fundament. For fælleshus 4,5 m over en evt. kælder.

Restrummelighed

Stk. 1. Hytteby med plads til et fælleshus på 300 kvm i 2 etager inkl.
kælder og 4 x 6 hytter på max. 80 kvm pr. stk.
Stk. 2. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet betragtes
området som udbygget.

Trafikbetjening og forsyning

Stk. 1. Vejadgang skal etableres fra vejen mellem Kangerlussuaq og
punkt 660.

Fredede og bevaringsværdige træk

Stk. 1. Byggeri må ikke være synligt fra adgangsvejen til pkt. 660.

Særlige bestemmelser

Stk. 1. Det er en forudsætning at byggeriet opføres med bæredygtige
løsninger og ikke efterlader forurening.

Detaljerede
bestemmelser
Plannavn

Hytteby ved Israndssøen, Kangerlussuaq.

Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1. Hyttebyen skal etableres på grundlag af en
retningsgivende bebyggelsesplan, hvor der tages stilling til
adgangsforhold, forsyning og de enkelte hytters, samt
fælleshusets placering i forhold til hinanden.
Stk. 2. Grundarealet for den enkelte hytte må ikke overstige 80
m²
Stk. 3. Grundarealet for fælleshuset må ikke overstige 300 kvm,
med mulighed for etablering af kælder.
Stk. 4. Fundamenter må ikke gives en større højde end
nødvendigt. Fundamentet må på det laveste sted ikke være højere
end 0,5 m over det oprindelige terræn.
Stk. 5. Nye hytter må ikke opføres nærmere end 20 m fra synlige
eller påviste fortidsminder.
Stk. 6. I det udlagte detailområde kan der tillades hytter tætter på
elve, og søen end 100m
Stk. 7. Der må opføres eller anlægges følgende i en afstand på 10
m fra en hytte, uden at der skal søges om ny arealtildeling, når
der først er givet en arealtildeling til en hytte:
__Et udhus på højst 12 m² pr. hytte,
__Terrasser på højst 15 m2,
__Tørrestativ på højst 15 m2.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1. En hytte skal i sit ydre fremtræde vedligeholdt.
Stk. 2. Hytters ydervægge kan opføres med træbeklædning, i
natursten, tørv eller kombinationer heraf.
Stk. 2. Mindre dele af hytters ydervægge kan udføres i andre
materialer som sten, tørv, glas, metal, eller gennemfarvede
cementplader. Overdækninger og lignende kan dog tillades opført
med gennemsigtigt tagmateriale, der ikke er reflekterende.
Stk. 3. Ydervægge af træ skal fremstå enten ubehandlet eller
overfladebehandlet i afdæmpede mørke farver (sort, mørk blå,
mørk grøn) eller i jordfarverne (terra de sienna, umbra, svensk
rød, italienskrød og dodenkopf) iblandet sort.
Stk. 4. Tage må kun beklædes med gråt eller sort tagpap, græseller tørvetage og ikke reflekterende mørke metalplader.
Stk. 5. Der må alene anvendes reflekterende flader i det omfang
disse indgår som en del af en bæredygtig energiforsyning.

Veje, stier og parkering

Stk. 1. Der må ikke etableres vej udenfor de udlagte kørespor.
Stk. 2. Der må etableres en vendeplads og plads til parkering af
forsyningstrailere ved fælleshuset.

Ubebyggede arealer

Stk. 1. Der må i øvrigt ikke etableres anlæg, der ændrer områdets
karakter af naturområde.
Stk. 2. Der må ikke opstilles containere i detailområdet.
Stk. 3. Terrænet må ikke ændres gennem terrænreguleringer,
befæstelser o. lign.
Stk. 4. Ejeren af hyttebyen har pligt til at holde arealet rundt om
hytterne pænt og ryddeligt.
Stk. 5. Der må ikke uden særlig tilladelse fra
Kommunalbestyrelsen foretages hegning indenfor detailområdet.

Tekniske anlæg

Stk. 1. Tagvand skal afledes til terræn i en sådan afstand fra
hytterne, at det ikke vil kunne samles omkring fundamentet.
Afledningen må ikke være til gene for omkringliggende bebyggelse
og ubebyggede arealer.
Stk. 2. Fast affald skal ved ejerens foranstaltning bringes med og
afleveres på lossepladsen i Kangerlussuaq.
Stk. 3. Til sort spildevand kan anvendes en komposteringsløsning
eller vandskyllende toiletter hvor det sorte spildevand sammen
med det grå spildevand samles i en tank med henblik på transport
til Kangerlussuaq hvor det efter Qeqqata Kommunia’s anvisning
skal afleveres til kloaksystemet eller direkte til rensningsanlæg.
Stk. 4. Gråt spildevand må ikke afledes til terræn.
Stk. 5. Installation af generatorer skal ske i udhus eller kælder,
der er indrettet på en sådan måde, at støjen reduceres mest
muligt.

Miljøforhold

Stk. 1. Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde
sted.
Stk. 2. Under opførelse og brug af hytter skal der tages hensyn til
dyrelivet og den omkringliggende natur således, at området ikke
forurenes eller spoleres. Udendørs opbevaring af materialer skal
ske forsvarligt.
Stk. 3. Ubebyggede arealer skal under bygge- og anlægsarbejder
skånes mest muligt. Beskadiget vegetation skal reetableres.

AALAJANGERSAKKAPA
TSIORNEQARNERA
Kommunip pilersaarusiorfigineqarnernut
tapilussaq, 2015-imi septembarip 24-ani
Kommunalbestyrelsimit
akuersissutigineqarpoq.

Hermann Berthelsen
Borgmesteri Borgmester

Sisimiut, ulloq 30. september 2015

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Kommuneplantillægget er vedtaget i
Kommunalbestyrelsen den 24. september
2015.

Paneeraq Olsen
Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør

Sisimiut, den 30. september 2015

Nunap assingatut ilanngussaq 1
Kortbilag 1

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatut nr. 21-tut
siunnersuut 2012-imiit 2924-imutkommunip pilersaarrusiorneqarnera.
Kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2012-2024

Nunap assingatut ilanngussaq 2
Kortbilag 2

Kommunip oilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatut nr 21-tut
siunnersuut 2012-imiit 2024-imut kommunip pilersaarrusiorneqarnera.
Kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2012-2024

