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NASSUIAAT
A. Ill. iluanut pilersaarutip tunuliaqutaa

REDEGØRELSE
A. Lokalplanens baggrund

Illoqarfiup iluanut pilersaarummi uani ilaatinneqarpoq
immikkoortortaq Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaaniittoq. Immikkoortortaq siornatigut aalisakkerivittut toqqorsivittullu ”RGII” taallugu atorneqarnikuuvoq. Matunerata
kingunerisaanillu isaterneqarnerata kingorna toqqorsivigisimasaata inaani akunnittarfik napparneqarsimavoq. Kingorna illu ataaseq illullu uiguleriiaat arfinillit napparneqarsimapput.

Denne lokalplan omfatter et område ved
Jørgen Sverdrupip Aqqutaa. Området har
tidligere været anvendt til fiskeindustri og
en oplagsplads kaldet "RGII". Efter lukningen og den efterfølgenden nedrivning af
fiskerifabrikken blev der på oplagspladsen
opført et hotel, der er blevet udvidet i flere
omgange. Senere er der er opført et enkelt
enfamiliehus og seks rækkehuse, hvor den
tidligere fabriksbygning lå.

Akunnittarfiliunnginnermi illoqarfiup iluanut pilersaarut
suliarineqarpoq. Pilersaarutitut toqqammavissat suli
naammassinngitsut immikkoortortami illut assigiinngitsut
nappaatiterneqarsimallutik.

Forud for opførelsen af hotellet blev der
udarbejdet en lokalplan. Men opførelsen af
de forskelllige boligbebyggelser i området
er sket, uden at det formelle plangrundlag
har været på plads.

Tamanna ullumikkut isumaqarpoq, immikkoortortap ilaani sannartugassanut maleruagassat innuttaasunit paatsuugassutigineqartarnerannik, aammalu immikkoortortap
aqqusineqarnera pitsaanerpaajunani.

Konkret betyder det i dag, at retningslinierne for, hvad der må opføres og hvordan i
den del området, der ikke er lokalplanlagt,
er ret er uklare for borgerne, og områdets
vejforhold ikke er optimale.

Fabrik (er i dag nedrevet)

Anløbsplads
Hotellet under opførelse på den
gamle oplagsplads

Immikkoortortaq pilersaarusiorfiusoq – qulaaniit assilisami aalisakkerivik piiarneqanngikkallarmat takuneqarsinnaavoq / Lokalplanens
område - på luftfotoet ses den gamle fabrik, før den blev nedrevet

Taamaattumik aalisakkanik tunisassiorfitoqqamut tamarmut aammalu ineqarfimmut tassunga atasuusumut minnermut tamakkiisumik pilersaarusiortoqassasoq kommunalbestyrelsip aalajangiussimavaa.
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Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet,
at der skal udarbejdes en samlet plan for
hele det gamle fiskeindustriområde og et
mindre tilstødende boligområde, der naturligt hænger sammen med området.
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Pissutsit atuutereersut inatsisinut naapertuutsinneqalissapput, immikkoortortami qanoq annertutigisumik suli sanaartortoqarsinnaanera aalajangiunneqassaaq, tassunga
ilanngullugu immikkoortortami sanaartugaareersunut allisitsinissamut periarfissat aalajangiunneqarlutik, kiisalu
immikkoortortami angallannermi pissutsit aaqqiivigineqaatissaaq inassutigineqassallutik.

Der skal ske en lovliggørelse af de eksisterende forhold, fastlægges hvor meget byggeri der yderligere kan opføres i området,
herunder fastlægges udbygningsmuligheder
for de eksisterende bebyggelser i området,
samt anvises en løsning på områdets trafikale forhold.

B. Immikkoortortap pilersaarutaanut

B. Forudsætninger for områdets

tamarmiusunut pissutsit

samlede plan

Pilersaarutip siunertaraa immikkoortortap ataqatigiilernissaa, tassani ilaatigut illut pioreersut allilernissaannut nutaanillu illuliornissamut periarfissaqartitsilerniarluni.

Målet med planen er at skabe et sammenhængende byområde, hvor både eksisterende bebyggelser kan udvides med mindre
tilbygninger, og der kan opføres nyt.

Ilulissani sanaartorfissat pilerinartut qiterpasissumiittullu
suli piumaneqaqaat. Immikkoortortap illuinnarnik sanaartorfigineqarsimanera peqqutigalugu nalilerneqarpoq iimmikkoortortap ilaa suli sanaartorfiusimanngitsoq immikkoortortap avatangiisaanut naleqquttunik illuliorfigineqarsinnaasutut.

Ilullisat oplever fortsat en stor efterspørgsel
på attraktive og centralt beliggende
byggefelter til boligbyggeri. Da området
ligger i et boligområde primært med
fritliggende enfamiliehuse, vurderes det, at
en del af området, der i dag er ubebygget,
vil være velegnet til enfamiliehuse, som
naturligt vil kunne indpasses i omådet.

Ilulissanut takornariat amerliartuinnavipput, taamaattumillu takornariartitsinermik inuussutissarsiorfimmi sulisunut
inissianik, soorlulusooq takornarianut unnuisinnaaffinnik
pisariaqartitsineq annertusiartorpoq. Taamaattumik sanaartukkamut pioreersumut atasumik akunnittarfittut siunertanut sanaartukkamik sanaartorfissamik atugassiisoqarpoq. Isumaqarpoq immikkoortortap taassuma ilaani
sanaartukkamut pioreersumut sanaartorfissami tassani
sanaartukkat nutaat sanaartorneqartut naleqqussarlugit
ilusilerneqassasut.

Der kommer flere og flere turister til Ilulissat, hvorfor behovet for såvel boliger til
ansatte i turistbranchen som overnatningsmuligheder til turisterne er stigende. Derfor
udlægges et byggefelt hvorpå der kan opføres en bebyggelse til hotelformål i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Det
betyder, ny bebyggelse der opføres på dette
byggefelt, skal tilpasses den eksistende
bebyggelse i denne del af området.

Sannartorfissat tunniunneqareerput, immikkoortortamilu
sanaartukkat nutaat pioreersunut naleqqussarlugit napparneqarsinnaalissallutik.

Byggefelterne er udlagt, så ny bebyggelse
tilpasses den eksisterende, åbne bebyggelsesstruktur i området.

Aalisakkerivimmut atatillugu tikittafik pioreerpoq, taannalu ullumikkut aserfallassimaqaaq. Tikittafik aaqqissuunneqariaruni taliffigissallugu pilerinartunngorsinnaavoq,
hotelimut tassungalu attuumassutilinnut qanittuunera peqqutigalugu.

I tilknytning til fiskefabrikken lå en anløbsbro, som i dag er meget forfalden. Istandsættes anlægsbroen, kan den blive et attrativt sted for både at lægge til, da den ligger
tæt på hotellet og hotellets faciliteter.

Tamakku saniatigut immikkoortortami illutilinnit kissaatigineqarpoq illunut pioreersunut allilinerit annikitsut,
tummeqqat assigisaallu sananeqarsinnaaneri periarfissiissutigineqassasut.

Derudover har der fra de eksisterende boligejere i området været et ønske om, at de
gives muligheder for at opføre mindre tilbygninger, trapper o.l. til deres eksisterende
boliger.

Immikkoortortap sannartorfigineqarnera ilutigalugu erser-

I takt med at området er blevet udbygget,
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poq immikkoortortami angallaneq isumannaatsumik aaqqifigineqartariaqartoq.

har der vist sig et behov for at få løst områdets interne trafikbetjening på en hensigtsmæssig måde, der tilgodser alle områdets
brugere bedst muligt.

Tamaammat pilersaarummi aqquserngit marluk nutaat
ilanngunneqarsimapput, taakku pissutsinik pitsanngortitsisinnaassapput immikkoortortamilu angallanneq isumannaannerulersillugu.

Derfor udlægges der i lokalplanen et areal
til to ny interne veje, som vil forbedre forholdene og gøre området mere trafiksikkert.

Piffiup pilersaarusiorfiusup eqqaa / Lokalplanens område

C. Ill. iluanut pilersaarutip siunertai
Immikkoortortaq ataatsimoorussatut siunertanut
soorlu akunnittarfinnut assigisaannullu tassungalu
atasunik sammisassaqartitsiniutinut, illunut
(ammasunut-pukkitsunut, qanittunut-pukkitsunut)
aamma inuussutissarsiutinut (illunik tuniniaasartumut, illussanik titartaasartunut,
ingeniørinut,qarasaasialerisunut, nujalerisunut
Qup. / Side 3

C. Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at sikre områdets
anvendelse til fælles formål forbeholdt hotel- og restaurationsvirksomhed og lignende
samt aktiviteter, der på en naturlig måde
knytter sig hertil, boliger (åben-lav, tæt-lav
boligbebyggelse) samt liberale erhverv
(ejendomsmægler, arkitekt, ingeniør, data-
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assigisaannullu) immikkoortinneqarnikuuvoq

rådgivning, frisør og lignende), der er
forenlige med områdets karakter som boligområde.

Tassani ilaalluni ilaqutariit ataatsit illuinik pingasunik
sanaartorfissat sisamat hotelimullu pioreersimut
sanaartorfissaq periarfissiissutigineqarnissaasa
qulakkeernissaa.

Herunder sikre mulighed for, at der udlægges tre nye byggefelter til enfamiliehuse og
et byggefelt til hotelvirksomhed i tilknytning til det eksistende hotel, som er beliggende i området.

D. Ill. iluanut pilersaarutip immikkoortortaa
Immikkoortortaq illoqarfiup immikkoortortaata
kangiatungaani Jørgen Sverdrupip Aqqutaata
Qupaloraarsuullu akornanniippoq, 2,35 ha-itullu
annertutigaluni.

D. Lokalplanens område
Området ligger i den vestlige del af byen
nord for Jørgen Sverdrupip Aqqutaa, og
helt ud til Diskobugten, og omfatter et areal
på ca. 2,35 ha.

Immikkoortortaq qoorutarmi, ilaatigut masarsuusumi,
sissamut atasumi inissisimavoq avammullu isikkivigilluarluni. Immikkoortortap ilaa nunniorneqarnikuuvoq,
tamanna pivoq aalisakkeriviusimasoq isaterneqareersorlu.

Området ligger i en lavning direkte ud til
kysten med enestående udsigtsforhold til
Isfjorden, og er visse steder meget sumpet.

Immikkoortortap sinnera illunik assigiinngitsunik
angissusilinnik sanaartorfigineqarnikuuvoq.

En del af området er opfyld - et opfyld der
er sket i forbindelse med nedlæggelsen af
den tidligere fiskefabrik.

Immikkoortortaq pilersaarusiorfiusoq imaaniit isigalugu / Lokalplanens område set fra vandet

Immikkoortortap iluaniipput illut assigiinngitsut, Hotel
Icefjord titartaasarfillu ataaseq. Illut tamarmik avammut
isikkiveqarpuq.

De omkringliggende områder er bebyggelser med enfamiliehuse, dobbelthuse og
rækkehuse.

Immikkoortortap iluaniipput ilaqutariit illuit arlallit, rækkehusit marlussuit, Hotel Icefiord aammalu illu titartaasarfimmik illusimaffigineqartoq ataaseq. Kangerlummut
toqqaannartumik immikkoortortami illut isikkiveqarput.
Sissamiippoq aalisakkanik suliffissuusimasup tulattarfia,
ullumikkut assorsuaq aserfallassimasoq. Jørgen Sverdruppip Aqqutaanut qaninnerpaatut immikkoortortaasoq sanaartorfigineqanngilaq.

Inden for området ligger flere enfamiliehuse, et par rækkehuse, Hotel Icefjord og en
enkelt bebyggelse, der huser en tegnestue.
Alle områdets bebyggelser har direkte udsyn til isfjorden. Helt ud til kysten ligger
den tidligere fiskefabriks anløbsbro, som i
dag er meget forfalden. Den del af området,
der ligger tætteste på Jørgen Sverdrupip
Aqqutaa, er ubebygget.
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Immikkoortortaq pilersaarusiorfiusoq / Lokalplanens område

E. Ill. iluanut pilersaarutip imarisai
Atugaanera
Immikkoortortaq ataatsimoorussatut siunertanutsoorlu
akunnittarfinnut assigisaannullu tassungalu atasunik
sammisassaqartitsiniutinut, illunut (amma-sunutpukkitsunut, qanittunut-pukkitsunut) aamma
inuussutissarsiutinut (illunik tuniniaasartumut, illussanik
titartaasartunut, ingeniørinut,qarasaasialerisunut,
nujalerisunut assigisaannullu)
immikkoortinneqarnikuuvoq.

E. Lokalplanens indhold
Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles
formål som hotel- og restaurationsvirksomhed og lignende samt aktiviteter, der på en
naturlig måde knytter sig hertil, boliger
(åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse) og liberale erhverv (ejendomsmægler, arkitekt,
ingeniør, datarådgivning, frisør og lignende), der er forenlige med områdets karakter
som boligområde.
Den eksisterende anløbsbro anvendes til
bådanløb.

Tikittarfik pioreersoq atoqqinneqalersinnavoq.

Immikkoortorta kusanartumik eqqiluitsumillu saqqumitinniarlugu illut iluini imaluunniit nunaminertani immikkut ittumik iluarsaassani assersukkanilu inissiisoqartassaaq.
Immikkoortortap teknikkikkut pilersugaaneranut ingerlatsiviliortoqarsinnaavoq, ingerlatsiviit taakku immikkoortortami sanaartukkat ilusaannut sapinngisamik naleqqussarneqarnissaat tunngavigalugu
Sanaartukkat
Pilersaarut sannartukkanut nutaanut, assersuutigalugu
ilaqutariinnut ataatsinut illut hotelimullu pioreersumut
ilassutit, sanaartorfissaqalersitsivoq.

For at give området en pæn og ryddelig
fremtræden må oplagring kun finde sted
inden for bygninger eller særligt hertil indrettede og afskærmede arealer.
Der kan etableres anlæg til områdets tekniske forsyning under forudsætning af, at
disse anlæg så vidt muligt afstemmes bebyggelseskarakteren i området.
Bebyggelse
Lokalplanen udlægger byggefelter til nyt
byggeri som enfamiliehuse, og et byggefelt
i tilknytning til det eksistende hotel.

Taakku saniatigut illut uiguleriiaat annikitsumik allilernissaannut, soorlu aneerasaartarfinnik, quinik tummeqqanillu, periarfissiissaaq.

Derudover giver lokalplanen mulighed for,
at de eksisterende rækkehuse kan udvides
med mindre tilbygninger som terrasser,
udhuse og trapper.

Ilaqutariinnut ataatsinut illut avammut isikkivilimmi inissinneqarnikuupput. Sanaartorfissat sanilerisamik minnerpaamik 10 meterisut ungasissusilerlugit aqquserngullu
qeqqaniit 7,5 meterisut ungasissusilerlugit inissinneqarnikuupput. Taamaaliornikkut ikuallattoqarnissamut piumasaqaatit kommunillu aqqusinernut ungasissusissatut aalajangersagai maleruarneqassallutik.

De nye byggefelter til enfamiliehuse er
placeret i en åben struktur, der tillader udsyn mellem husene, så havet kan opfattes i
glimt mellem bebyggelsen. Byggefelterne
er placeret, så der er en mindsteafstand til
nabobebyggelse på 10 m og en afstand til
vejmidten på 7,5 m.
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Sannartornerimik pilersaarutinut piviusunut akuersussummik tunniussisoqarsinnaassaaq.

Hermed kan bygningsreglementets krav til
brandafstand og kommuneplanens bestemmelser om afstand til veje overholdes.

Pisoqassappat aalajangersimasumik sanaartornissamik
suliniut tunuliaqutaralugu akuersissuteqartoqassaaq.

Der skal i så fald gives tilladelse på baggrund af et konkret byggeprojekt.

Siunissami sanaartukkat ataqatigiissutut isikkoqarnissaat
aammalu sanaartugaareersunut ataqatigiinnissaat isumannaarniarlugit illoqarfiup ilaanut pilersaarummi sanaartukkat ilusaannut, tassalu annertussusaannut, atortussiat toqqartornerinut, silatit qalipaataannut qalianullu malittarisassiassanik ataatsinik aalajangersaasoqarsimavoq.

For at sikre et helhedspræg i den fremtidige
bebyggelse og en sammenhæng med den
eksisterende bebyggelse er der i lokalplanen
fastlagt et enkelt sæt retningslinjer for bygningernes udformning mht. omfang, valg af
materialer, farver for ydervægge og tagflader.

Aqqusinikkut tikinneqarsinnaanera biilinullu uninngaartarfik
Immikkoortortamukarneq pissaaq Jørgen Sverdrupip Aqqutaa Qupaloraarsullu aqqutigalugit.

Vejadgang og parkeringsforhold

Jørgen Sverdrupip Aqqutaa 10 meterisut annertutigisumik
immikkut aalajanger-saaffigisaanikuuvoq. Immikkut
aalajangersaafigine qarsimasoq teknikkikkut
pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani
sanaartukkat suulliinniit sananeqaqqusaanngillat.

Jørgen Sverdrupip Aqqutaa er omfattet af
en 10 m klausuleret zone målt fra
vejmidten. Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den
må der ikke opføres nogen form for bebebyggelse.

Sanaartukkat nutaat hotelilu pillugu
siunnersuutigineqarpoq, Jørgen Sverdrupip Aqqutaaniit
aqqusinneraq nutaaq atorlugu illunut ataasiakkaanut
attaviliinissaq.

Vejadgang til området skal ske fra Jørgen
Sverdrupip Aqqutaa og Qupaloraarsuk.

De nye bebyggelser og hotellet foreslås
trafikbetjent af en ny stikvej fra Jørgen
Sverdrupip Aqqutaa, hvorfra der vil være
direkte adgang til de enkelte boliger.

Maannakkut hotelimut aqqusineq atorunnaarsinneqassaaq
aqqusineeranngortillugulu.

Den eksisterende vejadgang til hotellet fra
Jørgen Sverdrupip Aqqutaa nedlægges og
overgår til at blive en sti.

Immikkoortortami biilinik uninngaartitsineq pissaaq
ataatsimoorussatut uninngaartarfimmi imaluunniit illut
ataasiakkat uninngaartarfianni. Tamatumunnga
peqqutaavoq Jørgen Sverdrupip Aqqutaani
Qupaloraarsummilu biilinik uninngaartoqartannginnissaa,
aqquserngillu taakku aminneri.

Parkering i området skal ske enten på fælles
p-områder eller i tilknytning til den enkelte
bebyggelse for at sikre, at Jørgen Sverdrupip Aqqutaa og Qupaloraarsuk helt friholdes for parkering, da vejene er for smalle
til, at der kan holde biler langs vejen.

Nutaamik sanaartukkanut atatillugu illumut ataatsimut 1
½ biilinut uninngaartarfik pilersinneqassaaq.

I forbindelse med opførelse af nyt byggeri
til boliger skal der i tilknytning til den enkelte bolig etableres 1½ parkeringsplads pr.
bolig.

Inuussutissarsiutit nalinginnaasut pilersinneqarneranni
uninngaartarfissamik pisariaqartitsineq nalilersorneqartassaaq.

Ved etablering af liberalt erhverv vil parkeringsbehovet blive vurderet i hvert enkelt
tilfælde på baggrund af den konkrete anvendelse og antallet af ansatte.

Qup. / Side 6

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Biilinut uninngaartarfik inuussutis-sarsiutip
pilersinneqarneranut atatillugu pilersinne-qarsinnaavoq.

Parkeringen skal etableres i tilknytning til
det liberale erhverv.

Nutaamik uninngaartarfiliornermi sanilerisanut
ajoqutaanngitsumi inissinneqartassapput.

Når der etableres nye parkeringsarealer,
skal disse placeres og udformes, så de ikke
er generende for naboerne.

Hotelip biilinut uninngaartarfia pioreersoq
atatiinnarneqassaaq.

Hotellets nuværende parkeringsareal opretholdes som parkering til hotellet.

Nunatat sanaartorfiunngitsut
Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu nunap qaani
sulinermut atatillugu issoq naasullu sapinngisamik attatiinnarneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqorneqassallutik, taamaalillutik sanaartukkap inerneranut
atatillugu uterteqqinneqarsinnaassallutik.

Ubebyggede arealer
I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang
bevares eller behandles og opmagasineres
på en måde, så det kan lægges tilbage i
forbindelse med afslutning af byggeri.

Taamaattumik sapinngisamik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunap qaava mianersuunneqassaaq.
Nunap qaava aserugaq ilusaanut uterteqqinneqassaaq,
immikkoortumilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuinikkut qaartiternerlukutat siammartersimasat piiarneqassapput.

Derfor skal terrænet skånes mest muligt
under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal
renses for sprængstykker, der måtte være
spredt ved sprængning eller transport.

Teknikkikkut ingerlatsiviit
Pisortat innaallagissamik, imermik aamma kuuffissuarnik
pilersuiviinut sanaartukkat nutaat attavilerneqassapput,
tamatumunnga aqqutissiuisoqarlunilu periarfissaqassappat, periarfissaqassappallu aamma kiassarnermut pilersuinermut.

Tekniske anlæg
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning og kloak,
såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor, og eventuel varmeforsyning.

Pisortat kuuffissuinut attaviliinissamut periarfissaqanngitsuni imikumut anartarfinneersunullu katersuivimmik tankimik inissiisoqarnissaa pillugu Kommunalbestyrelsemit
piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, imaluunniit imikup
aamma anakut piiarneqarnissaanut qaqugukkulluunniit
avatangiisinut malittarisassianut najoqqutassanullu atatillugu allatut imikumik suliarinninnissamut pilersitsisoqassalluni.

I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at
tilslutte til offentlig kloak, kan der fra
Kommunalbestyrelsens side stilles krav om
etablering af tank til opsamling af gråt og
sort spildevand, eller at der etableres anden
spildevandsbehandling i henhold til de til
enhver tid gældende miljøbestemmelser og
regler for bortskaffelse af spildevand og
latrin.

Nunap qaata ernga, qalianiillu pisoq, pisortat kuuffissualiaannut kuutsinneqassanngilaq, allakkoortinneqassallunili, taamaaliornikkut sanilerisani sanaartukkanut, aqqusinernut, pisuinnaat aqqutaannut aamma nunatanut sanaartorfiunngitsunut ajoqutaassanngitsumik.

Overfladevand, herunder tagvand, må ikke
ledes til offentlig kloak, men skal bortledes,
således at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og
ubebyggede arealer.

Erngup, innaallagissap kuuffissuillu aqqutaat, tv-kabelit
assigisaallu periarfissaqartillugu nunap iluatigoortinneqassapput.

Vand-, el- og kloakledninger, tv-kabler og
lignende skal føres under terræn, hvor det
er muligt.
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Aqqutit pilersuiviit, soorlu imermut kuuffissuarnullu sapinngisamik ataqqiniarneqassapput, qaavisigullu sanasoqassanngilaq imaluunniit isumannaallisarneqassanatik.
Aqqutinik allanngortiterinermi pingajuattut ittuusinnaasumit suliarinnitsitsineq aqqutinik piginnittumut aningaasartuutaassanngilaq.

Forsyningsledninger som vandledninger og
kloakledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes.
En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer.

Immikkoortortap iluani immikkoortumi najukkami pilersuinermut teknikkikkut ingerlatsivinnik inissiisoqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugit sarfamik allanngortiteriviit
(transformerstationit). Transformerstationit inissinneq
Nukissiorfinnik isumasioqateqarluni pissapput.

Inden for området kan der placeres tekniske
anlæg, herunder transformerstationer til
områdets lokale forsyning. Placering af
transformerstation skal ske i samråd med
Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning.

F. Pilersaarusianut allanut attuumassutit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Illoqarfiup immikkoortuatut C15.2-tut siunnersuutip Nuna
tamakkerlugu pilersaarusiornermut Aningaasaqarnermulluunniit inatsimmut sunniuteqanngilaq.

F. Forholdet til anden planlægning
Landsplanlægning
Forslag til Lokalplan C15.2 påvirker hverken Landsplanlægningen eller Finansloven.

Qanganitsat eqqaassutissat
Immikkoortup iluani qanganitsanik eqqaassutissanik peqarneranik Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq,
tamatumunngali pissutaasutuaavoq immikkoortumit sutigulluunniit misissuisoqarsimannginnera.

Fortidsminder
Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt
med, at der ligger fortidsminder inden for
området, men dette skyldes udelukkende, at
der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området.

Sanaartornermut illuliornermullu atatillugu sulinerup nalaani sunilluunniit qanganitsanik nassaarinnittoqassappatNunatta Katersugaasivianut saaffiginnittoqassaaq.

Der skal i forbindelse med anlæg og byggeri rettes henvendelse til Nationalmuseet,
såfremt der dukker fortidsminder af nogen
art frem under arbejdet.

Avatangiisinut tunngasut
Immikkoortortap siornatigut inuussutissarsiutinut
atorneqarsimanera immikkoortortallu ilaata nunniorneqarsimanera peqqutigalugit immikkoortortaq
peqqinnissamut ajoqutaasunik mingutsinneqarsimasinnaavoq, mingutsitsinerullu sanaartugassat ilui
sunnersinnaavaat.

Miljøforhold
Da området tidligere har været anvendt til
erhvervsområde, og en del af området er
opfyld, kan disse aktivteter have medført, at
området er forurenet med sundhedsskadelige stoffer, der kan påvirke indeklimaet i de
kommende bygninger.

Sanaartornernut nutaanut atatillugu mingutsitsineq
piiarneqarsinnaavoq, akuutissallu ajoqusiisinnaasut
illunut isaannginnissaat pinaveersaartinniarlugu
upalungaarsaatinik pilersitsisoqarsinnaalluni.

I forbindelse med opførelse af nyt byggeri
skal evt. gammel forurening på grunden
fjernes, og bygningerne skal sikres mod, at
sundhedsskadelige stoffer trænger ind i
bygningen og forårsager indeklimaproblemer.

Nunamit issoq minguttoq assallatserneqarsimasinnaasoq
Kommunip aamma Avatangiisinut aqutsisoqarfiup ilitsersuutai naapertorlugit suliarineqassaaq, issorlu mingutserssimasoq eqqaavissuarmut inissinneqarsimassappat taanna
erseqqissumik nalunaaqutserneqarsimassalluni.

Evt. opgravet jord med forurening skal
håndteres i overensstemmelse med Kommunens og Miljøstyrelsens anvisninger, og
det skal sikres, at der ved en evt. deponering på dumpen sker en tydelig afmærkning
af den forurenede jord.
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Immikkoortortamik assaanermut atatillugu mingutsitsinermik naammattuisoqassagaluarpat, DMN-ip Avatangiisinut immikkoortortaa mingutsitsinerup annertussusaanik
suuneranillu nalunaarfigineqassaaq.

Såfremt der træffes forurening i forbindelse
med gravearbejder i området, skal DMNs
Miljøafdeling underrettes med oplysninger
om udbredelse og forureningstype.

Kommunep pilersaarutaa
Kommunep pilersaarutaata isummatigut tunngavigisai
imarisaalu naapertorlugit immikkoortumi ineriartortitsinerup isumannaarnissaa illoqarfiup iluanut pilersaarutip
siunertaraa, tassunga ilanngullugu kommunep pilersaarutaani killissarisatut malittarisassat naapertorlugit illuliornermi sanaartornermillu suliat ingerlanneqarnerisa isumannaarnissaat.

Kommuneplanen
Det er lokalplanens formål at sikre, at udviklingen i området foregår i overensstemmelse med kommuneplanens idégrundlag
og indhold, herunder at sikre, at bygge- og
anlægsarbejder udføres i overensstemmelse
med kommuneplanens rammebestemmelser.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 36-ip killeqarfik
nutaaq siunertanut ataatsimoorussanut atugassaq sanaartorfissanngorlugu atugassiissutigaa. Immikkoortortaq
pilersinneqarpoq killeqarfiit C15-ip aamma B5-ip kattuttinneqarnerisugut. Tamatuma kinguneranik killeqarfiit
pineqartut atorunnaarsinneqarput killeqarfiullu A9-p killeqarfii allanngortinneqarlutik killiliussatut piumasaqaatit
allanngortinngikkaluarlugit.

Kommuneplantillæg nr. 36 udlægger et nyt
rammeområde til fælles formål. Området
dannes af en sammenlægning af rammeområde C15, B5 og inddragelse af en mindre
del af rammeområde A9. Det betyder, at
rammeområderne C15 og B5 helt udgår, og
at rammeområde A9s afgræsning ændres,
uden at rammebestemmelserne ændres.

C15-imut killiliussatut piumasaqaatit nutaat suliarineqassapput, taakkulu immikkoortortap illunik, inuussutissarsiutinik akunnittarfinnillu imaqarnissaanik qulakkeerinnittuussapput.

Der udarbejdes nye rammebestemmelser
for C15, som sikrer, at området kan rumme
boliger såvel som liberalt erhverv samt
hotel- og restaurationsvirksomhed.

Kommunip pilerasaarutaanut tapiliut nr. 36-p qulakkeerpaa, immikkoortortaq siunertanut ataatsimoorussanut
atorneqarnissaa.

Kommuneplantillæg nr. 36 sikrer, at området udlægges til fælles formål.

Ill. iluanut pilersaarutit atuuttut atorunnaartinneri
pilersaarummi immikkoortortap ullumikkut Illoqarfiup
iluanut pilersaarut C15.1-ip ilaa ilaatinneqarpoq. C15.1
atorunnaassaaq Illoqarfiup iluanut pilersaarut nr. 15.2
inaarutaasumik akuersissutigineqariarpat innuttaasunullu
tusarliunneqariarpat.

Ophævelse af gældende lokalplaner
Lokalplanens område er i dag delvist omfattet af Lokalplan C15.1, som ophæves
inden for det område, som Lokalplan C15.2
omfatter, med den endelige vedtagelse og
offentlige bekendtgørelse af Lokalplan
C15.2.

Siornatigut pilersaarutaasimasut
Siornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 18-imut
aamma Illoqarfiup iluanut pilersaarut nr. 22-mut siunnersuutit suliarineqareersimapput. Taakkulu innuttaasunut
tusarniaassutigineqareersimapput. Pilersaarutit pineqartut
marluk inaarutaasumik nalunaarutigineqarsimanngillat.

Tidligere planforslag
Der har tidligere været udarbejdet Forslag
til Kommuneplantillæg nr. 18 og Forslag til
Lokalplan nr. 22 inden for området. Begge
planforslag har tidligere været fremlagt i
offentlig høring. Ingen af disse planer er
endeligt bekendtgjort.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 36-p aamma Illoqarfiup iluanut pilersaarut C15.2 innuttaasunut nalunaarutigineqariarpata siunnersuutaasimasut atorunnaartinneqassapput.

Med den offentlige bekendtgørelse af
Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan
C15.2 betagtes de to tidligere planforslag
som endeligt bortfaldet.
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Nassiussat puui
Nassiussat puuisa inissinneqartarnerinut aalajangersakkat
kommunalbestyrelsimit akuerisaasut illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarusiorfimmi atuutissapputtaaq.

Containere
De af Kommunalbestyrelsen vedtagne bestemmelser for placering og opstilling af
containere vil også være gældende inden
for lokalplanens område.

Qimmeqarneq
Qaasuitsup Kommuniani qimmeqarnermut aalajangersakkat qaqugukkulluunniit atuuttut illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarusiorfimmi atuutissapputtaaq.

Hundehold
De til enhver tid gældende bestemmelser
for hundehold i Qaasuitsup Kommunia
gælder inden for lokalplanens område.

Angallatinik qaqitsineq
Qaasuitsup Kommuniani angallatinik qaqitsisarnermut
Kommunalbestyrelsip angallatinik qaqitsisernmut aalajangersakkat atuuttut akuersissutiginikuusai, Kommunep
pileraarusiorneqarnerani 1994 -2004 immikkoortuani
atuupput.

Bådoplæg
De til enhver tid gældende bestemmelser,
som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for
bådoplæg i Qaasuitsup Kommunia, er gældende inden for Kommuneplan 1994-2004s
område.

Nunaminertanik aqutsineq
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut Kommunep
pilersaarusiorneqarnerani nunaminertanik aqutsinermut
maleruaqqusanut atuuttunut ilaatinneqarpoq.

Arealadministration
Lokalplanen er omfattet af de til enhver tid
gældende retningslinjer for arealadministration, der er fastlagt i Kommuneplanen.

Sanaartorfigissaaneq
Immikkoortortami sanaartukkat pisortat eqqakkat kuuffiutaannut imermillu pilersuinerannut atalersinneqassapput,
sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit, akiliinissamut
aalajangersakkat naapertorlugit, nunaminertanik tunineqarsimasut agguarneqassallutik.

Byggemodning
Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt.

Sannartorfigissaaneq kommunimit aningaasalersorneqassappat akiliinissamut aalajangersakkat naapertorlugit pissaaq. Sanaartortitsisup nammineerluni sanaartorfigissaaneq aningaasalersorsinnaava.

Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal
der betales byggemodningsandel i henhold
til en betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning.

G. Tamanut saqqummiussineq inatsisitigullu

G. Offentliggørelse og retsvirkninger

atuuffiit
Illoqarfiup iluanut pilersaarutip inatsisitigut atuuffii ”Nunaminertat atorneqartarnerat pilersaarusiorfigineqartarnerallu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 23-mi 18. november 1992-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqarfiusumi” takuneqarsinnaapput.

Lokalplanens retsvirkninger fremgår af
”Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af
18. november 1992 om arealanvendelse og
planlægning med senere ændringer".

Atuuttussanngortitsivinneq
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut inaarutaasumik
kommunalbestyrelsemit akuerineqarsimappat tamanullu
saqqummiunneqarluni nunaminertat, illut sanaallu illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarummiittut taamaallaat
atorneqarlutillu sanaartorfiusinnaapput illoqarfimmi im-

Endelige retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget af
Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må
arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet
af lokalplanen, kun udnyttes eller bebygges
på en måde, som er i overensstemmelse
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mikkoortumut pilersaarutip aalajangersagartaanut naapertuukkunik. Pissutsilli immikkut ittut atuutsillugit immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq, tamanna immikkoortortami pilersaarutip pingaarnertut periusaanut siunertaanut naleqqutinngippat. Sanioqqutsinerni pingaarnerusuni
piumasarineqarpoq illoqarfiup iluanut pilersaarummik
nutaamik suliarinnittoqarnissaa.

med lokalplanens bestemmelser. Under
visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke
er i uoverensstemmelse med lokalplanens
hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuinnarlugu
isumaqalersoqarsinnaanngilaq nunaminertat, illut sanaassallu pilersaarummiittut sananeqassasut. Nunaminertanik,
illunik sanaanilluunniit pioreersunik akuerisaasumik
maannakkut atuineq ingerlatiinnarneqarsinnaavoq. Ilaatigut tassa imaappoq akuerisaasumik maannakkut nunaminertanik atuineq, illunik sanaanillu atuineq ingerlatiinnarneqarsinnaasoq, kisianni soorlu allaanerusumik atuinermik nutaamilluuniit sananeq Illoqarfiup iluanut pilersaarummut akerliussanngitsut.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at
arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende
lovlig anvendelse af arealer, bygninger og
anlæg kan fortsætte som hidtil. Det betyder
bl.a., at den hidtidige lovlige anvendelse af
arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte,
hvorimod f.eks. ændret anvendelse eller
opførelse af ny bebyggelse ikke må være i
strid med lokalplanen.
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BESTEMMELSER

PILERSAARUMMUT AALAJANGERSAKKAT

LOKALPLANBESTEMMELSER

§1

Illoqafiup iluanut pilersaarutip siunertaa

§1

Lokalplanens formål

1.1

Illoqarfiup iluanut pilersaarutip siunertarai

1.1

Lokalplanen har til formål

Immikkoortortaq ataatsimoorussatut siunertanut
soorlu akunnittarfinnut assigisaannullu tassungalu atasunik sammisassaqartitsiniutinut, illunut
(ammasunut-pukkitsunut, qanittunutpukkitsunut) aamma inuussutissarsiutinut (illunik tuniniaasartumut, illussanik titartaasartunut,
ingeniørinut,qarasaasialerisunut, nujalerisunut
assigisaannullu) immikkoortinneqarnikuuvoq.

at sikre, at området anvendes til
fælles formål som hotel- og restaurationsvirksomhed og lignende
samt aktiviteter, der på en naturlig
måde knytter sig hertil, boliger
(åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse) og liberale erhverv (ejendomsmægler, arkitekt, ingeniør, datarådgivning, frisør og lignende),
at sikre, at der udlægges tre nye
byggefelter til enfamiliehuse og ét
byggefelt til opførelse af en ny fløj
til det eksisterende hotel.

ilaqutariinnut illunik pingasunik nutaanik
aammalu akunnittarfiup pioreersup
ilassutissaanut nutaamut sanaartornissamut
sanaartorfissamik ataatsimik
atugasiisoqarnissaanik isumannaarinissaq.
§2

Immikkoortortap killeqarfia

§2

Områdets afgrænsning

2.1

”Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nunap assingani”
ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiaqarfik killeqarfilerneqarpoq.

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist
på Bilag 1.

2.2

Imm. ilaannut makkununnga agguataarlugit Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip C15-ip 23.510 m²-it missingisaannik annertussuseqarpoq:

2.2

Lokalplanområde C15 er ca. 23.510 m²
fordelt på delområderne:

Immikkoortoq C15.1 7.408 m²-it missaanni annertussuseqarpoq.
Immikkoortoq C15.15 7.900 m²-it missaanni
annertussuseqarpoq.

Delområde C15.1 er
ca. 7.408 m².
Delområde C15.2 er
ca. 15.900 m².

§3

Immikkoortortap atugaanera

§3

Områdets anvendelse

3.1

Immikkoortortaq siunertanut ataatsimoorussanut
atorneqarsinnaavoq.

3.1

Området må anvendes til fælles formål.

3.2

Immikkoortortap ilaa C15.2-1 taamaallaat akunnittarfimmut neriniartarfimmullu ingerlatanut assigisaannullu, kiisalu sammisanut pissusissamissut tamatumunnga attaveqartunut atorneqaqqusaavoq.

3.2

Delområde C15.2-1 må kun anvendes
til hotel- og restaurationsvirksomhed
og lignende samt aktiviteter, der på en
naturlig måde knytter sig hertil.

3.3

Immikkoortortap ilaa C15.2-2 taamaallaat makkununnga atorneqassaaq;
ammasumik-pukkitsumik inissianut sanaartornernut
ilaqutariit illuinut/arfarleriinnut immikkut
inissisimasunut (illu ataaseq/illunut ataasiakkaanut
illut marluk),
eqimattumik-pukkitsumik inissianut sanaartornernut række-/kæde- aamma klyngehusinut,

3.3

Delområde C15.2-2 må kun anvendes
til;
åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehuse/dobbelthuse (en
bolig/to boliger pr. hus),

inuussutissarsiutinut assersuutigalugit illunik tuniniaasartutut, illunik titartaasartutut, ingeniøritut,
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datarådgivning, frisør og lignende,
som naturligt kan indpasses i området,
og som er forenelige med områdets boliger.

qarasaasialerinermik siunnersortitut, nujalerisutut
assigisaannullu immikkoortortami pissusissamissut
inissinneqarsinnaasunut, immikkoortortamilu inissianut akulerutsinneqarsinnaasunut.
3.4

Siammasissumik illulianut imaluunniit inuussutissarsiutinut assigiinngitsunut, nunap assingani takutinneqartutut, sanaartorfissat pingasut, 1-2-mik
normulerneqarsimasut, atugassiissutigineqassapput.

3.4

Byggefelt 1 – 2: Der udlægges to byggefelter til åben-lav boligbebyggelse
eller liberale erhverv, benævnt 1- 2
som vist på Bilag 1.

3.5

Hotelip ilassutissaanut sannartorfissat atugassiissutigineqassaaq, nunap assingani 3-mik normulerneqarsimasoq.

3.5

Byggefelt 3: Der udlægges ét byggefelt til hotelvirksomhed som en ny fløj
til det eksistende hotel benævnt 3, som
vist på Bilag 1.

3.6

Sanaartorfissaq 4: Ilanngussaq 1-imi takutitatut 4tut taasamik ammasumik-pukkitsumik inissialiornermut imaluunniit namminersorfittut inuussutissarsiutinut atugassiisoqarpoq. Sanaartorfissaq
4-mi sanaartukkat aatsaat B-1690 isaterlugu piiarneqareerneratigut sanaartorneqarsinnaapput.

3.6

Byggefelt 4: Der udlægges et byggefelt til åben-lav boligbebyggelse eller
liberale erhverv, benævnt 4 som vist
på Bilag 1. Bebyggelse på byggefelt 4
kan først opføres når B-1690 er nedrevet.
Areal indehaver af B-1690 kan opføre
ny bebyggelse på byggefeltet.

B-1690-imik nunaminertamik piginnittoq sanaartorfissami nutaamik sanaartugaqarsinnaavoq.
3.7

Immikkoortortap pilersorneqarnissaa eqqarsaatigalugu immikkoortortap iluani teknikkikkut atortunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Nunaminertat sannartorfiusimasut sanaartorfigineqarsimanngitsullu
eqqarsaatigalugit atortut ilusilersorneqassapput inissinneqarlutillu.

3.7

Inden for lokalplanens område kan der
opføres tekniske anlæg til områdets
forsyning. Anlæggene skal placeres og
udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

§4

Sanaartukkat annertussusaat inissisimanerilu

§4

Bebyggelse omfang og placering

4.1

Takussutissat 1-imi takutinneqartuni sanaartorfissat
iluini sanaartukkat nutaat sanaartorneqarsinnaapput.

4.1

Ny bebyggelse må opføres inden for
de på Bilag 1 viste byggefelter.

Sanaartorfissaq 1-2 250 m2-isut annertutigaaq,
(12,5 m x 20 m ).

Byggefelt 1-2 har en størrelse på 250
m2, (12,5 m x 20 m ).

Sanaartorfissaq 3 400 m2,-isut annertutigaaq (ca.
10 m x 40 m ).

Byggefelt 3 har en størrelse på 400
m2, (ca. 10 m x 40 m ).

Sanaartorfissaq 4 250 m2-isut annertutigaaq, (12,5
m x 20 m ).

Byggefelt 4 har en størrelse på 250
m2, (12,5 m x 20 m ).

4.2

Iilut pioreersut allanngortinneqarsinnaapput, aatsaalli sanilerisamut minnerpaamik 10 meterisut ungasissuseqarpat.

4.2

Eksisterende bebyggelse kan ombygges, under forudsætning af der holdes
en mindsteafstand på 10 m til nabobebyggelser.

4.3

Ammasumik-pukkitsumik inissialiat (allanut attaveqanngitsunik ilaqutariit illui/illut arfarleriit) taamaallaat qaliamik atorneqanngitsortalikkatut annerpaamik ataatsimik quleriittut sananeqassapput. §
4.10 naapertorlugu annerpaamik illup iluani qilaamut 6,5 m-inik portussusilerlugu illu portussuseqas-

4.3

Bebyggelse til Åben-lav boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse/dobbelthuse) må højst opføres i 1
etage uden udnyttet tagetage. Bygningshøjden må maksimalt være 6,5 m
til kip, jf. § 4.10.
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saaq.
4.4

Eqimattumik-pukkitsumik inissialiat taamaallaat
qaliamik atorneqanngitsortalikkatut annerpaamik
ataatsimik quleriittut sananeqassapput. § 4.10 naapertorlugu annerpaamik illup iluani qilaamut 6,5 minik portussusilerlugu illu portussuseqassaaq.

4.4

Bebyggelse til Tæt-lav boligbebyggelse må højst opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage. Bygningshøjden må
maksimalt være 6,5 m til kip, jf. §
4.10.

4.5

Namminersorfittut inuussutissarsiutinut sanaartukkat taamaallaat qaliamik atorneqanngitsortalikkatut
annerpaamik ataatsimik quleriittut sananeqassapput.
§ 4.10 naapertorlugu annerpaamik illup iluani qilaamut 6,5 m-inik portussusilerlugu illu portussuseqassaaq.

4.5

Bebyggelse til Liberaler erhverv må
højst opføres i 1 etage uden udnyttet
tagetage. Bygningshøjden må maksimalt være 6,5 m til kip, jf. § 4.10.

4.6

Akunnittarfilerinermut sanaartukkat taamaallaat
qaliamik atorneqanngitsortalikkatut annerpaamik
marlunnik quleriittut sananeqassapput. § 4.10 naapertorlugu annerpaamik illup iluani qilaamut 10,5
m-inik portussusilerlugu illu portussuseqassaaq.

4.6

Bebyggelse til hotelvirksomhed må
højst opføres i 2 etager uden udnyttet
tagetage. Bygningshøjden må maksimalt være 10,5 m til kip, jf. § 4.10.

4.7

Akunnittarfilerinermut sanaartorfissaq 3-mi sanaartukkat taamaallaat qaliamik atorneqanngitsortalikkatut annerpaamik ataatsimik quleriittut sananeqassapput. § 4.10 naapertorlugu annerpaamik illup
iluani qilaamut 6,5 m-inik portussusilerlugu illu
portussuseqassaaq.

4.7

Bebyggelse til hotelvirksomhed på
byggerfelt 3 må højst opføres i 1 etage
unden udnyttet tageetage. Bygningshøjden må maksimalt være 6,5 til kip,
jf § 4.10.

4.8

Nunap ilusaa periarfissiippat sanaartukkap initai
nikingasunngorlugit napparneqarsinnaapput.

4.8

Hvor terrænet giver mulighed for det,
kan bebyggelsen opføres i forskudte
planer.

4.9

Illut pioreersut ikuallattoqarsimatillugu assigisaannilluunniit pisoqarsimatillugu toqqavia
annertussussaalu atorlugit nappaqqinneeqarsinnaavoq.

4.9

Eksisterende bebyggelse kan i forbindelse med brand eller lignende genopføres på sokkel, og opføres i samme
omfang.

4.10 Sanartukkap portussusissaa nunamiit qaliap
teqeqquanut uuttuinikkut aalajangerneqassaaq,
tassani aallaviussalluni illut portussusissaannut
aalajangersakkat Ilulissat Kommunianit aakuersussutigineqarsimasut.

4.10 Bygningshøjden fastsættes som en
højde målt fra terræn til kip ud fra en
fastsat niveauplan for bygningen, som
er godkendt af Ilulissat Kommune.

4.11 Sanaartukkamut atatillugu aneerasaartarfiit pilersinneqarsinnaappit sanaartorfissat takutinneqarsimasut avataanni nunaminertat atorneqarsinnaallutik.

4.11 Terrasser skal opføres i tilknytning til
bebyggelse og kan omfatte areal uden
for de viste byggefelter.

4.12 Rækkehusinut arfinilinnut atatillugu toornerup qernertup inissisimaffiani tikeraat inissiaannik 4 x 4 mitut angissusilimmik sanaartortoqarsinnaavoq.

4.12 Der kan i tilknytning til de 6 rækkehuse opføres en gæstepavilion på 4 x 4
m, hvor den sorte prik er placeret.

4.13 Quit assigisaallu ataatsimik quleriilerlugit napparneqarsinnaapput tamakkiisumillu portussusissaasa
3,5 meterit sinnersimassanagit.

4.13 Udhuse/skure og lignende må opføres i
1 etage og må ikke gives en større højde end 3,5 m til kip.

4.14 Ilanngussaq 1-imi takutitatut imm. Ilaa C15.1-imi
containerit inissinneqarsinnaapput (Sanaartorfissaq
5).

4.14 Der kan opstilles containere i delområde C15.1 som vist på Bilag 1 (Byggefelt 5).
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4.15 Umiatsiat puttasullu (a) nunap assingani ilanngussami 1-imi takutinneqartumi inissinneqarsinnaapput.

4.15 Både- og pontonbroer (a) må udlægges
inden for det på Bilag 1 viste område.

4.16 Toqqaviit pisariaqartitaq sinnernagu portussusilerneqassanngillat, imaappoq toqqaviup pukkinnerpaaffissaa nunamiit 1 meteri sinnersimassanngilaa.

4.16 Fundamenter må ikke gives en større
højde end nødvendigt, dvs. fundamentets mindstehøjde må ikke overstige 1
m over oprindeligt terræn.

4.17 Toqqaviit betoniusut 1,5 meterit sinnerlugit portutigisut- nunamiit uuttoorlugu – silataata qalliutaatut qallerneqassapput, imaluunniit allatut iliornikkut uppernarsarneqassaaq toqqaviit sanaartukkat tamakkiisumik isikkuanut ajoqusiinnginneri.

4.17 Betonfundamenter i en højde over 1,5
m – målt fra terræn – skal beklædes
som ydervægge, eller det skal på anden
måde dokumenteres, at fundamenter
ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk.

4.18 Sanaartukkani nutaani naqqup ataa sananeqarsinnaavoq, tamannali pissaaq aalajangersakkat §§ 4.13
aamma 4.14 maleruarneqarsinnaappata.
4.19 Sanaartorfissat ataasikkaat iluini annikitsumik qaartitigassaqarnera naatsorsuutigisariaqarpoq, taamaaliornikkut pilersaarutip immikkoortortamik atugassiinera naapertorlugu sannartugassaq inissinneqarsinnaaqqullugu, takuuk § 4.1.

4.20 Illiut mikisut assersuutigalugu innaallagissamut,
teknikkimut assigisaannullu atortut immikkoortortami napparneqarsinnaapput, aatsaalli aavatangiisinut naleqqussarneqarsimappata.
4.21 Immikkoortortami containerinik assigisaannillu
inissiineq pissaaq Ilulissat Kommunianit akuersissummik peqqaarluni.
§5

Illut silatimikkut ilusaat

5.1

Qaliat qinngornernik utertitsisinnaanngitsunik qernertunik imaluunniit qasertoq taartunik qalliusersorneqassapput.

5.2

Qaliat uerneri 7-50 gradesut uinganeqassapput.

5.3

Sannartukkat silataat qisunnik igalaanillu
qallerneqarsimassapput, qalliutillu annikitsualuttortai atortussat allat atorlugit suliarineqarsimassallutik.

5.4

Silataata qalliutaa qisuusut qalipaammik tamakkiisumik qalliisinnaasumik qalipanneqarsimassapput.

5.5

Silataata qalliutai kalaallit qalipaatinnarisaat atorlugit imaluunniit qalipaatinik qinngornermik utertitsisinnaanngitsunik sakkortuallaanngitsunillu qalipanneqarsimassapput. Qalipaatit atugassat toqqannginQup. / Side 15

4.18 Der kan etableres kælder under ny
bebyggelse, såfremt bestemmelse i §§
4.13 og 4.14 kan overholdes.
4.19 Inden for de enkelte byggefelter må
der i mindre udstrækning påregnes udsprængninger, således at ny bebyggelse kan placeres i overensstemmelse
med lokalplanens disponering af området, som det fremgår af bestemmelserne i § 4.1.
4.20 Mindre bygninger som transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan
opføres inden for lokalplanens område,
såfremt de tilpasses omgivelserne.
4.21 Inden for hele området gælder, at opstilling af containere og lignende kun
må ske efter godkendelse fra Iulissat
Kommune.
§5

Bebyggelsens ydre fremtræden

5.1

Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort
eller mørkegråt.

5.2

Taghældninger må være mellem 7-50
grader.

5.3

Bebyggelsens facader skal fremstå i
træ og glas, mindre dele kan fremstå i
andre materialer.

5.4

Ydervægge i træ skal males med heldækkendemaling.

5.5

Ydervæggene skal fremstå med farver,
der er traditionelle grønlandske farver
eller fremstå med ikke-reflekterende
beklædning i afdæmpede farver. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde
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nerini Teknikkimut Ingerlatsivim-miit akuersissutigeqqaarneqarsimassapput.
5.6

Qaliata uinganerini seqernngup qinnguai atorlugit
nukissiuutit ikkussuunneqarsinnaapput, taakku illup
tamakkiisumik isikkuanut naleqqussarneqarsimassapput.

5.7

Illut mikinerit assersuutigalugu quit assigisaallu
qisunnik sananeqassapput qalipanneqarsimassallutillu kalaallit qalipaatinnaavannik illutavianulluunniit qalipaataata assinganik. Qalipaatit atugassat
toqqannginnerini Teknikkimut Ingerlatsivimmiit
akuersissutigeqqaarneqarsimassapput.

5.8

Nassiussat puui, najugaqarfiit illoqarfiullu qeqqata
eqqaani atorneqartut qisummik qalliuserneqassapput, taamaasillutik illutut iluseqalerlutik.

5.9

Allagartalersuineq Ilulissat Kommunianit akuersissuteqaqqaarluni pisinnaavoq.

5.10 Allagartat qaammaqqutaat angallannermut sanilerisanullu akornutaassanngillat.
§6

Aqqusernit biilinullu inissiisarfiit

6.1

Sanaatukkamukarneq pissaaq Jørgen Sverdrupip
Aqqutaa aamma Qupaloraarsuk aqqusaarlugit.

6.2

Jørgen Sverdrupip Aqqutaa 10 meterisut
annertutigisumik immikkut
aalajangersaaffigisaanikuuvoq. Immikkut
aalajangersaafigineqarsimasoq teknikkikkut
pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani
sanaartukkat suulliinniit sananeqaqqusaanngillat.

6.3

Nunap assingani 1-imi takutinneqartutut marlunnik
nutaanik aqquserngiortoqarsinaavoq.

6.4

Nunaamik sanaartornermi aamma atugaanerata
allanngortinnerani biilinut uninngaartarfiit imaattut
suliarineqarsinnaapput:

godkendes af Teknisk Forvaltning.
5.6

På tagflader kan der opsættes solfangere, når disse tilpasses bebyggelsens udseende som helhed.

5.7

Mindre bygninger som skure, udhuse
og lignende skal opføres i træ og males
med heldækkende maling i traditionelle grønlandske farver eller fremstå med
ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver svarende til hovedbygningen. Farvevalget skal i hvert
enkelt tilfælde godkendes af Teknisk
Forvaltning.

5.8

Containere, som anvendes i bolig- og
centerområder skal camoufleres med
beklædning, så de får form som en
bygning.

5.9

Opsætning af skilte kræver Ilulissat
Kommunes tilladelse.

5.10 Belysning i og på skilte må ikke være
til gene for færdsel og naboer.
§6

Vej, adgangs- og parkeringsforhold

6.1

Vejadgang til bebyggelsen skal ske fra
Jørgen Sverdrupip Aqqutaa og Qupaloraarsuk.

6.2

Jørgen Sverdrupip Aqqutaa er omfattet
af en 10 m klausuleret zone målt fra
vejmidten, som vist på Bilag1. Den
klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må
der ikke opføres nogen form for bebebyggelse.

6.3

Der udlægges to nye interne veje som
vist på Bilag 1.

6.4

Ved nybyggeri og ændret anvendelse
skal der anlægges parkeringsarealer
svarende til:
1 p-plads pr. bolig i tilknytning til den
enkelte bolig.

Ullumut ataatsimut uninngaartarfik
ataaseq.
Hotelip pisariaqartitai naapertorlugit
uninngaartarfiit, tamanna ingerlaavartumik
nalilersorneqartassaaq.
Inuussutissarsiutit nutaat pilersinneranni
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Det nødvendige antal parkeringspladser til hotellet, som løbende vurderes.
Ved etablering af liberalt erhverv vil
parkeringsbehovet blive vurderet i
hvert enkelt tilfælde på baggrund af
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uninngaartarfinnik pisariaqartitsineq naapertorlugu
nalilersorneqartassapput. Uninngaartarfik
inuussutissarsiummut atatillugu
pilersinneqartassaaq.

den konkrete anvendelse og antallet af
ansatte. Parkeringen skal etableres i
tilknytning til det liberale erhverv
6.5

Nye parkeringsarealer skal placeres og
udformes, så de ikke er generende for
naboerne.

6.6

Der skal sikres areal til brandredning
mellem B-1600 og B-1793. I passagen
mellem disse to bygninger må der ikke
uden for det på Bilag 1 anviste parkeringsareal placeres både, oplag og lignende som kan forhindre brandredningskøretøjers passage.

6.7

Der udlægges areal til interne stier som
vist på Bilag 1.

Ilanngussaq 1-imi takutitatut aqqusineeqqanut
nunaminertamik atugassiisoqassaaq

§7

Tekniske anlæg

§7

Teknikkikkut ingerlatsiviit

7.1

7.1

Sapinngisamik nunap iluanut matoorlugit imermut,
kuuffissuarnut, innaallagissamut, telekkut attaveqaateqarfinnut, kiassarnermut il.il. pilersuinermi
aqqutit inissinneqassapput, sapinngisamillu aqqusinniornernut tamanut atassuseqartinniarneqassallutik, aqqutigisanut matoorussanut inissinneqassallutik.

Forsyningsledninger til vand, kloak, el,
telekommunikation, varme, osv. skal
så vidt muligt placeres under terræn,
og skal så vidt muligt sammentænkes
med vej- og stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave.

7.2

Ledninger, der føres over terræn, skal i
farver og udformning gøres så lidt synlige som muligt.

7.3

Kloakering i området skal etableres
således, at det er forberedt til opsamling i et fremtidigt lokalt rensningsanlæg.

7.4

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt
elforsyningsanlæg, vandforsyning og
kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor.

7.5

I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan
der fra Kommunalbestyrelsens side
stilles krav om etablering af tank til
opsamling af gråt og sort spildevand
eller om, at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til
enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin.

7.6

Overfladevand, herunder tagvand, må
ikke ledes til offentlig kloak, men skal
bortledes således, at der ikke opstår

6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Uninngaartarfiit nutaat ilusilerneqartassapput
inissinneqarlutillu eqqaamiunut
akornutaanngitsumik.
B-1600-p aamma B-1793-ip akornanni
ikuallattoornermi annaassiniarnermut nunaminertaq
isumannaassaaq. Illut taakku akornanni aqqummi
Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut biilinut
inissiisarfiup avataani angallatinik, ilioqqakkanik
assigisaannillu inissiisoqassanngilaq qatserisartut
biiliisa akulloqquiniarnerinik akornusiisunik.

Nunap qaavatigut aqqutit ingerlatinneqartut sapinngisamik takussaajunnaarsarlugit qalipaateqartillugillu iluseqartinneqassapput.
Siunissami najukkami sukuluiaavimmut katersorneqarnissaanut piareersareerlugu immikkoortortami
kuuffissualiortoqassaaq.
Tamatumunnga attavilersuisoqarlunilu periarfissaliortoqarsimappat illuliat nutaat pisortat innaallagissamik, imermik kuuffissuaqarnermullu pilersuinerannut attavilerneqassapput.
Pisortat kuuffissuannut attaviliinissamut suli periarfissaqanngitsoqarpat imikumik qasertumik qernertumillu katersuivissamik tankimik inissiisoqarnissaa
pillugu Kommunalbestyrelsemit piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, imaluunniit imikumik anartarfiillu
imaannik piiaanissamut qaqugumulluunniit atuuttunik avatangiisinut malittarisassat aamma najoqqutassat naapertorlugit allatut imikumik suliarinniffimmik pilersitsisoqassalluni.
Nunap qaata ernga, qalianeersorlu pisortat kuuffisQup. / Side 17
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BESTEMMELSER

suannut kuutseqqusaanngilaq, imatulli kuutsinneqassalluni sanilerisani illunut, aqqusinernut, pisuinnaat aqqutaannut aamma nunatanut sanaartorfiunngitsunut akornusersuuteqartinnagu.

gener for omkringliggende bebyggelse,
veje, stier og ubebyggede arealer.
7.7

Forsyningsledninger som vandledninger og kloakledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges.

7.8

Immikkoortup iluani teknikkikkut ingerlatsivinnik
inissiisoqarsinnaavoq, taakkununnga ilanngullugit
sarfamik immikkoortiteriviit (transformerstationit)
immikkoortortami pilersuinermut atorneqartunik.
Nukissiorfiit isumasioqqaarlugit transformerstationit inissinneqassapput.

Inden for området kan der placeres
tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning.
Placering af transformerstation skal
ske i samråd med Nukissiorfiits Energitjeneste.

§8

Ubebyggede arealer

§8

Nunatat sanaartorfiunngitsut

8.1

8.1

Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu nunap
qaava sapinngisamik mianersuunneqassaaq. Nunap
qaava aserugaq ilusaanut uterteqqinneqassaaq, immikkoortumilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuinikkut qaartiternerlukutat siammartersimasat
piiarneqassapput.

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

8.2

I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld
og flora, så vidt det er muligt, bevares
eller behandles og opmagasineres på
en måde, så det kan lægges tilbage i
forbindelse med afslutning af byggeri.

8.3

Ved de eksisterende 6 rækkehuse kan
der anlægges haver med stakit på højst
1,2 m.

8.4

Arealet omkring boligbebyggelser eller
anden bebyggelse skal holdes rene og
ryddelige.

8.5

Udendørs oplag, herunder oplæg af
biler og lignende, samt placering af
hundehold må ikke finde sted.

8.6

Oplag af både må kun finde sted efter
godkendelse af Ilulissat Kommune.

7.7

7.8

8.2

8.3

8.4

8.5

Pilersuinikkut aqqutit, soorlu erngup aqqutai kuuffissuillu aqqutaat sapinngisamik ataqqiniarneqassapput qaavisigullu sanaartortoqaqqusaanngilaq.

Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu nunap
qaani sulinermut atatillugu issoq naasullu sapinngisamik attatiinnarneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqorneqassallutik, taamaalillutik sanaartukkap inerneranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaassallutik.
Rækkehusini pioreersuni arfinilinni annerpaamik
1,2 m-inik portussusilimmik ungaluugalikkanik
aneerasaartarfiliortoqarsinnaavoq.
Sannartukkap eqqaani nunaminertat saligaatsuutinneqassapput eqqiluitsuutinneqarlutillu.
Silatimi uninngatitsineq, tassunga biilinik assigisaannillu unginngatsitineq, aamma qimmeqarneq
inerteqqutaavoq.

8.6

Umiatsianik uninngatitsineq pissaaq Ilulissat
Kommunianit akuersissuteqaqqaarluni.

8.7

Der kan etableres legeplads inden for
området.

8.7

Immikkoortup iluani pinnguartarfiliortoqarsinnaavoq.

§9

Betingelser i forbindelse med byggemodning og økonomiske vilkår

Sanaartorfigissaanermut atatillugu
piumasaqaatit aamma aningaasaqarnikkut
atugassarititat

9.1

Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til en betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygher-

§9

9.1

Nunaminertamik tunniussinermut atatillugu sanaartorfigissaaneq kommunimit ingerlanneqartillugu
akiliineq pissaaq akiliinermut maleruagssat naaperQup. / Side 18

AALAJANGERSAKKAT

BESTEMMELSER

torlugit. Qallatut iliornikkut sanatitsisup sanaartorfigissaaneq nammineerluni aningaasalersorsinnaava.
§ 10 Illut nutaat atugaalernissaat
10.1 Sanaartukkat nutaat Nukissiorfiit pilersuiveqarfianut atassusiinerit allakkatigut akuersissuteqarfigineqartinnagit atugaaleqqusaanngillat.
10.2 Sanaartukkat nutaat piumasaqaatit makku atuutilersinnagit atugaaleqqusaanngillat:
Biilinut inissiisarfiit pisariaqartitat suliarineqarsimassapput, § 6.5 amma 6.6 inn.
Pisortat pilersuinerannut attaveqarfiit isumannaarneqarsimassapput, § 7.4 inn.
Naammassillugit nunap qaani suliat suliarineqarsimassapput, § 8.2 inn.
Sanaartorfigissaanermut akiligassat akilerneqarsimassapput, § 9.1 inn.
§ 11 Illoqarfiup iluanut pilersaarutip
atorunnaarsinneqarnissaa
11.1 Illoqarfiup iluanut pilersaarut C15.1, 12. april
2000-mi kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqartoq, pilersaarutip C15.2-p immikkoortortaa inaarutaasumik akuersissutiginninnikkut aamma Illoqarfiup iluanut pilersaarut C15.2p tamanut nalunaarutigineqarneratigut atorunnaarsinneqassaaq.
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ren selv en privat byggemodning.
§ 10 Ibrugtagning af ny bebyggelse
10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug,
før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til Nukissiorfiiits
forsyningsanlæg.
10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug,
før følgende betingelser er opfyldt:
De nødvendige parkeringspladser skal
være etableret, jf. § 6.5 og 6.6.
Tilslutning til offentlig forsyning skal
være sikret, jf. § 7.4.
Afsluttende terrænarbejder skal være
udført, jf. § 8.2.
Byggemodningsandele skal være indbetalt, jf. § 9.1.
§ 11 Ophævelse af lokalplaner
11.1 Lokalplan C15.1, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. april 2000,
ophæves inden for Lokalplan C15.2’s
område med den endelige vedtagelse
og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan C15.2.

AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA

AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut C15.2-imut siunnersuut
Kommunalbestyrelsip 14.11.2008-imi akuersissutigaa.
Illoqarfiup ilaanut pilersaarut C15.2 09.06.2009-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, ullormillu tassannga pilersaarutip inatsisitigut sunniutai atuutilerput.

Lokalplan C15.2 er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 14.11.2008.

Lokalplan C15.2 er offentligt bekendtgjort
den 09.06.2009, fra hvilken dato planens
retsvirkninger er gældende.

Anthon Frederiksen

Henrik Rafn

Borgmesteri
Borgmester

Kommunemi pisortaaneq
Kommunaldirektør

Ilulissat, ulloq 09.06.2009

Ilulissat den 09.06.2009
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NASSIUSSIVISSAT

UDSENDELSESLISTE

Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Nuna Tamakkerlugu
Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfik.
Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Landsplanafdelingen.
Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Pilersuinermut allaffik.
Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Forsyningskontoret.
Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik.
Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Infrastrukturstyrelsen.
Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoqarfik.
Departement for Finanser og Udenrigsanliggender.
Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Inuussutissarsiutinullu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik.
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik.
Departementet for Kultur, Udddannelse, Forskning og Kirke.
Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik.
Departementet for Familie og Sundhed.
Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik.
Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Kommunalbestyrelsi – Kommunalbestyrelsen.
Ilulissat Kommuneat, Inunnik Isumaginnittoqarfik.
Ilulissat Kommune, Socialforvaltningen.
Ilulissat Kommuneat, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Isumaginnittoqarfik.
Ilulissat Kommune, Kultur og Undervisningsforvaltningen.
Ilulissani Inuutissarsiuteqarnermut Isumalioqatigiissitat.
Ilulissat Erhvervsråd.
Ilulissani Sulisitsisut Peqatigiiffiat.
Ilulissat Arbejdsgiverforening.
Takornariartitsisartut.
Turistoperatørerne.
Ilulissani Katersugaasivik.
Ilulissat Museum
Masanti Ilulissat
6 B Ilulissat
Kampsax
Avannaa Arkitekter ApS
Nukissiorfiit
Ilulissat Energitjeneste
Ilulissani Politeeqarfik.
Politistationen i Ilulissat.
Ilulissani Qatserisarfik.
Brandstationen i Ilulissat.
Peqqinnissamut Isumaginnittoqarfik, illoqarfiup eqqaatalu napparsimaviat.
Sundhedsvæsenet distriktsygehuset.

Killeqarfimmi nutaami C15-mi illut tamaasa.
Alle ejendomme i det nye rammeområde C15.
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ILLOQARFIUP ILUANUT PILERSAARUT
SUNAANA

HVAD ER EN LOKALPLAN

Namminersornerullutik Oqartussat nunaminertamik atuinermut pilersaarusiornermullu Nalunaarutaat nr. 23, 18.11.1992imeersoq, nal. nr. 39, 20.09.1994-imeersukkut aamma nal.
nr. 43, 15.11.1994-imeersukkut allanngortinneqartoq najoqqutaralugu Illoqarfiup iluanut pilersaarusiortoqartarpoq.

Lokalplaner udarbejdes i henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, som er ændret af bek. nr. 39 af
20.09.1994 og af bek. nr. 43 af 15.11.1994.

Illoqarfiup iluanut pilersaarut tassaavoq nunap ilaa killilersugaq. Illoqarfiup iluanut pilersaarusiornermi siunertarineqartarpoq aalajangersassallugu qanoq ittumik ineriartortitsisoqassanersoq.

En lokalplan dækker et afgrænset område.
Hensigten med en lokalplan er at fastslå,
hvilken udvikling der må foregå.

Illoqarfiup iluanut pilersaarusiaq aallaqqaaserlugu nassuiaateqarfigineqassaaq immikkoortoq pineqartoq aammalu pilersaarusiornerup siunertaa allaaserineqassalluni. Pilersaarusiap pilersaarusianut allanut naleqqiullugu qanoq inissisimanera aammalu pilersaarusiap atuuffii nassuiaatigineqarputtaaq.

Lokalplanen indledes med en redegørelse,
der beskriver området og formålet med udarbejdelsen af planen. Desuden redegøres for
planens forhold til anden planlægning og
planens retsvirkninger.

Immikkoortup qanoq atorneqarnissaa pillugu illoqarfiup ilaanut pilersaarusiami inatsisitigut aalajangersakkat atuuttussat
arlaqartut allaaserineqarputtaaq. Pilersaarusiap siunertaa allaaserineqarpoq, tassanilu immikkoortoq qanoq atorneqassanersoq allassimavoq. Illut inissisimaffissaat ilusissaallu pillugit, angallannermut tunngasut, innaallagissamut aqqutit aammalu nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut atorneqarnissaat aalajangersaaffigineqarajupput. Immikkoortumi annertunerusunik allannguuteqartoqartinnagu illoqarfiup iluanut pilersaarut pigineqassaaq.

I lokalplanen findes desuden en række juridisk bindende lokalplanbestemmelser for,
hvordan området må anvendes. Planens
formål fremgår, og det er angivet, hvordan
området må anvendes. Typisk er der bestemmelser for bygningers placering og udformning, færdsels- og ledningsforhold og
brugen af ubebyggede arealer.

Pilersaarummut siunnersuut tamanit takuniarneqarsinnaasunngorlugu saqqummiunneqassaaq sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni, pilersaarut akuerineqavitsinnagu.
Piffissami atassani innuttaasut tamarmik imaluunniit pisortaqarfiit siunnersuut pillugu massuaateqarsinnaapput allannguutissatullu siunnersuuteqarnissaminnut periarfissinneqarlutik.

Der skal være en lokalplan, før der sker større
ændringer i et område. Et forslag til planen
skal være fremlagt til offentligt gennemsyn i
mindst seks uger, før planen endeligt kan
vedtages. I denne periode har den enkelte
borger eller myndighed mulighed for at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget.

Kommunalbestyrelsep pilersaarut akuerivitsinnagu annikinnerusunik allannguuteqartitsisinnaavoq. Akuersineq tamanut
nalunaarutigineqassaaq. Tamanna pereerpat sanaartortoqassanngilaq imaluunniit nunaminertamik allatut atuisoqassanngilaq illoqarfiup iluanut pilersaarummi aalajangersakkanut naapertuutinngitsumik. Sanaartukkat pioreersut akuerisat
pilersaarummi ilaatinneqassanngillat. Kommunalbestyrelsep
killilimmik pilersaarummi allannguinissaq akuerisinnaavaa.

Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre
ændringer af planen, før den endelige vedtagelse. Vedtagelsen bekendtgøres offentligt.
Herefter må der ikke påbegyndes byggeri
eller anden arealanvendelse, som strider mod
lokalplanens bestemmelser. Eksisterende
lovlige forhold berøres ikke af planen. Kommunalbestyrelsen kan i begrænset omfang
tillade, at der afviges fra planen.

Kommunep pilersaarusiornerani killissarititat allaaserineqarput illoqarfiup iluanut pilersaarusiornissamut tunngaviliisut.

I kommuneplanen findes de rammer, som
danner grundlag for lokalplaners udarbejdelse.

Ilulissat Kommuneat
Teknikkimut Avatangiisinullu Allattoqarfik
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik
Postboks 520
3952 Illulissat
Oqarasuaat: +299 943277
Allakkasuaat: +299 944178

Ilulissat Kommune
Forvaltningen for Teknik og Miljø
Planlægningsafdelingen
Postboks 520
3952 Illulissat
Telefon:
Telefax:

+299 943277
+299 944178

Aqqusernit

Lokalplangrænse

Nye Veje

Byggefelt

Agguakkamut killigititaq

Sanaartorfissanngortitaq

Delområde grænse

Imm. pilersaarutip killinga

1

Parkering

Aqqusineeqarfik

Stiagang

Aqquserngup sanaartorfissaa

Biilinut inissiisarfik
Vejbyggelinie

P
Gæstehus

a

Lokalplan C15.2
14.11.2008

Bilag 1
Pilersaarusiaq C15.2
Uuttutaa / Mål 1:1.000

Ilanngussaq 1

Puttasoq Pontonbro

Naatsiivik Haver

Tikeraat illuat

