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xxxxxxx-imi tamanut saqqummiunneqarpoq

Kommuneplantillægget er offentlig
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KOMMUNIMUT
PILERSAARUT
SUNAAVA

HVAD ER EN
KOMMUNEPLAN

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit
Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq
malillugu, kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut
nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut
akornanni pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut
kommunimi nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa.

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.

Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik
assiliartaliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq,
taamaalillunilu iliuusissat aalajangersimasut tassunga atatillugu
innuttaasunit kommunalbestyrelsimiillu
nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi
illoqarfiup ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq.

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.

Kommunimi pilersaarummi kommunimi nunaminertat qanoq
atorneqarnissaat pillugit kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq.
Illuliornermi, aqqusinniornermi, aqqusineeqqanik pilersitsinermi,
teknikkimut tunngasunik sanaartornermi il.il. qanoq
inissiisoqassanersoq, qanorlu ilusiliisoqassanersoq pillugit
nunaminertat assigiinngitsut iluinut aalajangersagaqarpoq.

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.

Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq –
assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata,
piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunimi
pilersaarummut tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna
pisinnaanngussaaq.

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

Una pilersaarut Qeqqata Kommunianut 2012-imit 2024 tikillugu
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaavoq.

Denne plan er et tillæg til kommuneplanen for Qeqqata
Kommunia 2012 – 2014.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq
nassuiaatitaqarpoq, tamatumani kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussakkut naatsorsuutigisat
anguniakkallu nassiuarneqarlutik. Tamatuma kingorna
aalajangersagartaqarpoq, immikkoortup ilaanut pingaarnertut
aalajangersagaasunik aammalu immikkoortup ilaanut
immikkuualuttunik aalajangersagaqarluni, uani pineqartumi
immikkoortup ilaanut assigiissumik. Taamaallaat illunik,
aqqusinernik, aqqusineeqqanik, teknikkikkut atortulersuutinik
assigisaannullu ilusilersuinissamut inissiinissamullu
immikkuualuttunut aalajangersagartaqarluni.

Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel
hvor der redegøres for de forudsætninger og mål der er
for kommuneplantillægget. Herefter en bestemmelsesdel,
der består af overordnede bestemmelser for delområdet
og detaljerende bestemmelser for detailområdet der i
dette tilfælde er lig med delområdet. Blot med detaljerede
bestemmelser for placering samt udformning af
bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamut uunga
aamma pilersaarutinut allanut tunngasunut paasissutissat uunga
saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:

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

Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia
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IMARISAA

INDHOLD

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

REDEGØRELSE

Tunuliaqutaq
Siunertaq
Immikkoortup ilaa ullumikkut
Imarisaa
Pilersaarutinut allanut attuumassutaa
Inatsisitigut atuuffii

A. Baggrund
B. Formål
C. Delområdet i dag
D. Indhold
E. Forholdet til anden planlægning
F. Retsvirkninger

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

Siunertaq
Killilersorneqarnera
Atorneqarnera
Pissutsit pioreersut
Sanaartukkat
Inissaqassusia
Aqqutissat pilersuinerlu
Eqqissisimatitat eriagisariaqakkallu
Immikkut aalajangersaaffigisat

Formål
Afgrænsning
Anvendelse
Eksisterende forhold
Bebyggelse
Rummelighed
Adgangsforhold og forsyning
Fredede og bevaringsværdige træk
Klausulerede zone

AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERUSUT
Immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerata
atorneqarnera
Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu
Sanaartukkap silatimigut isikkua
Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu inissiiviit
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik
ataavartitsineq
Teknikkikkut atortulersuutit
Avatangiisinut tunngasut
Sumiiffimmi pilersaarummik aamma /
imaluunniit Kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik
atorunnaarsitsineq

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

Ilanngussaq
Nunap assinga 1: Immikkoortut – takussutissiaq
Nunap assinga 2: Alliliinissamut il.il. periarfissat
Nunap assinga 3: Assersuutigalugu sanaartukkat
nutaat sanaartukkanut pioreersunut sunniutissaasa
takussusiornera
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Kortbilag 1: Delområder – oversigtskort
Kortbilag 2: Udbygningsmuligheder m.v.
Kortbilag 3: Visualisering af den nye
bebyggelses påvirkning af eks.
bebyggelse
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Nassuiaat

Redegørelse

A. Tunuliaqutaq

A. Baggrund

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat
atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17,
17. november 2010-imeersoq, kingusinnerusukkut
iluarsiissutitalik, naapertorlugu pilersaarummik
allannguineq ingerlanneqarpoq.

Planændringen foretages i henhold til
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om
planlægning og arealanvendelse, med senere
justeringer.

Ilinniartut inaannit ingutsigassaqqissunit arfiniliusunit
tallimat Namminersorlutik Oqartussat
ingutsertikkusuppaat, ilinniartunullu 72-inut
inissalimmik ilinniartut inissaannik nutaanik pingasunik
sanaartortitserusulluni.
Sisimiuni KTI ilinniarfissatut pisariaqartinneqartunut
ilinniarfinnik naleqqussaalluni
ineriartortitsisinnaajuaqqullugu, ilinniartut inaannik
204-nik sanaartornissamik pilersaaruteqarnermut,
sanaartornissaq manna ilaavoq.

Selvstyret ønsker at nedrive 5, af 6 eksisterende
kollegie bygninger der er saneringsmodne og
etablere 3 nye kollegie bygninger, med plads til
72 studerende.
Byggeriet er en del af en plan for etablering af
204 nye kollegiepladsser så Tech College
Greenland i Sisimiut kan gøres til genstand for
en løbende udvikling med tilpasning af
uddannelserne til uddannelsesbehovet.

B. Siunertaq

B. Formålet

Ilinniartut inaasa avataanni sanaartukkanut
pioreersunut akornutaasinnaasut sapinngisamik
minnerpaaffimmiisinniaatigalugit, ilinniartut
inissaat immikkoortumi
soqutiginarsarneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaa,
pilersaarutitigut siunertaavoq.

Det er formålet med planen at sikre at den
nye bebyggelse indpasses i området som et
attraktivt kollegie byggeri samtidig med at
eventuelle gener i forhold til eksisterende
bebyggelse udenfor kollegie området
minimeres mest muligt.

C. Immikkoortoq ullumikkut.

C. Delområdet i dag.

Ilinniartut inaat nutaannginnerusut arfinillit ullumikkut
immikkoortup ilaanniipput. Nunaminertat ilaat suli
sanaartorfiunngillat, najugaqartunilli
sammisassaqartitsivittut il.il. atortarlugit.

Delområdet er i dag bebygget med 6 ældre
kollegie bygninger i en etage. En lille del af
arealerne henligger stadig i naturtilstand, som
dog er påvirket af boligaktiviteter m.v.

Ilinniartut ineqarfiata takujuminarsarneqarnissaa
pilersaarutitigut anguniarneqarpoq. Taamaalilluni
ilinniartut inaanni pioreersuni avannarliit tallimat
ingutserneqartariaqarput, arfinilissaallu
ingutserneqaruni pitsaanerussalluni.

Med planen lægges der også op til en
oprydning i det eksisterende
kollegieområde. Det er således en
forudsætning at de 5 nordligste bygninger
af den eksisterende kollegiebebyggelse
fjernes og det vil være hensigtsmæssigt at
også den 6 bygning fjernes

GTO-p ineqarfiutikorai, ineqarfiillu ilaat
oqoqalernikuullutik.

Der er tale om gamle GTO
indkvarteringsbygninger hvoraf nogle er
angrebet af skimmelsvamp.
Immikkoortoq 800-C8 katillugu 48.620 m2-isut

Delområdet 800-A14 udgør i alt 15.970 m2
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annertussusesqarpoq
Immikkoortoq 800-A14 katillugu 15970 m2-isut
annertussuseqarpoq.

D. Indhold

D. Imarisaa

Opdeling

Aggulunneqarnera

Kommuneplantillægget omfatter delområde
800-A14 – der underopdeles i 2 detailområder:

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq
immikkoortumik 800-A14-imik imaqarpoq immikkuualuttunut marlunnut agguataarneqartoq:
•
•

800-A141 Ilinniartut inaat kantiinalu
pioreersut.
800-A142 Sanaartorfissat nutaat,
sanaartukkallu ingutseriaannaat.
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•
•

800-A14.1 Eksisterende kollegier og
kantine.
800-A14.2 Nye byggefelter og
nedrivningsmoden bebyggelse.

Nr 51

Siuliani nunap assingata titartornerini nassuiaatit

Signaturforklaring til ovenstående kort

Immikkoortoq sungaartumik titartaqqavoq
Immikkualuttut qorsummik titartaqqapput

Delområdet er angivet med gult
Detailområderne er afgrænset med grønt

Sanaartukkat

Bygninger

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussatigut, ilinniartut inissaat nutaat pingasut
sanaartorneqarnissaannut periarfissanngussaaq.
Sanaartukkat tamarmik aqqaneq-marlunnik
initaqassapput, ilinniartitsisumullu attaveqaataasunut
ineqassalluni. Taamaalilluni ilinniartut inaat 72-it,
ilinniartitsisunullu attaveqaataasunut init pingasut

Med kommuneplantillægget skabes mulighed
for at etablere 3 nye kollegiebygninger. Hver
bygning har plads til 12 dobbeltværelser og en
bolig til en kontaktlærer. Der bliver således
etableret 72 nye kollegiepladser og 3
kontaktlærerboliger.
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sanaartorneqassallutik.

Sanaartukkat nutaat marlunnik quleriinngorlugit
sanaartorneqarsinnaapput, sanaartugassallu
sanaartukkanut pioreersunut isikkivitigut sunniutissai,
nunap assingatigut ilanngussat 3-tigut
takussusiorneqarpoq.
Nunap ilusaa apeqqutaatillugu, iserfigineqarsinnaasunik
kælderiliortoqarsinnaassaaq.

Titartornerini nassuiaat

Den nye bebyggelse kan etableres i 2 etager og
bebyggelsens påvirkning af udsigtsforholdene
for eksisterende byggeri ovenfor kollegie
området er illustreret i kortbilag 3.
Hvor terrænet tillader det kan der etableres
kælder med direkte indgang fra terræn.

Signaturforklaring
Med rødt er angivet byggefelterne hvor de nye bygninger
skal opføres

Sanaartugassat sumi sanaartorneqassanersut aappalaartumik
takussusiorneqarpoq.

Sanaartukkat avataatungaaniittut eqqarsaatigalugit
pilersaarutitigut matumuunakkut nutaanik
sanaartorniarnermi, sanaartukkat ingutsigassaqqissut
7

Af hensyn til den omkringliggende
bebyggelse er udgangspunktet i denne plan
for etablering af den nye bebyggelse, at

Nr 51
tamaasa, nutaanik sanaartornissaq iluatsillugu
ingutserneqarnissaat pilersaarutitigut matumuumakkut
aallaaviuvoq. Sanaartukkat nr B618, B619, B620,
B621, B738 aamma B767 pineqarput.
Sanaartukkat atorneqarsinnaanatillu
atorneqartussaanngitsut, isajartuinnartussanngorlugit
uninngatiinnarneqarnissaat siunertagissaarpallaanngilaq.

Titartornerini nassuiaat
Sanaartukkat ingutserneqartussat tungujortumik ilisarnaaseqqapput

Attaveqaatit, aqquserngit, aqqusineeqqat, biilinullu
inissiiviit
8

samtlige kollegiebygninger der er angivet
som nedrivningsmodne i denne plan,
fjernes i forbindelse med opførsel af den
nye bebyggelse. Det drejer sig om bygnings
nr.
B618, B619, B620, B621, B738 og B767.
Det vil være yderst uhensigtsmæssigt at
efterlade bygninger der ikke kan og skal
anvendes, og som dermed vil stå og forfalde.

Signaturforklaring
Bygninger der skal nedrives er angivet med blåt

Infrastruktur, veje, stier og parkering

Nr 51
Eqqaavimmut Aqqutaanit aqquserngit pioreersut,
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut
nangillugit suliarineqassapput. Nutaanik
sanaartornermut atatillugu aqquserngit, aqqusineeqqallu
naleqqussarneqassapput.
Sanaartugassat isaariassaat tamarmik innarluutilinnut
naleqqussarneqassapput, elevatorilerneqarnissaalli
naatsorsuutigineqanngilaq.

I kommuneplantillægget bygges videre på de
eksisterende vejforhold, med adgang fra
Eqqaavimmut Aqq. Interne veje stier og
adgangsforhold tilpasses den nye bebyggelse.
Der sikres adgang for handicappede til alle
bygninger, der dog påregnes etableret uden
elevator.

Pilersuineq

Forsyning

Sanaartukkat nutaat tamarmik innaallagissamut,
imermut, kuuffissuarnut, kiassarnermut
attavilerneqassapput, eqqagassalerinermullu
maleruaqqusanut atuuttunut naapertuuttumik eqqagassat
aatinneqartassallutik.

Al ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, kloak,
fjernvarme og affaldsafhentning i henhold til
den til enhver tid gældende affaldsvedtægt.

Immikkoortup kitaatungaani immikkoortunut
attaveqaatit pioreersut, nutaanik sanaartornermi
ataqqineqassapput, allanngortiterneqarlutilluunniit.

Ved etablering af den nye bebyggelse skal
eksisterende forsyningsledninger der forsyner
områderne vest for bebyggelsen respekteres
eller omlægges

Immikkoortumi ataatsimoorussamik
kuuffissuaqalerniassammat, immikkoortup 800-A10-p
ilaani sanaartukkap kitaatungaani sanaartukkamut
attaviliisoqarsinnaalernissaa qulakkeerneqassaaq.

Der skal sikres en mulighed for tilkobling af
nye kloakledninger fra bebyggelsen vest for
bebyggelsen, som omfatter dele af 800-A10, så
der er mulighed for en samlet kloakering af
området

Sanaartorfigissaaneq

Byggemodning

Pilersuinermut aqqutinik piginnittunik suleqateqarluni
Namminersorlutik Oqartussat peqqusineratigut
immikkoortumut sanaartorfissagissaaneq
ingerlanneqassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Det forventes, at byggemodningen i området
gennemføres ved Selvstyrets foranstaltning i
samarbejde med ledningsejerne.

Immikkoortumi pisortat sanaartorneri kisimik
pineqarmata, sanaartorfigissaanermut aningaasartuutit
agguataarneqarnissaanut malittarisassanik
aalajangersaasoqanngilaq.

Da der i området alene bliver tale om offentligt
byggeri fastlægges der ikke retningslinjer for
fordeling af byggemodningsudgifter.

E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa

E. Forhold til anden planlægning

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Landsplanlægning

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq
nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut naapertuuppoq

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse
med den eksisterende landsplanlægning

Pinngortitamik illersuinermut inatsit

Naturbeskyttelsesloven

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap
pinngortitat sunnertiasut imaluunniit Nunagis-imit
nunaminertat sunnertiasutut nalunaarsugaanut
eqquinngilaq.

Kommuneplantillægget berører ikke følsomme
naturområder eller områder der i NunaGis er
registreret som følsomme.

Qanganitsat eqqaassutissat imaaliallaannarlugit
peerneqarsinnaanngitsut

Jordfaste fortidsminder
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Immikkoortumi qanganitsanik eqqaassutissanik
nalunaarsugaqanngilaq.

Der er ikke registreret fortidsminder i
delområdet.

Sanaartornermut atatillugu qanganitsanik
eqqaassutissanik saqqummertoqassagaluarpat, tamanna
pillugu erngertumik Sisimiut Katersugaasivia kiisalu
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
attavigineqassapput.

Skulle der mod forventning dukke
fortidsminder op i forbindelse med
anlægsopgaver i området skal der hurtigst
muligt tages kontakt med Sisimiut Museum og
Grønlands National Museum og Arkiv.

Avatangiisinut tunngasut

Miljøforhold

Eqqagassat imerlu mingunnikoq eqqarsaatigalugit
avatangiisitigut pitsanngorsaalluni aaqqiissutissanik
qulakkeerinninnissaq sammineqarpoq. Aaqqiissutissat
Eqqagassanut pilersaarummik aamma Imermik
mingunnikumut pilersaarummik 2018-imi
iluarsiivigineqartussatut naatsorsuutigisami,
pilersaarummi aggersumi nassuiarneqassapput.

Der er fokus på at sikre løsninger på
miljøudfordringerne omkring affald og
spildevand. Løsningerne vil blive beskrevet i de
kommende planer med Affaldsplanen og
Spildevandsplanen som forventes afklaret i
2018

Kommunip eqqissisimatitai

Kommunale fredninger

Nunaminertami kommuni eqqissisimatitaqanngilaq.

Der er ingen kommunale fredninger i området.

Qeqqata Kommuniani pilersaarusiornermut
periusissiaq

Planstrategien i Qeqqata Kommunia

2014-imit 2018 tikillugu periusissiaq, inuusuttut
ilinniarfiini pissutsit ineriartortinneqarnissaat pillugit
tulliuttunik anguniagassaqarpoq:

Planstrategi 2014 – 2018, har følgende mål for
udvikling af forholdene for
ungdomsuddannelserne:

•
•

•

Sisimiuni Tech College Greenland
annertusaqqinneqarnissaanut
atugassarititaasunik pilersitserusuppugut
Nutarterineq, eqqaamiorisanik kivitsineq,
aserfallatsaaliuinerullu pitsaassusaata
pitsanngorsarneqarneratigut oqoqanngitsunillu
inissiaqarnissaq pillugu innuttaasut,
inissiaatileqatigiiffik INI aamma
Namminersorlutik Oqartussat
suleqatigerusuppagut.
Seqerngup nukinga, seqinisaatit,
kiassaateqarfiit oqorsaanerlu atorluarnerisigut
atuilluartumik sanaartorneq iluarsartuussinerlu
qulakkeerusuppagut.

•
•

•

Vi vil skabe rammerne for en
udbygning af Tech College Greenland i
Sisimiut
Vi vil samarbejde med borgere,
boligselskabet INI og Selvstyret om
sanering, kvartersløft, bedre
vedligeholdelsesstandard og boliger
uden skimmelsvamp
Vi vil sikre bæredygtigt byggeri og
renovering med udnyttelse af solvarme,
solceller, fjernvarme og isolering.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnera

Kommuneplanen

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussatigut, immikkoortut 800-A10-p aamma 800A14-ip agguataarneqarnerat nalimmassarneqassapput

Med kommuneplantillægget foretages en
justering af den eksisterende opdeling af
delområderne 800-A10 og 800-A14

Inatsisitigut atuuffiugallartut

Midlertidige retsvirkninger
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Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussassatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut
atortulersuutillu pilersaarummut siunnersuummi
ilaatinneqartut, sanaartorfigineqassanngillat,
inaarutaasumilluunniit pilersaarutip imarisaanut
akornutaasumik pilersitsisinnaasumik atorneqaratik.

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.

Oqaaseqaataasinnaasunut allannguutissatulluunniit
siunnersuuteqarnissamut piffissaliussap iluani, piffissaq
eqqorlugu takkuttoqarsimanngippat, kommunip
pilersaarusiorfigineqarnerani siunnersuummi
imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussassatut siunnersuummi nunaminertat
ilaatinneqartut, kommunip pilersaarutaanut imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut
naapertuuttumik sanaartornerit allatulluunniit atuinerit
kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavai.

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 planforslaget,
bebygges eller i øvrigt udnyttes i
overensstemmelse med kommuneplanen eller
kommuneplantillægget.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut siunnersuut
imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussassatut siunnersuut tamanut
saqqummiunneqarnerata kingorna, aalajangersakkat
siuliani taakkartorneqartut, taamaattorli
saqqummiussinermiit sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi
atuutilissapput.

Ovenstående bestemmelserne finder anvendelse
indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til
kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort,
dog højst 1 år regnet fra forslagets
fremlæggelse.

Inatsisitigut atuuffiugallartut

Midlertidige retsvirkninger

Kommunip pilersaarusiorneqarnerata
ingerlanneqarnissaanut kommunalbestyrelsi
atuutsitsissaaq, taakkununnga ilanngullugit
nunaminertanik atugassiinerit.

Kommunalbestyrelsen skal virke for
kommuneplanens gennemførelse, herunder ved
tildeling af arealer.

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerata
aalajangersagartaa, nunaminertamik piginnittuusut
imaluunniit atuisuusut sukkulluunniit
atuisussaatitaapput.
Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranik imaluunniit
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamik
inaarutaasumik tamanut saqqummiisoqareerpat,
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
aalajangersagartaanut assortuuttunik, imaluunniit
nunaminertanik atugassiisarnermi atugassarititaasunut
assortuuttumik pissutsinik pilersitsisoqaqqusaanngilaq,
immikkut akuersissummik tunniussisoqarsimatinnagu.
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Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig
bindende for den til enhver tid værende ejer af
en ejendom eller bruger af et areal.

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.

Nr 51

Pingaarnerusutigut
aalajangersakkat

Overordnede
bestemmelser

Siunertaq

Formål

Imm. 1 Ilinniartut inaannik nutaanik
sanaartortoqarsinnaanissaanut periarfissiinissaq.

Stk. 1. At skabe mulighed for etablering af en
ny kollegiebebyggelse.

Killilersorneqarnera agguataarneqarneralu

Afgrænsning og opdeling

Imm. 1. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussaq immikkoortumik 800-A14-imik imaqarpoq.

Stk. 1. Kommuneplantillægget omfatter
delområde 800-A14.

Imm. 2. Immikkoortoq immikkuualuttunut marlunnut
tulliuttutut agguataarneqarpoq:

Stk. 2. Delområdet opdeles i følgende 2
detailområder:

•

•

800-A141 Ilinniartut inaat kantiinalu
pioreersut.

•

800-A142 Ilinniartut inissaat nutaat

800-A14.1 Eksisterende bebyggelse
med kollegier og kantine.
800-A14.2 Nye kollegieboliger

Atorneqarnera

Anvendelse

Imm. 1 Ilinniartut inaat

Stk. 1. Kollegier

Imm. 2 Immikkoortoq 800A142-mi sanaartukkat
annerpaamik marlunnik qulereeqarsinnaapput, nunallu
qanoq issussaa apeqqutaalluni
kælderiliortoqarsinnaalluni.

Stk. 2. Byggeri i detailområde 800A14.2 kan
opføres i max. 2 etager, med mulighed for
kælder hvor terrænet gør det muligt.

Pissutsit pioreersut

Eksisterende forhold

Imm. 1 Immikkoortumi ilinniartunut ineqareerpoq.

Stk. 1. Detailområdet er i forvejen bebygget
med kollegiebyggeri

Inissaq sinneruttoq

Restrummelighed

Imm. 1 Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussatigut, katillugit 1100-it m2-it missaanik
annertutigisunik sanaartortoqarsinnaalissaaq .

Stk. 1. Med nærværende kommuneplantillæg
sikres der mulighed for at bebygge et
grundareal på i alt ca.1100 m2

Imm. 2 Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussatigut, katillugit 1288 m2-it missaanik
annertutigisunik inissianik arfinilinnik
ingutserisoqarsinnaalissaaq

Stk. 2. Med kommuneplantillægget sikres der
adgang til nedrivning af 6 bygninger med et
samlet bebygget areal på ca.1288 m2

Imm. 3. Sanaartukkat pioreersunut atatillugu
killiliussat iluini, pilersaarusiornermut tunngavimmik
nutaamik sanasoqanngikkaluarluni, sanaartukkanik
minnerusunik 100 m2-it angullugu annertussusilinnik

Stk. 3. Der vil dog indenfor rammen i
forbindelse med eksisterende byggeri kunne
etableres mindre tilbygninger på op til 100
m2 i en etage, uden at der skal udarbejdes et
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sanaartortoqarsinnaavoq.

nyt plangrundlag.

Imm. 4. Sanaartukkat taaneqareersut
sanaartorneqareerpata, inissaq sinneruttoq
tamakkerluni sanaartorfioreersutut isigineqassaaq.

Stk. 4. Når nævnte byggeri er etableret
betragtes restrummeligheden for opbrugt.

Aqqutissat pilersuinerlu

Adgangsforhold og forsyning

Imm. 1 Immikkoortortaq Eqqaavimmut Aqqutaanit
aqqusineqassaaq.

Stk. 1. Vejadgangen skal foregå fra
Eqqaavimmut Aqq.

Imm. 2. Sanaartukkat nutaat innaallagissamut,
imermut, kiassanermut kuuffissuarmullu
attavilerneqassapput aammalu eqqagassalerinermut
maleruaqqusaq malillugu pisortat eqqagassanik
katersititsisarnerannut ilanngunneqassallutik.

Stk. 2. Nye bygninger skal forsynes med el,
vand, fjernvarme og kloak, og i henhold til
affaldsvedtægten tilsluttes offentligt
affaldsindsamlingssystem

Eqqissimatitat eriagisariaqakkallu

Fredede og bevaringsværdige træk

Imm. 1. Immikkoortortami eqqissisimatitanik
eriagisassanillu peqanngilaq.

Stk. 1. Der er ingen fredede eller
bevaringsværdige bygninger i detailområdet.

Immikkut aalajangersaaffigisat

Klausulerede zoner

Imm. 1. Immikkuualuttoq mittarfimmit tingilernermi
mikkiartornermilu akimmiffiusussaanngitsumik illutut
55 m portussusilittut 45 + 10 m missaani
portussusilimmi inissisimavoq. Kangerluarsunnguup
kangiatungaani Sisimiut illoqarfiani sanaartukkat
qaqqanit 15 m-imit portunerunissaannik immikkut
akuersissuteqartoqarpoq, annerpaamilli imaanit 101
m-isut portutigisumik.

Stk. 1. Detailområdet er beliggende indenfor
den hindringsfrie flade i kote 45 + ca. 10 m
svarende til en bygningshøjde op til kote 55
m. Over den del af Sisimiut by der ligger syd
for Ulkebugten er der imidlertid givet en
generel dispensation til at bygge 15 m over
fjeldet, dog max. 101 m. over havet.

Sanaartukkat sukulluunniit, mittarfimmit tingilernermi
mikkiartornermilu akimmiffiussanngillat.
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Den nye bebyggelse vil ikke på nogen måde
berøre den hindringsfrie flade.

Nr 51

Aalajangersakkat sukumiinerusut

Detaljerede bestemmelser

Pilersaarutip taaguutaa

Plannavn

Imm. 1 Najugaqarfissiaq - ilinniartut inaat

Stk. 1. Område til boliger - kollegier

Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu

Bebyggelsens omfang og placering

Imm. 1. Katillugit 1100 m2-inik annertutigisunik,
marlunnillu quleriilinik, ilaatigullu
kælderilerneqarsinnaasunik sanaartorfiusinnaallutik
sanaartorfissat pingasut, nunap assingini ilanngussani
2-mi takuneqarsinnaapput.

Stk. 1. Af kortbilag 2 fremgår 3 byggefelter
med mulighed for i alt at etablere 1100 m2 i 2
etager plus evt. kælder.

Imm. 2. Seqinisaatit ataavartumillu nukissiuutit allat
illup portunerpaaffiatut portussusilerneqassapput.

Stk. 2. Solceller og andre vedvarende
energiformer skal indpasses indenfor den
angivne maksimale bygningshøjde.

Imm. 4. Toqqaviit pisariaqartitsineq sinnerlugu
portussusilerneqassanngillat, saniliinili sanaartukkanut
naapertuuttumik pilersinneqassalutik.

Stk. 4. Fundamenter må ikke gives en større
højde end nødvendigt, men må etableres i
overensstemmelse med den omkringliggende
bebyggelse.

Imm. 5. Toqqaviit betongiusut aammalu naqqup
silatimigut iikkersuutai betongiusut – nunamit
uuttorlugu 1,5 m sinnerlugu portussusillit, illup
iikkersuutaatut iikkersorneqassapput.

Stk. 5. Betonfundamenter og
kælderydervægge i beton, med en højde over
1,5 m målt fra terræn – skal beklædes som
ydervægge.

Imm 6. Containerit taamaallaat nutsernermut,
allanngortiterinermut assigisaannullu atatillugu,
immikkoortumiitinneqarsinnaapput sivisunerpaamik
qaammatini arfinilinni. Tamatigut Teknikkimut
Avatangiisinullu immikkoortortamit
akuerineqarsimassapput.

Stk. 6. Containere må kun i forbindelse med
flytning, ombygning og lignende, opstilles i
maksimalt 6 måneder indenfor området.
Opstillingen skal i hvert enkelt tilfælde
godkendes af Området for Teknik og Miljø.

Sanaartukkap silatimigut isikkua

Bebyggelsens ydre fremtræden

Imm. 1. Sanaartukkat sivingasumik
qaliaqartinneqassapput, qaliat assigiimmik
sivingassusillit, nikingasuusinnaallutilli. Illup qaavata
sivinganera 10 aamma 20-p gradit akornanniissaaq.

Stk. 1. Bebyggelsen skal opføres med
saddeltag, tag med ensidig taghældning evt.
med forskudte tagflader. Taghældningen skal
være mellem 10 og 20 grader.

Imm. 2. Qaliat qasersumik qernertumilluunniit
qalissialersimassapput

Stk. 2. Tage skal dækkes med grå eller sort
tagpap

Imm. 3. Illup iikkersuutai atortussanik
aserfallatsaalineqarsinnaasunik qallerneqassapput,
tamatigullu aserfallatsaaleqqasutut
isikkoqartinneqassallutik. Tamanna qalipaatinik
tamakkiisumik qisunnut matussusiisinnaasunik
qalipaanikkut, cementinik assigisaanillu atuinikkut
pisinnaavoq. Sanaartukkanut pioreersunut atortunik

Stk. 3. Vægflader skal dækkes med
vedligeholdelsesvenlige materialer, så de til
enhver tid fremstår vel vedligeholdte. Det
kan være træbeklædning med dækkende
maling, cementplader og lign.
Materialevalget skal afpasses efter
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toqqaanermi naleqqussarneqassapput.

eksisterende bebyggelse.

Imm. 4. Qaliami saqqaaniluunniit savimerngit
alumiuniulluunniit atorneqaqqusaanngillat.

Stk. 4. Der må ikke anvendes stål eller
aluminiums plader til tag eller facader.

Imm. 5. Parabolet 0,5 m ataallugu angissusillit
ikkunneqarsinnaapput.

Stk. 5. Paraboler på under 0,5 m i diameter
kan opsættes.

Imm. 6. Quinut assigisaanullu inissaq illup naqqanut
ilusilerneqassaaq imaluunniit qui nunaannarmiittut
silami oqquiffiusinnaanngorlugit inissinneqassapput.

Stk. 6. Udhusplads og lignende skal indrettes
i kælderen eller i fritliggende udhuse der skal
placeres så de bidrager til at der skabes læ på
ude opholdsarealer.

Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu
uninngasarfiit

Veje, stier og parkering

Imm. 1 Immikkoortortaq Eqqaavimmut Aqqutaanit
aqqusineqassaaq.

Stk. 1. Vejadgangen skal foregå fra
Eqqaavimmut Aqq.

Imm. 2. Nunap assingani 2-mi takutinneqartutut
biilinut inissiiviit appakaaffiillu pilersinneqassapput.
Avannaatungaanit kujammut aqqusineq sammivimmut
ataasiinnaarmut ingerlavissianngortinneqassaaq.

Stk. 2. Parkering og tilkørsel skal etableres i
de områder der er angivet på kortbilag 2.
Adgangsvejen gøres ensrettet fra nord mod
syd.

Imm. 3. Ilinniartunut inaanni init tallimaagaangata,
biilinut inissiivissaq ataasiusassaaq.

Stk. 3. Der skal etableres 1 p-plads for hver 5
kollegieboliger.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Ubebyggede arealer

Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
isikkumittut isikkoqartinneqarnissaat
qulakkeerneqassaaq, tamatumani naasut qaqqallu
nalinginnaasut sapinngisamik
allanngortinneqassanatik.

Stk. 1. Ubebyggede og uudnyttede arealer
skal sikres et naturligt udseende, hvor
naturlig beplantning og naturligt fjeld søges
bevaret.

Imm. 2. Sanaartorfigissaanermi, sanaartornermilu
sapinngisamik nuna mianerineqassaaq. Nuna
ajoquserneqarsimasoq ilusaatut iliseqqinneqassaaq,
nunaminertamilu qaartiterinikkut
assartuinikkulluunniit qaartitikkanit
siammarsimasinnaasut piiarneqassallutik.

Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt
under byggemodning og byggeri. Beskadiget
terræn skal retableres og området skal renses
for sprængstykker, der måtte være spredt ved
sprængning eller transport.

Imm. 3. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu
atatillugu nuna naasullu sapinngisamik
innarlernaveersaarneqassapput imaluunniit
sanaartukkap naammassineqarneranut atatillugu
nunaminertaq isikkumisut isikkulerseqqissinnaallugu
inaalikkallarneqarlutik.

Stk. 3. I forbindelse med sprængning og
byggemodning skal den eksisterende muld og
vegetation, så vidt muligt bevares eller
behandles og opmagasineres på en måde, så
terrænet kan reetableres i forbindelse med
afslutning af byggeri.

Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik
ataavartitsineq

Bevaring af eksisterende bebyggelse og
omgivelser

Imm. 1. Aalajangersagaqanngilaq.

Stk. 1. Ingen bestemmelser.
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Teknikkikkut atortulersuutit

Tekniske anlæg

Imm. 1. Ledningit tamarmik assaanikkut
matoorneqassapput, sapinngisamillu aqquserngit
aqqusineeqqallu sinerlugit pilersinneqassallutik.

Stk. 1. Alle ledningsanlæg skal nedgraves og
så vidt muligt etableres langs adgangsveje og
stier i fælles ledningsgrave.

Imm. 2. Sanaartukkanut nutaanut kiisalu
immikkoortortap kitaatungaanni sanaartukkanut
pilersuutinut aqqutissiaasinnaasoq nunap assingani
ilanngussami 2-mi takussusiorneqarpoq.

Stk. 2. Der er på kortbilag 2 angivet en
principiel lednings tracé til
forsyningsledninger der kan betjene den nye
bebyggelse samt bebyggelsen vest for
delområdet.

Imm. 3. Immikkoortup iluani pilersuinermut
atortulersuutinut soorlu sakkortusaavinnut,
imertartarfinnut teknikkikkullu atortulersuutinut
allanut illunik minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Nukissiorfiit, Kalaallit Nunaanni Nukissiornermut
pilersuisuusoq isumasioqatigalugit atortulersuutit
inissinneqassapput aammalu sanaartukkanut, nunap
pissusaanut isikkivillu eqqarsaatigalugit
ilusilersorneqassallutik.

Stk. 3. Indenfor området, kan opføres mindre
bebyggelse til forsyningsanlæg, som
transformerstationer, ventilhuse og andre
tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i
samråd med Nukissiorfiit, Grønlands
Energiforsyning og udformes under
hensyntagen til bebyggelse, landskab og
udsigt.

Atortulersuutit tamakku sanaartukkap
naqqaniitinneqarnissaat anguniarneqassaaq.

Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i
bebyggelsens kælderetage.

Imm. 4. Sakkortusaaviit naqquni aamma
pilersinneqarsinnaapput imaluunniit annerpaamik 4,0
m portussulerneqarlutik, nunaminertamillu 11 m2-mik
atuisinnaanngorlugit illutut nammineertutut
pilersinneqarlutik. Imertartarfiit annerpaamik 3,5 m
portussusilerneqassapput, nunaminertamillu 3,0 m2mik atuisinnaallutik. Teknikkikkut atortulersuutinut
allanut illut assinganik annertussusilerlugit
pilersinneqassapput.

Stk. 4. Transformerstationer kan ligeledes
indbygges i kælder, eller etableres som
selvstændige bygninger med en maksimal
højde på 4,0 m og optage et areal på 11 m2.
Ventilhuse kan maksimalt have en højde på
3,5 m og optage et areal på 3,0 m2.
Bygninger til andre tekniske anlæg skal
etableres med samme størrelse.

Imm. 5. Nunami eqqaavinnut containerinut
"eqqagassanut katersuivinnik" assiaqusikkanik
pilersitsisoqassaaq, suliffeqarfinnit eqqagassanik
immikkoortiterisinnaanissamut periarfissiisinnaasunik
angissusilerlugit.

Stk. 5. Der skal etableres afskærmede
”affaldsstationer” i terræn til
affaldscontainere, af en størrelse der
muliggør sortering af affaldet fra boligerne i
området.

Avatangiisinut tunngasut

Miljøforhold

Imm. 1. Immikkut aalajangersagaqanngilaq.

Stk. 1. Ingen særlige bestemmelser.

Sumiiffimmi pilersaarummik aamma / imaluunniit
Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani
tapiliussamik atorunnaarsitsineq

Ophævelse af lokalplan og/eller

Imm. 1. Kommunip 2012-imit 2024 tikillugu
pilersaarusiorfigineqarneranut, immikkoortup ilaanut
kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq 3
atuuttoq, kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut
tapiliussamik kommunalbestyrelsip inaarutaasumik

Stk. 1. Det eksisterende kommuneplantillæg
3 til kommuneplan 2012-2024 for en del af
området, bortfalder i forbindelse med
nærværende kommuneplantillægs endelige
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Kommuneplantillæg

Nr 51
akuersissuteqarneratigut atorunnaassaaq.

vedtagelse i kommunalbestyrelsen.
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AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq
2017-imi decembarimi kommunalbestyrelsimit
akuersissutigineqarpoq.

Kommuneplantillægget er vedtaget af
kommunalbestyrelsen den december 2017

Malik Bertelsen

Paneeraq Olsen

Borgmesteri/Borgmester

Kommunaldirektør /Kommunimi pisortaaneq
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