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2018-miit 2030-mut avannaata kommunianut pilersaarutissatut 
siunnersuut piffissami 02.10.2018-miit  30.11.2018-mut 
tusarniaasoqarfiusoq. 
Hvidbogi tusarniaanermut akissuteqaatinit tiguneqarsimasunik 
misissuinermik malitseqartinneqartoq. 

Forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 med hø-
ringsperiode 02.10.2018 – 30.11.2018. 
 
Hvidbog med gennemgang af modtagne høringssvar 
med opfølgning. 

Kommunalbestyrelsi ulloq 19.12.2018. 
 
Kommunimi pilersaarut nutaap nalunaarutigineqarnera pillugu 
paasissutissiineq Avannaata Kommuneplani 2018-2030; ulloq 20. 
december 2018. 

Kommunalbestyrelsen den 19.12.2018. 
 
Endelig vedtagelse og bekendtgørelse af den nye 
kommuneplan Avannaata Kommuneplan 2018-2030; 
den 20. december 2018. 
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1. Avannaata Kommuniata pilersaarutaanut 

2018-30-imut siunnersuutip 
akuersissutigineqarnissaa  

Avannaata Kommunimut pilersaarutaa maannakkut 
piffissami ulloq 02.10.2018-miit ulloq 30.11.2018-i 
ilanngullugu tamanut tusarniaassutigineqareerpoq. 
 
Ulloq 19.12.2018-mi Kommunalbestyrelsip Avannaata 
Kommuniata 2018-30-mut pilersaarutini akuersissutigaa. 
 
Hvidbogimi tassani tamanut tusarniaanermi akissutigi-
neqarsimasut misissorneqarput qanorlu taakkua kommu-
nimut pilersaarummut akuersissutigineqartumut ilann-
gullugit suliarineqarneri allanneqarput. 
 
Uani allanneqassaaq taamaallaat aaqqissorneranut 
tunngassuteqartut pineqarmata. 
 
Piffissaq tamanut tusarniaaffiusoq: 
 
Avannaata Kommunimut 2018-miit 2030-mut 
pilersaarutaanut siunnersuummut tamanut 
tusarniaasoqarneranut akissutit sisamat 
tiguneqarsimapput allallu marluk pissutsinut marlunnut 
atuuttut saaffiginnissutigineqarsimallutik. 
 
Hvidbogimi tassani piffissaq eqqorlugu tamanut tusar-
niaanermut akissutit tiguneqarsimasut suliarineqaqqaas-
sapput immikkoortoq 2-mi 7-milu nanginneqassallutik. 

 1. Godkendelse af forslag til 
Avannaata Kommuneplan 
2014-30 

Forslag til Avannaata Kommuneplan har 
nu været i høring i perionden fra den 
02.10.2018 til og med den 30.11.2018. 
 
Kommunalbestyrelsen har den 
19.12.2018 godkendt Avannaata Kom-
muneplan 2018-30. 
 
Denne hvidbog gennemgår dels hørings-
svarene samt angiver, hvorledes disse er 
indarbejdet i den godkendte kommune-
plan. 
 
Det skal her anføres, at der udelukkende 
har været tale om redaktionelle forhold. 
 
Høringsperioden: 
 
I høringen af forslag til Forslag til Avan-
naata Kommuneplan 2018-30 indkom 4 
høringssvar samt henvendelse om yder-
ligere 2 forhold. 
 
I denne hvidbog bliver først de rettidigt 
modtagne høringssvar behandlet og der 
sker en opfølning i afsnit 2-7. 
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Immikkoortumi 8-mi, 9-mi 10-milu Qaasuitsup Kommuni-
aneersup kommunimut pilersaarutip digitaaliskimik tun-
niunneqarnissaata tamakkiisuunissaa pissutigalugu aal-
laaserineqarpoq taamaaliornikkut maannakkut Avan-
naata Kommunianut pilersaarutip 2018-30-moortumik di-
gitaalikkut killiffimmik nalunaarusiornerulluni. 
 
Tusarniaanermut akissut: 
 
1. Kalaallit Nunaata katersugaasvissuanit kiisalu toqqor-

taasivianit tusarniaaneq pillugu akissutit. 
1.1. Tusarniaaneq pillugu akissutip kommunimut pi-

lersaarutip allanngortinneqarnissaanut tunng-
avissiinngillat; naqitalli naqqiutissaannik 
taamaallaat saqqummiisoqarluni. 

 
Hvidbogimi tassani Immikkoortoq 2-mi allaaserineqarpoq 
pilersaarutip aaqqissornerani, qanoq iliorluni allann-
guisoqarsimanersoq. 
 
 
2. Naalakkersuisoqarfimmi sanaartukkat pillugit oqar-

tussaasunit tusarniaaneq pillugu akissutit. 
2.1. Tusarniaaneq pillugu akissutip kommunimut pi-

lersaarutip allanngortinneqarnissaanut tunng-
avissiinngillat; naqitalli naqqiutissaannik 
taamaallaat saqqummiisoqarluni. 

 
Hvidbogimi tassani Immikkoortoq 3-mi allaaserineqarpoq 
pilersaarutip aaqqissornerani, qanoq iliorluni allann-
guisoqarsimanersoq. 
 
3. Ikerasak pillugu nunaqarfimmi aqutsisunit tusarniaa-

neq pillugu akissutit. 
3.1. Tusarniaaneq pillugu akissutip kommunimut pi-

lersaarutip allanngortinneqarnissaanut tunng-
avissiinngillat; naqitalli naqqiutissaannik 
taamaallaat saqqummiisoqarluni. 

3.2. Tusarniaaneq pillugu akissut una sanaartugas-
satut kissaatinik arlalinnik imaqarpoq, kommu-
nip Teknikkikkut Ingerlatsivianut ingerlateqqin-
neqartunik. 

 
Hvidbogimi tassani Immikkoortoq 4-mi allaaserineqarpoq 
pilersaarutip aaqqissornerani, qanoq iliorluni allann-
guisoqarsimanersoq. 
 
 
 
 
 

I afsnit 8, 9 og 10 gengives for fuldstæn-
dighedens skyld status overdragelse af 
den digitale kommuneplan fra Qaasu-
itsup Kommunia og dermed status på 
den hermed gældende digitale Avan-
naata Kommuneplan 2018-30. 
 
Høringssvar: 
 
1. Høringssvar fra Grønlands National-

museum & Arkiv. 
1.1. Dette høringssvar giver ikke an-

ledning til ændring af kommune-
planen; men til en redaktionel 
rettelse. 

 
I afsnit 2 i denne hvidbog beskrives, 
hvordan der er foretaget redaktionel 
ændring i planen. 
 
2. Høringssvar fra Bygningsmyndig-he-

den i Naalakkersuitsut. 
2.1. Dette høringssvar giver ikke an-

ledning til ændring af kommune-
planen; men til en redaktionel 
rettelse. 

 
I afsnit 3 i denne hvidbog beskrives, 
hvordan der er foretaget redaktionel 
ændring i planen. 
 
 
3. Høringssvar fra Bygdebestyrelsen 

vedr. Ikerasak. 
3.1. Dette høringssvar giver ikke an-

ledning til ændring af kommune-
planen; men til en redaktionel 
rettelse. 

3.2. Dette høringssvar indeholder en 
lang række anlægsønsker, som 
bliver fremsendt til kommunens 
Forvaltning for Teknik. 

 
I afsnit 4 i denne hvidbog beskrives, 
hvordan der er foretaget redaktionel 
ændring i planen. 
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4. Naalakkersuisoqarfimmi sanaartukkat pillugit oqar-
tussaasunit tusarniaaneq pillugu akissutit. 
4.1. Dette høringssvar giver ikke anledning til æn-

dring af kommuneplanen; men til en redaktionel 
rettelse i afsnittet om arealtildelinger. 

 
 
Hvidbogimi tassani Immikkoortoq 5-mi allaaserineqarpoq 
pilersaarutip aaqqissornerani, qanoq iliorluni allann-
guisoqarsimanersoq. 
 
Taamatuttaaq komuunimut pilersaarutip aaqqissornerani 
marlunnik ilassutitut allannguisoqarpoq: 
 
 
5. I forbindelse med Landsplandirektiv for det åbne land 

har det vist sig, at der er behov for en justering af be-
stemmelserne i forbindelse med udstedelse af areal-
tildelinger og byggetilladelse. 

 
 
 
Hvidbogimi tassani Immikkoortoq 6-mi allaaserineqarpoq 
pilersaarutip aaqqissornerani, qanoq iliorluni allann-
guisoqarsimanersoq.  
 
6. Kommunip nittartagaani takuneqarsinnaavoq, qimmi-

vileqarneq pillugu ileqqoreqqusassatut siunnersuut 
saqqummiunneqarsimasoq. Taamaammat kommuni-
mut pilersaarut marlussunnut ataqatigiissaagaavoq. 
6.1. § 10. Nunaminertani qimmivileqarneq qimmivi-

leqarneq pillugu komunimut pilersaarutip tapia 
atuuttoq naapertorlugu allassimasoq § 10-tut al-
lannguuteqartinneqassaaq: Nunaminertani qim-
mivileqarneq akuerisaavoq komunimut piler-
saarut atuuttoq naapertorlugu. 

 
 
 
Hvidbogimi tassani Immikkoortoq 7-mi allaaserineqarpoq 
pilersaarutip aaqqissornerani, qanoq iliorluni allann-
guisoqarsimanersoq.  

4. Høringssvar fra Departementet for 
Finanser. 

4.1 Dette høringssvar giver ikke an-
ledning til ændring af kommune-
planen; men til en redaktionel 
rettelse i afsnittet om arealtilde-
linger. 

 
I afsnit 5 i denne hvidbog beskrives, 
hvordan der er foretaget redaktionel 
ændring i planen. 
 
Desuden forekommer 2 supplerende 
forhold til en redaktionel ændring af 
kommuneplanen: 

  
5. I forbindelse med Landsplandirektiv 

for det åbne land har det vist sig, at 
der er behov for en justering af be-
stemmelserne i forbindelse med ud-
stedelse af arealtildelinger og bygge-
tilladelse. 

 
I afsnit 6 i denne hvidbog beskrives, 
hvordan der er foretaget redaktionel 
ændring i planen. 
 
6. Af kommunens hjemmeside frem-

går, at der er udsendt et forslag ved-
tægt for hundehold. Der udestår 
derfor to synkroniseringer med 
kommuneplanen. 

6.1. § 10. Hundehold er tilladt i om-
råder som beskrevet i det til en-
hver tid gældende kommune-
plantillæg for hundehold skal 
ændres til § 10: Hundehold er 
tilladt i områder som beskrevet i 
den til enhver tid gældende 
kommuneplan. 

 
I afsnit 7 i denne hvidbog beskrives, 
hvordan der er foretaget redaktionel 
ændring i planen. 
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2. Høringssvar fra Grønlands Nationalmu-

seum & Arkiv 

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfiatalu Kommuni-
mut pilersaarummi Inissiaqarfinnut/Eqqissisima-
titsisarneq Siuaasanillu kingornussassarsiat paaqqutari-
neqarnerat pillugu immikkoortumi 4 allanneqarnera 
aaqqinneqassasoq tulliuttutut allaqqasussanngorlugu: "" 
Illumut eriagisamut atuuppoq piginnittuusup illu aserfal-
lattaaliussangaa iluatigut aamma silataatigut, annikinne-
rusumik annertunerusumilluunniit allannguiffiussappata 
piumasaqaataavoq siumoortumik Nunatta Katersugaasi-
via Allagaateqarfialu akuersiteqqaarlugu". 
 
Aaqqissorneqarnera ima naqqinneqassaaq: 
 
 
Immikkoortumi nalinginnaasumik aalajangersakkani 
Eqqissisimatitisarneq ataavartitsitsinissamullu immik-
koortoq 4 uanngaanniit naqqinneqassaaq 
”Illumut eriagisamut atuuppoq piginnittuusup illu aserfal-
lattaaliussangaa iluatigut aamma silataatigut, annikinne-
rusumik annertunerusumilluunniit allannguiffiussappata 
siumoortumik piumasaqaataavoq Kulturarsrådimiit akue-
risaaqqaarnissaq. Susassaqarfik tamanna aqunneqarpoq  

 3. Høringssvar fra Grønlands 
Nationalmuseum & Arkiv 

Grønlands Nationalmuseum ønsker en 
rettelse i Kommuneplanens generelle 
bestemmelser under boligområder/ 
Fredning og bevaring skal der i 4. afsnit 
rettes til følgende tekst: "For en fredet 
bygning gælder, at ejeren skal vedlige-
holde bygningen, og både udvendige og 
indvendige ændringer, store som små, 
kræver forudgående tilladelse fra Grøn-
lands Nationalmuseum & Arkiv". 
 
Der foretagets en redaktionel rettelse 
således: 
 
I de generelle bestemmelser i afsnittet 
om Fredning og bevaring rettes afsnit 4 
fra ”For en fredet bygning gælder, at 
ejeren skal vedligeholde bygningen, og 
både udvendige og indvendige ændrin-
ger, store som små, kræver forudgående 
tilladelse fra Kulturarvsrådet. Området 
reguleres ved Inatsisartutlov nr. 11 af 
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Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagi-
sassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu 
Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersukkut, 
tassani Nunatta Katersugaasivia oqartussaassuseqarpoq 
illut eqqissisimatitat pillugit.” imaalillugu: 
 
" Illumut eriagisamut atuuppoq piginnittuusup illu aser-
fallattaaliussangaa iluatigut aamma silataatigut, annikin-
nerusumik annertunerusumilluunniit allannguiffiussap-
pata piumasaqaataavoq siumoortumik Nunatta Katersu-
gaasivia Allagaateqarfialu akuersissuteqartinneqareersi-
massaaq ". Susassaqarfik tamanna aqunneqarpoq Eqqissi-
simatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik 
kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut 
Inatsisaatigut   tamatigut atuuttussakkut tassannga taku-
neqarsinnaalluni, Nunatta Katersugaasivia tassaasoq il-
lunik eqqissisimatitassanngortitsisarnermik oqartussaal-
luni akisussaasuusoq”. 
 

19. maj 2010 om fredning og anden kul-
turarvsbeskyttelse af kulturminder, og 
det er Grønlands Nationalmuseum, der 
har myndighedskompetencen i forhold 
til fredede bygninger” til: 
 
"For en fredet bygning gælder, at ejeren 
skal vedligeholde bygningen, og både 
udvendige og indvendige ændringer, 
store som små, kræver forudgående til-
ladelse fra Grønlands Nationalmuseum 
& Arkiv". Området reguleres ved den til 
enhver tid gældende Inatsisartutlovgiv-
ning om om fredning og anden kultur-
arvsbeskyttelse af kulturminder, hvoraf 
det fremgår, at det er Grønlands Natio-
nalmuseum, der har myndighedskompe-
tencen i forhold til fredede bygninger”. 
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2. Naalakkersuisoqarfimmi sanaartukkat 

pillugit oqar-tussaasunit tusarniaaneq 
pillugu akissutit 

Sanaartukkat Pillugit Oqartussat maluginiarpaat, 
kalaallisoortaani qallunaatoortaanilu oqaatsit 
agguataarnerini kittoraasersorneqarsimanera 
pissutigalugu kommunimut pilersaarut inaarutaasup 
tamanut saqqummiutinnginnerani pitsaassusaa 
qulakkeerneqaqqaarneqartariaqartoq. 
 
Taamaaliortoqarnissaata malinneqarnissaa 
isumagineqassaaq. 
 
Sanaartukkat Pillugit Oqartussattaaq kukkulluni 
allattoqarsimasoq maluginiarpaat, imaammat Ikerasak 
atornagu  kukkullugu Ikerasarsuk allanneqarsimasoq. 
Tamanna aaqqinneqareerpoq. 

 2. Høringssvar fra Bygnings-
myndigheden i Naalak-
kersuitsut 

Bygningsmyndigheden bemærker, at op-
deling af ordene med bindestreg både i 
den grønlandske og danske version bør 
kvalitetssikres inden den endelige ver-
sion for kommuneplanen offentliggøres. 
 
Der følges op på dette forhold. 
 
Bygningsmyndighede har også gjort op-
mærksom på, at der var sket en skrive-
fejl, idet navnet Ikerasak fejlagtigt var 
skrevet som Ikerasarsuk. Dette er alle-
rede rettes. 
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3. Ikerasak pillugu nunaqarfimmi 

aqutsisunit tusarniaaneq pillugu akissutit 

Qulequtaq: lkerasak-Ungasissuseq aaqqeqquneqarpoq 45 
kilometeriunani kisiannili 40 Km. 
 
40 km-imut aaqqinneqassaaq. 
 
 
Qulequtaq: Nunaqarfiup anguniagai 
(pingaartitat,ineriartornermi anguniakkat,il.il) 
 
lllut pisoqaanerit issunik ujaqqanillu qarmallit 
aserfallatsaalineqartariaqarput eriagisassanullu 
ilaalerlutik,ilutigitillugu nutarterneqarsinnaapput 
siunertanullu allanut atorneqarsinnaallutik 
Allaffikoq 849 KNl-mit pigineqartoq katersugaasivittut 
atorneqarsinnaasutut anguniarneqassaaq. 
 
Pineqartoq eqqissisimatitassanngortitsinissamik 
kommuunimut pilersaarusiortoqarnissaanut 
kommunimut pilersaarummi sammisanik 
nalilersuisoqarneratut suliarineqarsinnaanissaa 
naatsorsuutigineqarpoq. 
 
 
 
 
 
 

 3. Høringssvar fra Bygdebesty-
relsen vedr. Ikerasak 

Emne: lkerasak-Afstanden bedes rettet 
op, således at de bliver 40 km og ikke 45 
km  
 
Der rettes til 40 km. 
 
Emne: Bygdens formål (værdier, formål i 
henhold til udvikling osv. osv.). 
 
De ældre tørvehuse skal vedligeholdes 
og indgå som kulturarv, samtidig kan de 
jo opgraderes og benyttes til andre for-
mål. Den gamle kontor B49 som ejes af 
KNI-formålet er at den bliver brugt som 
museum i fremtiden. 
 
Dette forhold forventes behandlet i en 
evt. kommende plan for fredning og be-
varing som en evt. temarevision af kom-
muneplanen. 
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Qulequtaq: Sannaveqarneq ullutsinnut 
naleqqukkunnaarsimavoq,umiatsiat angisuut maanna 
atorneqalerput tamakkulu eqqunneqarsinnaanerat 
killeqarpoq,maannalu Snescooterit atugaalernikuummata 
tamakku eqqarsaatigalugit iluarsaasarfimmik allami 
inissisimasumik nutaamik sanasoqartariaqarpoq  
Meeqqerivik ullutsinnut naleqqukkunnaavissimavoq 
anguniarneqartariaqarporlu piaartumik ullutsinnut 
naleqqutsumik nutaamik. 
 
Kissaatigineqartut taakkua Teknikkimut 
Ataatsimiititaliamit suliarineqartussanngorlugit 
ingerlateqqinneqassapput. 
 
Qulequtaq: Meeqqeriviliortoqarnissaa,tassuga 
ilutigitillugu Meeqqeriviusoq iluarsarneragut 
siunertaminut illu sullivimmut ilaliunneqarsinnaavoq 
unnuisarfilerlugu sannavilerlugulu. 
 
Kissaatigineqartoq taanna Teknikkimut 
Ataatsimiititaliamit suliarineqartussanngorlugu 
ingerlateqqinneqassaaq. 
 
Oqaasertaq taseq kaajallallugu aneerfiusinnaasut 
pitsanngorsarneqartariaqarput-peerneqaqquneqarpoq 
tatsip eqqaa masarsuummat siusinnerusukkullu 
eqqaaviusimalluni sikuutillugulu qimmiliviusarmat 
tipeqartarmat sinaata aneerfiusinnaanera 
akuerineqanngilaq. 
 
Kissaatigineqartoq taanna ima akuersaarneqarpoq. 
”Meeqat inuussuttullu atugaat pingaartutut 
salliutinneqartariaqarput, soorlu ilaatigut meeqqeriviit 
illullu sullivii avissaartinnerisigut allatigullu 
sukisaarsaartarfinnik pitsanngorsaanikkut”. 
 
lnnuttaasut ineqarnerlu: 
2014-miit 2018-mut lkerasammi innuttaasut ukiut 
tamaasa amerlisarput taamaammat oqaasertaq 
siunissami innuttaasut amerleriarnissaat 
naatsorsuutigineqanngitsoq peeqquneqarpoq 
taarsiullugu innuttaasut amerliartornerat 
erseqqissarneqassaaq. 
 
Tamanna allanngortinneqassaaq: ”Ikerasammi 
innuttaasut amerlaeriarput – nikerartumik – 1980-mi 
195-it 2006-ip tungaanut taamaalinerani 279-inik 
nunaqarfik innuttaqarpoq. Taamanikkumiilli innuttaasut 
ikileriarsimapput 2017-imi 214-inut tamannalu 24 %-inik 
kinguariarneruvoq. Siunissami innuttaasut 

Emne: Værkstedet/servicehuset er ikke 
længere tidssvarende, nu bruger man 
meget store joller og det skaber proble-
mer, når man prøver at hive dem ind i 
værkstedet, det er nødvendigt at man 
bygger et nyt værksted/servicehus fordi 
der er også brug for et nyt værksted i et 
andet sted også fordi snescooterne bru-
ges meget også nu. 
 
Disse ønsker sendes videre til behandling 
i Udvalget for Teknik. 
 
Emne: Børnehaven er også ikke længere 
tidssvarende og man må arbejde for et 
nyt børnehave, i den forbindelse kan 
man jo reparere den eksisterende bør-
nehave til andre formål, med indkvarte-
ring og værksted. 
 
Dette ønske sendes til videre behandling 
i Udvalget for Udvikling. 
 
Ordlyden eller sætningen det er tilladt at 
færdes rundt om søen - ønskes fjernet- 
stedet omkring søen er et vådområde og 
er blevet brugt som dump, også bliver 
den brugt som hundeholdeplads når der 
er islægning og lugter, afvises som et re-
kreationssted. 
 
Dette ønske imødekommes således. 
”Forhold for børn og unge bør prioriteres 
højt, bl.a. gennem adskillelse af børne-
have og servicehus og andre gennem re-
kreative forbedringer”. 
 
Emne: I perioden fra 2014 til 2018 er 
indbyggertallet opadgående i lkerasak i 
alle årene - derfor ønskes ordlyden/tek-
sten: man forventer ikke at indbygger-
tallet vil stige i fremtiden og i stedet 
præcisere at indbyggetallet er stigende. 
 
Dette ændres fra: ”Befolkningstallet i 
Ikerasak steg – med udsving – fra 195 i 
1980 frem til 2006, hvor der var 279 ind-
byggere i bygden. Siden er indbyggertal-
let faldet til 214 i 2017, hvilket er en til-
bagegang på 24 %. Det forventes ikke, 
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amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, 
pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut 
pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik 
illuliortoqartarnissaa“. 
 
 
Tusarniaanermit akissuteqarnerit tunngavissiipput 
allanneqarnerata naqqiiffigineqarnissaanut 
taamaaliornermi Nunatta Naatsorsueqqissaartar-
fianeersut tunngavigineqassallutik: 
Ukioq 2006-mi nunaqarfik 279 innuttaqarpoq. Ukioq 
2012-miit innuttaasut 223-niusimapput 2018-milu 242-
nut amerlisimallutik.  
 
Qulequtaq:  lnuussutissarsiutit umiarsualiveqarnerlu 
 
Talittarfiup aappaa kujalleq-tininngatillugu tamarmi 
tininguttalernikuummat itisilerneqarnissaa 
angusariaqarpoq tininngatillugu pujortuleeqqnik 
tulaffigineqarsinnaasunngorlugu,kiisalu puttasoqarneq 
eqqarsaatigalugu puttasunik marlunnik 
pisariaqartitsisoqarpoq aappa Qaammiut iluani,aappaalu 
Kangerlunnguami inissisimasussanik,sissaq 
eqarsaatigalugu umiatsianut pituffilersuisoqarnissaa 
pisariaqartinneqarpoq sissaq umiatsialivigineqartartoq 
tamaat eqqarsaatigalugu. 
 
Apeqqutit taakkua immikkoortortamut 
umiarsualiveqarnermut pilersaarusiornermut 
immikkoortortamut innersuussutigineqassapput. 
 
 
Qulequtaq: Angallannermi periarfissat sullissinerlu: 
  
 
Helistop-ip inissisimanera illunut qanimmat tassani 
najugaqartunut mikkiartortoqartillugu annertuumik illut 
sajuppilutsinneqartarnerat iluarineqanngilaq,aammalu 
isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu silami qulliit 
mittarfeeqqap kujataatungaaniittut 
uppisinneqarnikuupput,taamaasilluni eqqaavissuup 
tungaanut aqqut, eqqaavissuullu eqqaa 
taartuinnanngorlugu,taamammat nutaamik Helistop-imik 
inissiisoqarnissaa pisariaqarpoq,lkaartaliup 
qaaniissinnaavoq,imaluunniit Qaammiut Nuuani 
Aqqusineqarneq ajoqimmat,Fleecenik 
aqqusinniortoqartariaqarpoq,piffiit ilaat upernaakkut 
aputip aattornerani kuugunneqartarput tamakkulu 
aalajangikkanik aqqusinniorfigineqartariaqarlutik 

der sker en større stigning i indbygger-
tallet de kommende år og på det grund-
lag vil der i planperioden primært være 
behov for erstatningsbyggeri i forbin-
delse med sanering”. 
 
Høringssvaret giver anledning til rettelse 
i teksten til følgende baseret på Grøn-
lands Statistik: 
Befolkningstallet i bygden var i 2006 på 
279 indbyggere. Fra 2012 var befolk-
ningstallet på 223 indbyggere og er i 
2018 steget til 242 indbyggere.  
 
Emne: Erhvervslivet og havnesituationen 
 
Den anden sydlige kajanlæg - man øn-
sker at anløbskajen bliver dybere, såle-
des nummerbådene kan anløbe den 
også når der er tidevand, samt at der er 
brug for 2 nye pontonbroer hvor den an-
den kan placres i Qaammiut og den an-
den kan placeres i Kangerlunnguaq også 
med hensyn til stranden der burde in-
stalleres pullerter til bådene og jollerne 
og det skal gælde for hele strandområ-
det. 
 
Disse spørgsmål henvises til sektorplan-
lægning for havne. 
 
 
Emne: Mulighederfor transport og ser-
vicering: 
 
Idet helistoppens nuværende placering 
er alt for tæt på husene er ikke hensigts-
mæssigt fordi når helikopteren skal 
lande, ser det ud som der er jordskælv, 
således indbyggerne kan ikke lide den, 
også med hensyn til sikkerheden, så er 
lygtepælene også faldet ned, på den 
måde er vejen til dumpen meget mørkt 
om aftenen, derfor er det nødvendigt at 
man placerer helistoppet til et andet 
sted - den kan ligge i f.eks. ved broen el-
ler området omkring Qaammiut Nuuat 
Vejnettet er så i dårlig stand, derfor skal 
man bygge vejen med Fleecer?, et af 
strækningerne på vejen forsvinder på 
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lmeqarfik nunaqarfimmut tamarmut 
ajornaquteqanngitsumik pilersuisinnaavoq,illullu 
kuuinnartumik imermut ruujorinut 
attavilerneqarsinnaanerat periarfissaassaaq,nunaqarfik 
tamakkerlugu imermut ruujorilersuisoqassaaq,tamannalu 
illunut attavilertikkusuttunut periarfissaalissaluni,tassuga 
ilutigitillugu Kloakkilersuisoqarnissaa 
pilersaarusiorneqassaaq. 
 
 
 
 
Helistoppissap sumut inissinneqarnissaanut apeqqut 
Mittarfeqarfinnut nassiunneqassaaq, 
qaammaqqusersuinermut apeqqut imermillu 
pilersuinermut apeqqut Nukissiorfinnut 
nassiunneqassapput kuuffilersuinermullu apeqqut 
Teknikkimut Ataatsimiititaliamut nassiunneqassaaq. 
 
 
Erseqqissarneqassaaq Meeqeerivik illu sullivillu 
ataatsimut illutaqarmata sannavittaa qangali 
atorunnaarnikuuvoq Meeqqerivimmut 
ilaliunneqarnikuugami. 
 
 
Ima allanngortinneqassaaq: ”Sullivittut pineqarput 
niviarsiat sullissivii, kommunip allaffia niuertarfillu. 
Meeqqerivittaqanngilaq, ulluuneranili meeqqanik 
paaqqinniffeqarpoq Meeqqanik Paaqqinnittarfimmi 
"Meeqqat",-ni taanna illu sullissivimmi sannavittalimmut 
atalluni inissisimavoq. Imaalillugu: Illu Sullivimmiipput 
Ulluinnarni Meeqqani Paaqqinnittarfik kommunillu 
allaffia. 
 
 
Qulequtaq: llinniartitaaneq 
 
Anguniarneqassaaq lkerasammi OLA-mi 10 Klasse 
naammassillugu atuartoqartalernissaa,ilinniarsimasut 
pigineqartut naammattut ilinniartitsisuummata,kiisalu 
lnternetsi sukkasooq atorluarlugu Alimasissumik 
atuartitsineq faagini ataasiakkaani 
ingerlanneqartarsinnaavoq. 
 
Apeqqut taanna Ineriartortitsinermut Ataatsimiititaliamit 
nassiunneqassaaq. 
 
 
 

grund af oversvømmelser og når isen 
smelter, derfor må man bygge et nyt vej 
Vandforsyningen til hele bygden kan 
fungere uden problemer, og det må 
være en mulighed at tilslutte alle huse til 
vandledningen, man må lægge rørled-
ninger over hele bygden, på den måde 
kan husejere der ønsker at tilslutte 
vandledningen få mulighed for det også i 
den forbindelse ønskes planlægning 
med at etablere kloakledning. 
 
Spørgsmålet om placering af helistoppet 
fremsendes til Mittarfeqarfiit, spørgsmå-
lene om lygtestandere og vandforsyning 
fremsendes til Nukissiorfiit og spørgsmå-
let om kloakering fremsendes til Udval-
get for Teknik. 
 
Det skal præciseres at børnehaven og 
servicehuset står under samme bygning, 
selve værskstedet i også i huset bruges 
ikke længere, fordi den er blevet indlem-
met til børnehaven. 
 
Ændres fra: ”Servicefunktionerne omfat-
ter sygeplejestation, kommunekontor og 
en butik. Der er ingen børneinstitution, 
men dagplejeordning i dagplejecentret 
"Meeqqat", der er placeret i sammen-
hæng med servicehus med fællesværk-
sted. Til: Servicehuset omfatter dagple-
jecenter og kommunekontor. 
 
 
Emne: Undervisning 
 
Der skal arbejdes for at elever i 10. 
klasse i OLA lkerasak kan afslutte deres 
skolegang på stedet, der er jo allerede 
uddannede lærere på skolen og at un-
dervisningen kan foregå med brug af en 
hurtigt internet i det enkelt fag. 
 
Dette spørgsmål fremsendes til Udvalget 
for Udvikling. 
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Qulequtaq: Kultuuri sunngiffillu 
 
Arsaattarfimmut tunngatillugu: Maanna arsaaffiusoq 
ukiorpanngortuni atorneqassaarnikuuvoq nunap 
qeriuaannartup allanngornerata kingunerisaanik,aamma 
masarsuusaqigami inaa 
naleqqutinnginnami,taamaammat Nunaqarfik 
arsaattarfeqanngilaq,taamaammallu nutaamik 
Arsaattarfimmik lvingaaraasanik sanaasumik annertuumik 
pisariaqartitsisoqarpoq,ilisimaneqarpoq lkerasammi 
isikkamik arsaattartut sukalasuusut angusarissaartartullu 
taamaattumik anguniakkap sukkasuumik 
anguneqarnissaa annertuumik pisariaqartinneqarpoq 
,arsaattarfiup inissaa Nunaqarfimmi Aqutsisuni 
ataatsimiissutaareernikuuvoq taamaattumillu 
Teknikkeqarfimmit tingummineqassaluni. 
 
Kissaatigineqartut taakkua Teknikkimut 
Ataatsimiititaliamit suliarineqartussanngorlugit 
ingerlateqqinneqassapput. 

Emne: Kultur og fritid 
 
Vedr. fodboldbanen: nuværende bold-
bane har ikke være brugt i mange år på 
grund af ændring af permafrosten, ba-
nen ligger jo på et  våd område så stedet 
er ikke egnet som fodboldbane, derfor 
er der ingen fodboldbane i bygden, der-
for er der brug for et nyt kunststofgræs-
bane, alle og enhver ved jo nok at fod-
boldspillere fra lkerasak kendes for at 
være stærke og for at have gode resulta-
ter, derfor ønskes snarest muligt tilken-
degivelse i form af støtte ideen op, pla-
ceringen af fodboldbanen er allerede 
diskuteret af bygdebestyrelsen og den 
ligger nok i teknisk afdeling. 
 
Spørgsmålet fremsendes til Udvalget for 
Teknik. 
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5. Naalakkersuisoqarfimmi sanaartukkat 

pillugit oqar-tussaasunit tusarniaaneq 
pillugu akissutit 

Departementet efterlyser en adresse, hvortil høringssva-
ret kan sendes. Denne indgik i brevet med høringen, som 
blev fremsendt. Dette meddeles Departementet. 
 

 5. Høringssvar fra Departe-
mentet for Finanser 

 
Departementet efterlyser en adresse, 
hvortil høringssvaret kan sendes. Denne 
indgik i brevet med høringen, som blev 
fremsendt. Dette meddeles Departe-
mentet. 

 

 
 

Naalakkersuisoqarfiup siunnersuutigaa, nunaminertanut 
tunniussisarnermut aalajangersakkami § 14.5-mmi ima al-
lanngortinneqassasut: 
 

 Departementet foreslår, at bestem-
melse i §14.5 mht. bestemmelser for 
arealtildelinger ændres til: 
 
14.5 Kommunalbestyre/sen kan for-
længe de i stk. 14.1 omtalte større 
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14.5 Kommunalbestyrip immikkoortumi  14.1-mi sanaar-
tugassat annertunerusut imaluunniit  suliniutissatullu pi-
lersaarutinut piffissaliunneqarlutik aalajangiunneqarsima-
sut sivitsuiffiginissaat,  pisuni immikkut ittuni, nunaminer-
tanik piginnittoq suliniutissatut pilersaarutini naammassi-
sinnaagaa naliliisoqarpat, nunaminertaq/nunaminertamik 
tunniussinermut aalajangersakkanillu atuuttussanik ma-
linnittoqarsinnaassatillugu, taamaaliortoqarnerani piffis-
saq killigitinneqartoq naatinnagu allakkatigut  tunngavi-
lersuusersorlugu qinnuteqaateqaasiorluni tunniussiso-
qarsimassaaq, qinnuteqaammut piffissamut pilersaarut 
iliuusissatullu pilersaarut uppernarsaasersorneqarsima-
soq ilaatinneqarsimassalluni. 
 
Siunnersuut akuersaarneqarpoq kommunimullu pilersaa-
rummut ilanngullugu allanneqassaaq. 
 
Nuna Tamakkerlugu Pilersaarummut Immikkoortortaqar-
fiup kommunimut siunnersuutigerusuppaa, ineriartortor-
titsinissamut iliuusissat pillugit ataqatigiissaarineq Ilulissa-
nilu pingaarnertut aaqqissuusinermut pingaarnertullu ilu-
sissaa pillugu oqaloqatigiittarnernut kommuni peqataasa-
lernissaa. Qanoq iliorluta ingerlariaaseq pitsaasoq nuna-
mullu tamarmut pilersaarusiornermut 2020-mut ata-
qatigiissaarineq qulakkeersinnaavarput? 
 
Nuna tamakkerlugu immikkoortunut pilersaarusiornerup 
kommunillu pilersaarusiornera pitsaasoq ataqatigiissaar-
luarneqartorlu qulakkeerneqassaaq.  
 
I målsætningen "Klima, miljø og natur" (http://kommune-
plania.avannaata.gl/dk/vision og hovedstruktur/maalsa-
etninger/klima miljoe og natur/) står der ved pkt. 1 
(”Anguniakkat: Silap pissusaata allanngornera sillim-
martaarfigineqassaaq imminut nammassinnaassuseq, 
silap pissussaanut naleqqussarneq ungasissumullu ata-
atsimoortumik aaqqiissutissat eqqarsaatiniitillugit. Sulini-
utinik imminut nammassinnaasunik inuussutissarsiutinillu 
pingaarnersiuineq CO2 –mik anniatitsinermik annikillisit-
seqataassaq.)". Oqaasiliornera taassuma eqqunngitsumik 
tikkuussisinnaavoq pinngortitaq akuersaarneqartoq allat-
toqarsimammat. Allatut iliorluni oqaaseq pakkersimaarti-
tsineq taassumaluunniit isumaqataa atorneqarsinnaavoq. 
 
 
 
Oqaaseq sillimmartaarfigineqassaaq allanngortinneqas-
saaq iliuuseqarfigineqartoq atorneqalissalluni imaammat 
pakkersimaarpaa oqaluinnarluni atortagaasoq. 
 

bygge- eller anlægsprojekters fastsatte 
frister i særlige tilfælde, hvor det skøn-
nes, at arealtildelingsindehaveren kan 
færdiggøre projektet, og vil overholde 
de fastsatte vilkår for arealtilde/ingen, 
hvis skriftlig, begrundet ansøgning 
herom er indgivet inden udløbet af den 
frist, som søges forlænget med en doku-
menteret tids- og aktivitetsplan. 
 
Forslaget imødekommes og indskrives i 
kommuneplanen. 
 
Afdelingen for Landsplan vil foreslå kom-
munen, at vi indgår i dialog omkring en 
koordinering af regionale udviklingstiltag 
i landsplanlægningen og den kommende 
helhedsplan og hovedstruktur for llulis-
sat. Hvordan kan vi sikre en god proces 
og koordinering mellem den nationale 
sektorplanlægning og den kommende 
kommuneplan 2020? 
 
Der skal sikres en god proces og koordi-
nering mellem den nationale sektorplan-
lægning og kommuneplanlægningen. 
 
I målsætningen "Klima, miljø og natur" 
(http://kommuneplania.avan-
naata.gl/dk/vision og hovedstruk-
tur/maalsaetninger/klima miljoe og na-
tur/) står der ved pkt. 1 "Klimaændrin-
gerne skal imødekommes ved at tænke i 
bæredygtighed, klimatilpasning og lang-
sigtede helhedsløsninger(... )". Denne 
formulering kan være misvisende i ordet 
imødekommes natur. Alternativt kunne 
man bruge ordet takles eller synonymer 
herfor. 
 
 
 
 
 
Ordes imødekommes ændres til håndte-
res, idet ordet takle er talesprog. 
 
Den videre procedure: Kommunalbesty-
relsen kan efter udløbet af den offent-
lige høringsperiode foretage endelig 
vedtagelse af forslaget til Kommuneplan 

http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/vision%20og%20hovedstruktur/maalsaetninger/klima%20miljoe%20og%20natur/
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Ingerlariaqqinnissami periusissaq: Kommunalbestyrelsi 
pisortatigoortumik tamanik tusarniaaffiusussatut piffis-
saritinneqartup naareernerata kingorna Kommunimut Pi-
lersaarut 2018-miit 2030-moortoq inaarutaasumik akuer-
sissutigisinnaavaa. Avannaata Kommuniata tamatuma 
kingorna pilersaarusiornermut inatsisip § 25 malillugu 
pisortatigoortumik tamanut pilersaarutissatut siun-
nersuut nalunaarutigisinnaanngussavaa. Nalunaarutip ta-
assuma imm. 2-a naapertorlugu pisortatigoortumik nalu-
naarutigineqartussaavoq tamatumalu kingorna Pilersaa-
rusiornermut Inatsit § 23 imm. 6 malillugu Naalakkersui-
sut oqartussaasullu pilersaarutip pisortatigoortumik 
tamanut saqqummiunneqarneranik nalunaarfigineqarsi-
masunut nassiunneqassalluni. Kommunimut pilersaarut 
aamma NunaGIS-imut ikkunneqassaaq, tk. Pilersaarusior-
nermut inatsit § 25, imm. 3. 
 
Naalakkersuisoqarfik taamatut nalunaaruteqarnermini 
Avannaata Kommunianut 2018-miit 2030-mut pilersaaru-
taanut akuersaarnini nassiuppaa. 
 
Malugeqquneqassaaq, Naalakkersuisoqarfiup  Qaasu-
itsup Kommunia suli NunaGIS-mut agguaqatarsi-
manngimmagu taamaammat nalunaaruteqarnissaq suli 
periarfissaanani. Naalakkersuisoqarfik taassuminnga 
aaqqiinissaanik kaammattorneqassaaq, taamaaliornikkut 
Avannaata Kommuniata Pilersaaruteqarnermut Inatsit 
malillugu nalunaaruteqartarnissamut piumasaqaatit ma-
lissinnaangorsinnaanngorniassammagit. 

Avannaata Kommunia 2018-2030. Avan-
naata Kommunia kan herefter offentligt 
bekendtgøre planforslaget jf. planlovens 
§25. Ifølge denne bestemmelses stk. 2 
skal det offentligt bekendtgjorte heref-
ter sendes til Naalakkersuisut og de 
myndigheder, der efter Planlovens § 23, 
stk. 6 har fået underretning om planfor-
slagets offentliggørelse. Kommunepla-
nen skal endvidere lægges ud på Nuna-
GIS, jf. planlovens § 25, stk. 3. 
 
Departementet har med denne udmel-
ding fremsendt accept af Avannaata 
Kommuneplan 2018-30. 
 
Det skal her bemærkes, at Departemen-
tet endnu ikke har opdelt Qaasuitsup 
Kommune på NunaGIS, hvorfor denne 
indberetning ikke er muligt. Departe-
mentet opfordres til at få dette forhold i 
orden, så Avannaata Kommunia kan leve 
op til Planlovens indberetningskrav.  
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6. Asimi nunaannarmi illuaqqat 

Paasinarsisimavoq Asi Nunaannaq pillugu Nuna 

tamakkerlugu Pilersaarummi malitarisassat, 2010 

sanaartornissamut inatsit §§ 2-mut aamma 13-mut 

naapertuutinngitsut tassani sanaartornissamut 

akuersissutissat imaluunniit 

akuersissuteqartoqarsimatinnagu piumasaqaataasut il. Il. 

pineqarput. 

 
 

 6. Hytter i det åbne land 

Det har vist sig, at Landsplandirektiv for 
det åbne land, 2010 ikke er i overens-
stemmelse med byggelovens §§ 2 og 13 
i forhold til kravet eller mangel på 
samme med hensyn til byggetilladelse 
m.v. 
 
 
 



 

 
2018-MIIT 2030-MUT AVANNAATA KOMMUNIANUT PILERSAARUTISSATUT SIUNNERSUUT PIFFISSAMI 02.10.2018-MIIT  30.11.2018-MUT TUSAR-
NIAASOQARFIUSOQ. 
HVIDBOGI TUSARNIAANERMUT AKISSUTEQAATINIT TIGUNEQARSIMASUNIK MISISSUINERMIK MALITSEQARTINNEQARTOQ. 
 
FORSLAG TIL AVANNAATA KOMMUNEPLAN 2018-30 MED HØRINGSPERIODE 02.10.2018 – 30.11.2018. 

HVIDBOG MED GENNEMGANG AF MODTAGNE HØRINGSSVAR MED OPFØLGNING. 19 

Taamaammat Kommunemut pilersaarummi illuaqqat 
pillugit pingaarnertut aalajangersakkat Naalakkersuisuni 
Illuutinut Oqartussaqarfiup kissaateqarnera 
naapertorlugu allanngortinneqassaaq. 
 

Kommuneplanens overordnede bestem-
melser for hytter ændres derfor således 
som ønsket fra Bygningsmyndigheden i 
Naalakkersuitsut. 

 
 
Departementes ønsker imødekommes således, og de generellse bestemmelser ændres således: 
 

 
 
** Fritidshytter" skal normalt ikke byggesagsbehandles, medmindre bygningsmyndigheden undtagelses-
vist skønner, at byggesagsbehandling er påkrævet i det enkelte tilfælde. 
 
*** Sommerhuse" skal normalt kun byggesagsbehandles, når det efter bygningsmyndighedens skøn er 
påkrævet i det enkelte tilfælde. 
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**** Turisthytter" skal normalt byggesagsbehandles, medmindre bygningsmyndigheden undtagelses-
vist skønner, at byggesagsbehandling ikke er påkrævet i det enkelte tilfælde. 
 
***** Fangsthytter" og "overlevelseshytter" skal normalt kun byggesagsbehandles, når det efter byg-
ningsmyndighedens skøn er påkrævet i det enkelte tilfælde. 
 

 
** Sunngiffimmi illuaraq" nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlanneqassanngilaq, Illuliorti-
ternermut oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisussatut nalilersimanngippagu. 
 
*** Aasarsiortarfik" " nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlanneqassanngilaq, Illuliortiter-
nermut oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisussatut nalilersimanngippagu. 
 
 
**** Takornariat illuaraat" nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlanneqassaaq,  Illuliortiter-
nermulli oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisariaqanngitsut nalilersimappagu suliarineqarnissaa 
pisariaqassanngilaq. 
 
***** Piniariartarfik aamma "Ajornartorsiulernermi illuaqqat" nalinginnaasumik sanaartornermut sulia-
tut ingerlaneqassanngilaq, Illuliortiternermut oqartussaasup  
 pisuni ataasiakkaani pisussatut nalilersimanngippagu. 
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7. Qimmiuteqarnermut ileqqoreqqusat 

Kommunip nittartagaani takuneqarsinnaavoq, 
qimmivileqarneq pillugu ileqqoreqqusassatut siunnersuut 
saqqummiunneqarsimasoq. Taamaammat kommunimut 
pilersaarut marlussunnut ataqatigiissaagaavoq. 

 § 10. Nunaminertani qimmivileqarneq qimmivi-
leqarneq pillugu komunimut pilersaarutip tapia 
atuuttoq naapertorlugu allassimasoq § 10-tut al-
lannguuteqartinneqassaaq: Nunaminertani qimmivi-
leqarneq akuerisaavoq komunimut pilersaarut atuut-
toq naapertorlugu. 

 
 
 
Teknikkimut Ataatsimiititaliaq kaammattorneqassaaq 
allassasoq : Nunaminertani qimmivileqarneq 
akuerisaavoq komunimut pilersaarut atuuttoq 
naapertorlugu. Taamaaliornikkut pilersaaruteqarnermi 
teknikki pillugu oqaatsit qinerneqartut ajussanngillat. 

 7. Vedtægt for hundehold 

Af kommunens hjemmeside frem-
går, at der er udsendt et forslag ved-
tægt for hundehold. Der udestår 
derfor to synkroniseringer med 
kommuneplanen. 

 § 10. Hundehold er tilladt i om-
råder som beskrevet i det til en-
hver tid gældende kommune-
plantillæg for hundehold skal 
ændres til § 10: Hundehold er 
tilladt i områder som beskrevet i 
den til enhver tid gældende 
kommuneplan. 

 
Udvalget for Teknik opfordres til at 
skrive: Hundehold er tilladt i områ-
der som beskrevet i den til enhver 
tid gældende kommuneplan. Derved 
er det plantekniske ordvalg i orden. 

 
  



 

 
2018-MIIT 2030-MUT AVANNAATA KOMMUNIANUT PILERSAARUTISSATUT SIUNNERSUUT PIFFISSAMI 02.10.2018-MIIT  30.11.2018-MUT TUSAR-
NIAASOQARFIUSOQ. 
HVIDBOGI TUSARNIAANERMUT AKISSUTEQAATINIT TIGUNEQARSIMASUNIK MISISSUINERMIK MALITSEQARTINNEQARTOQ. 
 
FORSLAG TIL AVANNAATA KOMMUNEPLAN 2018-30 MED HØRINGSPERIODE 02.10.2018 – 30.11.2018. 

HVIDBOG MED GENNEMGANG AF MODTAGNE HØRINGSSVAR MED OPFØLGNING. 22 

 
8. Pilersaarut digitaliusoq 

Nittartakkat marluk nutaat pilersinneqarput, ilaatigut 
pilersaarutinut nittartagaq ilaatigullu kommunip piler-
saarutaanut nittartagaq. 
 
Pilersaarutinut nittartakkat marluusut taakku nutaamik 
isikkuligaapput ullutsinnut naleqqulluinnartuullutik. Ilu-
tigisaanik iluseq atugaasoq akisinnaasunngugaavoq taa-
maalilluni qarasaasiaaqqat oqarasuaatillu angallattakkat 
atorlugit iserfigineqarsinnaalluni. Nittartakkat web-gis-
imik aaqqiissut atorlugu sanarfisaapput, taamaalilluni 
nunap assingi tamakkerlutik nikisiterneqarsinnaapput – 
qanillisaateqarlutik aamma qaleriiaartissinnaanerat 
ikinneqarsinnaallunilu qaminneqarsinnaalluni. 
 
Taamatuttaaq nittartakkat saqqassaannik nutaanik 
suliaqartoqarpoq, taamaaliornikkut nittartakkat 
immikkoortinneqarsinnaaniassammata aamma 
Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanit 
immikkoortinneqarsinnaaniassammata. Pilersaarutit 
tunngaviusumik saqqaqartillugit sanarfineqarput, tassani 
kommunip ilisarnaataa kiisalu naqinnerit ilusaat 
qalipaatillu, kommunip nittartagaani nutaami 
atorneqarsinnaassallutik: 
 
Pilersaarut digitaliusoq kalaallisut qallunaatullu kiisalu 
tuluttut suli atuarneqarsinnaassaaq. Taamaalilluni 
Pilersaarutinut periuseq 2017-imi ammasuunissamik 
qanilaartuunissamillu anguniagaq pilersaarutip 
eqquutsippaa. 
 

Nittartakkat marluk pilersinneqassapput, 
iserfigineqarsinnaassappullu ima iliornikkut: 
 
http://www.plania.avannaata.gl/ 
http://www.kommuneplania.avannaata.gl/ 

 8. Den digitale plan 

Der oprettes to nye hjemmesider, dels 
en planportal og dels en kommuneplan. 
 

De nye plansider bygges med nyt design, 
der er helt up-to-date mht. gældende 
standarder for hjemmesider. Samtidigt 
er designet responsivt, hvilket gør at de 
kan tilgås på tablets og mobiler. Siderne 
bygges med integreret web-gis løsning, 
så alle kort er dynamiske – med zoom 
funktion og mulighed for at slå lag til og 
fra. 
 
 
Der laves ligeledes nyt layout for at 
hjemmesiderne, så siderne kan skelnes 
fra hinanden og fra kommuneplanen for 
Qaasuitsup Kommunia. Planerne bygges 
over et basislayout, hvor kommunelogo, 
samt skrifttyper og farveskala fra den 
nye kommunes hjemmeside anvendes: 
 
 
 
Den digitale plan vil forsat fremgå på 
både grønlandsk og dansk samt på 
engelsk. Herved lever planen op til 
Planstrategi 2017 om åbenhed og 
gæstfrihed. 
 
Der etableres to sites, der vil kunne til-
gås således: 
 
http://www.plania.avannaata.gl/ 
http://www.kommuneplania.avan-
naata.gl/ 

 

http://www.plania.avannaata.gl/
http://www.kommuneplania.avannaata.gl/
http://www.plania.avannaata.gl/
http://www.kommuneplania.avannaata.gl/
http://www.kommuneplania.avannaata.gl/
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9. Qaasuitsup Kommuniata pilersaarutaa 
2014-26-imik tunniussineq 

 
Pilersaarummik uannga nutarterineq, kommunip 
avinneqarnerata malitsigisaanik agguluineq nutarternerlu 
aamma pilersaarutinut periuseq naapertorlugu 
imarisaanik iluarsaassineq pingaarnertut pisimapput. 
Taamatuttaaq inatsisit assigisaasalu nutaat pilersitaannik, 
kinguneqaatitut aaqqiissuteqartoqarsimavoq kiisalu 
nunaminertanik atugassiisarnermi aalajangersakkat 
nutaat suliarineqarlutik ilanngunneqarsimallutik, ilaatigut 
kommunip sukkulluunniit akinut allassimaffiutaa 
malillugu, nunaminertamik atugassinneqarnissamik 
qinnuteqaatit suliarineqarnerannut akiliisarnissamik 
kommunalbestyrelsip aalajangiinera naapertorlugu. 

 9. Overlevering af Qaasuitsup 
Kommuneplan 2014-26 

Med denne revision af planen er der pri-
mært sket en opdeling og opdatering 
som følge af kommunedelingen og juste-
ring af indholdet iht. Planstrategien. 
Endvidere er der foretaget konsekvens-
rettelser for ny lovgivning og lignende, 
samt indarbejdet nye bestemmelser for 
arealtildelinger bl.a. for at der iht. kom-
munal bestyrelsens beslutning opkræves 
et gebyr for behandling af arealansøg-
ninger, i henhold til kommunens til en-
hver tid gældende takstblad. 
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Suliniutit nutaat, illoqarfiup alliartortinneqarnissaanut 
immikkoortut nutaat imaluunniit illoqarfinni, illuliorfiu-
simasuni imaluunniit atortulersuutigineqarsimasuni 
anginerusuni allani allannguutinik ilanngussisoqanngilaq. 
Pilersaarutip tunngaviusup nutarterneqarnera matumani 
pingaarnertut pineqarpoq. Pilersaarutinut periuiseq 
naapertorlugu siunnersuut nutarterinissamik 
tamakkiisuusumik imaqarpoq aamma kommuninut 
nutaanut tamakkiisuusumik kommunip pilersaarutaanut 
nutaaq pineqarluni. 
 

10. Forslag til Avannaata Kommuneplan 
2018-30 

Avannaata Kommuniata kommunimut pilersaarutaa 
2018-30-imi nutaami, ineriartortitsinissamik suliniutinik 
angisuunik imaluunniit qulequttanik nutaanik 
ilanngussisoqanngilaq. 
 
Innuttaasunut ataatsimiisitsinerit, pisoqartitsinerit, 
saqqummersitsinerit, nittartakkatigut isumassarsiorneq 
assigisaaluunniit anguniarneqanngillat, tassa Qaasuitsup 
Kommuniata pilersaarutaanik nutarterinerinnaq 
pineqarmat. 
 
Pilersaarummut siunnersuut kommunalbestyrelsip 
akuersissutigissagaluarpagu, piaartumik Avannaata 
Kommuniata kommunimut pilersaaruta piffissami 
matumani atuuttussaq pigineqalissagaluarpoq. 
 

Der er ikke indarbejdet nye projekter, 
nye byudviklingsområder eller andre 
større ændringer af byer, bebyggelser 
eller anlæg. Der er primært tale om en 
opdatering af det gældende plangrund-
lag. Forslaget udgør en samlet opdate-
ring iht. planstrategien og udgør en ny 
samlet kommuneplan for den nye kom-
mune. 
 
 

10. Forslag til Avannaata Kom-
muneplan 2018-30 

I denne nye kommuneplan Avannaata 
Kommuneplan 2018-30 er der ikke med-
taget større udviklingsprojekter eller nye 
temaer. 
 
Der lægges ikke op til borgermøder, 
events, udstillinger, ideoffensiv på net-
tet og lignende, idet der er tale om en 
konstaterende revision af Qaasuitsup 
Kommuneplan. 
 
Hvis Kommunalbestyrelsen godkender 
dette forslag til plan, vil der snarest fore-
ligge en aktuel kommuneplan for Avan-
naata Kommunia. 

 


