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INDLEDNING
1/ulissat kommuneplan 1994-2004 best!r af 2 h~fter.
I h~ftel , Planredeg¢relse, er forudsa:tningeme for konununeplanarbejdet og mAlene for konununens
udvikling beskrevet.
Det drejer sig dels om en ~Idee genereUe planforu~tninger, dels om konununens sektorp!anla:gning.
I ha:fte 2, Fysiske planer, er kommuneplanens delplaner samlet.
Det drejer sig om by- og bygdezoneplanen, der af~nser de arealer, hvor kommunalbestyrelsen er
arealmyndighed, bygdeplaner for de 4 bygder samt for llulissat by hovedsttuktur og rammer for indholdet af
lokalplaner.
Retningslinjer for kommunalbestyrelsens tildeling af arealer i by- og bygdezone er indeholdt heri.

Vedtagelsespdtegning er indeholdt i bind 1.

1/u/issat Kommzmeplan 1994-2004 er udarbejdet afllulissat konunune, Teknik og Milj(llforvaltninge:t. med
bistand fra byplankonsulent Niels Bennetzens tegnestue. April 1996.
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l.l. LOVGRUNDLAG
I henholdtil §2 i bekendtg0relse nr. 23 af 18.1L 1992
om arealanvendelse og planlcegning skal en kommunep1an, pa. grundlag af overordnede p1anlcegningsmressige overvejelser, fastlregge udstrrekningen af de arealer i kommunen, som forventes at
kunne rumme udviklingen af kommunens by og
bygder de kommende A.r.

llulissats geografiske placering giver byen mulighed som regionscenter for Diskobugten og Nordgr0nland. Omtrent 1/3 af Gr~lnlands befolkning har
allerede i dag Uulissat som traftkalt knudepunkt,
hvilket giver naturlige udviklingsmuligheder
indenfor handel, service, undervisning og administration.

Ved afgra:nsningen afby- og bygdezoner afgra:nses
de arealer, hvor deter kommunalbestyrel >en, der er
arealmyndighed.

Kommunens og Diskobugtens enesta.ende natur
giver, sarnmen med de traftkale forhold og den
centrale placering i landet, de bedste muligheder for
at udnytte de bestrrebelser, der g"res for at fremme
turisterhverveti Gr0nland. Uulissats muligheder for
at kunne udvikle turisterhvervet er derfor meget
store.

For det S!lvrige areal i kommunen, frilandszonen, er
landsstyret arealmyndighed. I takt med kommunalbestyrelsens tilvejebringelse af frilandsplaner for
arealer i frilandszone kan kommunalbestyrelsen
overtage arealmyndigheden fra landsstyret.

1.1.1. OVERORDNEDE MAL
llulissat kommune er beliggende i Diskobugten
midt p! Gr0nlands vestkyst. Kommunen omfatteret
areal pa. ca. 47.000 km2, der fordeler sig med 5.500
km2 isfrit areal, 35.500 km2 indlandsis og 6.000
km2 hav. Kommunen strrekker sig godt 200 km. fra
syd til nord og ca. 350 km. i 0St-vestlig retning.
Landskabet i kommunen er afrundet fjeldlandskab
primrert af gnejs,lavt (300-500 m.) i den sydlige del
og stigende i den nordlige del op til ncesten 2.000 m.
h0jde. Dominerendeer3 store idfjeldsproducerende
gletschere, hvoraf gletscheren ved Kangia er den
st0rste og Gr0nlands - mAske verdens mest kalvisproducerende gletscher.
Kommunens bebyggelser er llulissat by og de 4
bygder Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq og Saqqaq.
Hertil kommer ornrA.der med fritidsbebyggelse,
srerligt koncentreret nord for llulissat by. De tidligere
bebyggede ornra.der Appal og Ataa har ligeledes
rekreativ vrerdi. Jvf. figur L
Kommunens havomrA.der er islagt fra december til
maj mAned, og transport mellem llulissat by og
bygdeme er derfor helt afhrengig af helikopterbeflyvningomtrenthalvdelen afA.ret. En del transport
og me get affiskemes og fangemeserhvervsmressig
transport er derfor baseret pA. hundeslcedek"rsel.

By· os byadezo..,plan
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1.2. BYZONENS AFGR.tENSNING
1.1.1. BYZONEN FOR ll..ULISSAT BY
Kommuneplanens afgra:nsning afbyzonen fremgh
affigur 2.
By:ronen omfatter den eksisterende byma:ssige
bebyggelse, lufthavnen, arealudla:g for fremtidig
byudvikling, spa:rrezone omkring vandindvindingsomddet for llulissat by samt na:rrekreative
friarealer, der st~er op til byen.
Afgra:nsningen af by:ronen er begrundet i arealbehove! for fremtidig byudvikling pl langt sigt,
eventuel udvidelse af lufthavnen til atlantlufthavn,
beskyttelse af vandindvindingsomrldet for byen
samt hensynet til friluftslivets adgang til byna:re,
relcreative arealer.
I forbindelse med en frilandsplan for Kangia er det
hensigten at sl!lge byzonearealet udvidet, s!ledes at
det tillige vii omfatte det i rekreativ og turistma:ssig
henseende interessante omrlde omkring isbra:en.
1.2.2. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER
FOR AREALTll..DELING I BYZONE
Arealanvendelse i byzone m! for arealer, der er
omfattet af hovedstrukturen, kun ske i henhold til
hovedstrukturens arealudla:g og rammeme for
lokalplanla:gning for Dulissat by, jvf. afsnit 3-5.
For arealer omfattet af sparrezonen om vandindvindingsomrddet m! der ikke findes bygninger,
hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende eller fmdes oplag af stoffer,der
kan forurene vandet. Anla:g der er n~vendige for
vandindvindingen er dog undtaget
For klausulerede arealer i¢vrigt, der i forhold til
anden lovgivning er beha:ftet med beskyttelseseller sikkerhedszoner (om tankanla:g, flyveplads,
spra:ngstofmagasin o.l.) rnA arealadministrationen
ske i overensstemmelse med de til enhver tid
ga:ldende bestemmelser for den plga:ldende zone.
De ldausulerede zoner fremgh af hovedstrukturen
og rammeme for lokalplaner, jvf. afsnit 3-5.

For byzonearealer i¢vrigt kan der kun meddeles
arealtilladelse til telc-, navigations-og ledningsanla:g
samt mindre anla:g, der er nSildvendige for omn\der·
nes anvendelse til fangst og friluftsma:ssige formAl.

By- og bygd•zoneplan
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1.3. BYGDEZONERNES AFGRIENSNING

1.3.1.BYGDEZONER
Der er afgnr:nset bygdezoner omlcring bygdeme
Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq og Saqqaq som vist
pl figur 3, 4, S og 6.

Bydezonen for /limanaq omfatterdeneksisterende
bygdema:ssige bebyggelse ogde anla:g, der knytter
sig hertil, helistop, grusgrav, arealudla:g for fremtidig
udvikling samt na:rrekreative friarealer, der stlilder
op til bygden. Spa:rrezonen omlcring vandindvindingsomdde ~st for bygden er ikke omfattet af bygdezonen for llimanaq.

N

t

ca. 1:25.000

Fig. 3- Bygdezone, /limanaq

Bydezonen forOqaatsut omfatterden eksisterende
bygdema:ssige bebyggelseog de anlreg, der knytter
sig hertil, arealudlreg for fremtidig udvikling.
herunder areal for fremtidigt helistop. samt nrerrekreative friarealer, der st!ilder op til bygden.
Bydezonen CorQeqertaq omfatterden eksisterende
bygdemressige bebyggelse og de anla:g, der knytter
sig hertil, helistop, arealudla:g for fremtidig
udvikling samt na:rrekreative friarealer. der stlilder
op til bygden.

By-

oa byadezoneplan

Bydezonen for Saqqaq omfatter den eksisterende
bygdema:ssige bebyggelse ogde anla:g, der knytter
sig hertil, helistop, arealudla:g for fremtidig
udvikling sam! na:rrekreative friarealer, der sttilder
op til bygden. Spa:rrezonen omkring vandindvindingsomrlde IllS! for bygden er kun del vist omfattetaf
bygdezonen for Saqqaq_
Afgrznsningen af bygdezoneme er begrundet i
arealbehovet for den fremtidige bygdema:ssige udvikling pA lang sigt sarnt hensynet til friluftslivets
ad gang til byna:re, rekreative arealer. Herudover er
det ved afgrznsningen af bygdezonen tilstra:bt at
fastla::gge en eentydig gra:nse i forhold til terrznet

N

ca. 1:25.000
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Fig. 4 - Bygdez01re, Oqaatslll
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1.3.2. 0VERORDNEDE RETNINGSLINJER
FOR AREALTILDELING I BYGDEZONER
Arealanvendelse i bygdezoner mA for arealer,derer
omfauet af bygdeplaner, kun ske i hen hold til de
arealudla:g, der er fastlagt i bygdeplaneme for
llimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq og Saqqaq samt
bygdeplanemes retningslinjer for arealanvendelse,
jvf. afsnit 2.
For arealer omfattet af sparrezonen om vand·
indvindingsomrddet i Saqqaq md der ikke findes
bygninger, hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutionerog lignende eiler findes oplag af

DuliS$11 kommun<plan 1994 - 2004
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Stoffer, der kan forurene vandet. Anla:g der er
n~vendige for vandindvindingen er dog undtaget.
For klausuleretk arealer ipvrigt, der i forhold til
anden lovgivning er beha:ftet med beskyttelseseller sikkerhedszoner (om tankanla:g, helistops o.l.)
ml arealadministrationen ske i overensstemmelse
rned de til enhver tid ga:ldende bestemmelser for
den plga:ldende zone. De klausulerede zoner
fremglr af bygdeplanerne, jvf. afsnit 2.
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For bygdezonearealeripvrigt kan der kun meddeles
an:altilladelse til tele-, navigations- og ledningsanlreg
samt mindre anla:g, der er ntlklvendige for omr!dernesanvendelse til fangstog friluftsma:ssige formAJ.

ca. 1:25.000

Fig. 6- Bygdezone, Saqqaq
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1.4. INTERESSEOMRADER UOENFOR BY- OG BYGDEZONE
1.4.1. LOVGRUNDLAG
I henhold til §22 i bekendtgilrelsen om arealanvendelse ogplanla:gning kan kommunalbestyrelsen
tilvejebringe frilandsplaner for arealer uden for byog bygdezone. Frilandsplaner skal godkendes af
landsstyret. I forbindelse med landsstyrets godkendelse kan landsstyrets areal kompetence fordisse
arealer overgA til konununalbestyrelsen.

\

7

I

i

I

1.4.2. INTERESSEOMRADER
I forlamgelse afkultur- og fritidspolitikken beskrevet
i ha:fte 1 udpeger konununeplanen f"lgende inter-

esseomrAder for en fremtidig omrAdeplanla:gning,
jvf. fig. 7: ·

Fig. 7 -Interesseomrdder
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By· og b)·g~•zonepl•n

1 - ltilliup llua, oiTU'ide til turisthytter (fig. 8),
2 - Nunatarssuaq, oiTII'ide til turisthytter (fig. 9),
3- Kangerluarsuk, omrAde til fritidshytter (fig. 10),
4- Kangersuneq, omrAde til fritidshytter (fig. II),
S - Qaamavik-Niaqornaq, omrAde til fritidshytter
(fig. 12),
6 - Paakitsoq, omrAde til fritidshytter (fig. 13),
7- Agpat, oiTU'ide tillejrskole (fig. 14),
8-Ataa, omrAde til fritidshytter og turistforrnAI (fig.
IS)

9- Eqe, omrAde til turisthytter (fig. 16), samt
- Kangia (isfjorden) og Paakitsoq, omrAder til
eventuel naturparlc I fredning.

I takt m~det planla:gningsrnress ige behov vii kommunalbestyrelsen foretage en na:rmere afgrrens·
ning af omrAderne.
PA det foreliggende planla:gningsgrundlag anses
der ikke at vrere behov for at udpege eller afgrrense
yderligere arealer af interesse for frilandsplanlzgning. Det rnA imidlertid forventes, at der vii
opstA behov herfor efterh!nden som interesserne i
frilandszonen kortla:gges, fprst og fremrnest i
forbindelse rned turismeudviklingen, rAstoffer og
vandkraftpotentialer.

For sl vidt anglr Kangia og Paakitsoq omrAdet
henvises til kultur og fritidsplanen, h<E:fte I, afsnit
2.9.3, figur I, hvor omrAdet er vist
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Fig. 8 -lti/lirtp flua, 1:50.()()()
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Fig. 10- Kangerluarsuk, 1:50.000
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Fig. /2- Qaamavik-Niaqomaq. 1:50.000

By. og bygdezon<plan

Fig. 13- Paakitsoq, 1:50.000
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Fig. 14- Agpat,1 :50.000
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Fig. 15 • Ataa, 1:50.000
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2.1. BYGDEPLAN, ILIMANAQ
2.1.1. EKSISTERENDE FORHOLD
Ilimanaq er den sydligste bygd i kommunen.
De eksisterende institutioner og va:sentligste anla:g
samt bevaringsva:rdige enkeltbygninger og bevaringsomrAdet er vist p! bygdeplanen, fig. 1.

2.1.2. BYGDEPLANENS HOVEDSTRUKTUR
Bygdeplanen udla:ggerto boligomrdder henholdsvist nord og syd for det centtale areal til fa:lles
formAl.
·.
Arealet udlagt tilfallesfomull indeholder de va:sentligste fa:lles funktioner, anl~bsbro, bevaringsomr!det omkring de gamle handelsbygninger, herudover tekniske anla:g som tankanla:g. elva:rk og
omvendt osmose anla:g.

Arealer omfattet af bygdeplanen for llirnanaq me\
kun tages i anvendelse med tilladelse i henhold til
kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
Der kan d.ispenseres for rnindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser !<never, at der tilvejebringes et tilla:g til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fonsa:tte som hidtil.
Der kan ske udvidelser af eksisterende, lovlige
aktiviteter, uanset ataktiviteten er i strid medanvendelsesbestemrnelserne nedenfor, sUremt aktiviteten ikke i va:sentlig grad ber~rer karakteren af og
formMe.t med det omr!de, som s~ges fastlagt i
bygdeplanen.
Bygdeplanen fastla:gger Mgende arealudla:g:

Boligomrdder:
Bygdeplanen udla:gger et start areal til erhverv.
Arealet rummer produktionsanla:g og anltilbsbro.
Bygdeplanen udla:gger to arealer som fa lies friareal. Mod syd den eksisterende kirkeg!rd og
udvidelsesmuligheder herfor, og tilen umiddelbart
vest for bygden til fiskettilrring m.v.
Herudover fastla:gger bygdeplanen tte arealer til
sarlige fonndl. Mod tilSt et areal til helistop og mod
nord et areal til affaldsplads. Endelig fastla:gges
kirkens beliggenhed som et selvsta:ndingt bygningsanla:g i det friholdte areal.
Endelig fastla:gger bygdeplanen et overordnet
vejnet, der forbinder samtlige overordnede traftk:mM og dermed silcrer adgang til affaldsplads mod
nord. erhvervsareal mod syd og helistop og grusgrav
mod tilSt fra det cenrale bygdeomr!de og boligomr!derne.

2.1.3. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSEN
Arealer omfattet af bygdeplanen for Ilimanaq rnA
ikke tages i anvendelse til formAl, der strider mod
bygdeplanens arealudla:g og nedenstc\ende retningslinjer for arealanvendelsen.

Der udla:gges ca. 7 ha. til c\bent boligbyggeri, der
omfatter fritliggende enkelt- og dobbelthuse i 1 og
1.5 etager med en remingsgivende rummelighed p!
10-15 boliger per ha. I boligomrc\der kan der indpasses funktioner til fa:lles formAl.
Ny boligbebyggelse skal fremtra:de med malede
tra:facader og tagpapbelcla:dt sadeltag, fortrinsvis
pc\ 45 grader.
Frie fjeldpartier og grtilnne omrc\der mellem bygningeme skal bevares og m! ikke anvendes til
henkastning af affald. Der kan i begra:nset omfang
tillades haveanla:g, terrasser, lege- og ttilrrepladser
ved husene.

Fadles fonndl:
Fa:lles formAl omfatter ftillgende forma.! : butik, institutioner, administtation, service o. l. Der udla:gges
ca. 3 ha. til fa:lles formAl. Bebyggelse me\ htiljest
opftilres i 2 etager.
Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og
farvertilpasseseksisterende bebyggelse med sa:rlig
hensyntagen til de bevaringsva:rdige bygninger.

f
/.

J.
/.

/.
f.

ILIMANAQ • 1:2.500
BevDrings•cudigt bygningtr I
lllut eriagisassatut no.atsorsuussat

Service og teknislu Dnltzg I
Sullissinikkut teknikkikkullu ingerlatat

I : B-803 : lager I qu=uaq
2; B-804 ;jiskthus I aal.isag:wivi;(
3; B·806 ; lt1gtr I Qlla'$U3Q
4: B-807 : bulyrerbolig I niuverrup)llua
5 : B-808 ; lt~ger I Qlla'$U3Q
6; B-810 : kirktl oqalufflk
7 ; B-827 ; trtlnkogtri I orsunik
siatsiviusimasoq

8 : elva.rk I irutaallagissiorfilc
9 : skolt I atuarfilc
10; l>utik og ko]anlag I pisiniarlik
umiarsualiviialilc
I I : m~hus I ataatsimiittarfik
12 ; dump I eqqaavik
13 ; tt1nltan/o:g I tankcqatfik
14 ; Mlistop I qumillguulimmut mittarfik
15 : omvtndt o~ tlnltzg I ta.<ajuiaavik
16 ;fa.llesw:uksttd I sannavik ataatsimooruss.
I
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Frie fjeldpartier og gr~nne o1111'4der skal sA vidt
muligt bevares og rnA i.kke anvendes til henkastning
af affald.

Erhvervsomrdde:
Erhvervsformll omfatter produktionsanhcg, industri o.l. Der udla:gges ca. 2 ha. til erbvervsformAl, der
omfatter s~&va:rtsrettede funktionerog produktionsanla:g. Ny bebyggelse i ornr4det skal udformes med
hensyntagen til eksisterende bebyggelse.
Ved arealtildelinger skal der fastla:gges bestemmelser, der sikrer forebyggelse afevenruelle miljt&pAvirkninger.
Tekniske forsyningsanla:g lean placeres i erhvervsarealer.

Friho/dte omrdder:
Friholdte ornr4der udg~&r i princippet aile ~vrige
arealer i bygdezone, der i.kke er omfattet af ovenna:vnte arealudla:g. I de friholdte omr4der kan der
kun meddeles arealtilladelse til tele-, navigationsog ledningsanla:g samt mindre anla:g, der er n~
vendige for ornr4demes anvendelse til fangst og
friluftsma:ssige formAl.

Bevaringsjorhold:
Bevaringso1111'4det og de bevaringsva:rdige bygninger er udpeget i overensstemmelse med kultur
og fritidsplanen. Vedligeholdelse samt om- og
tilbygning i forbindelse med bevaringsva:rdig
bebyggelse mAkun skemedrespekt forbygningemes
oprindelige konstruktion, materialer og arkitektoniske udformning.

Falies friarealer:
Klausu/erede roner:
Fa:lles friarealer omfatter omr4der til formll af
fa:lles karakter, det vii sige lcirkeglrd. sportsareal.,
fisket~&rring o.l. Der udla:gges to sa:rskilte ornrAder
til henholdsvis fisket~&rring, ialt ca. 2 ha., (t&en vest
for bygden) og til kirkeglrd. ialt ca. 1 ha.
Arealerne skal friholdes for anden bebyggelse end
den, der er n~vendig for ornr4demes drift.

Sarlige jormdl:
Sa:rlige formll omfatter st~&rre traftk- og forsyningsanla:g, affaldspladser, stenbrudo.l. Derudla:gges arealer til helistop og til affaldsplads. Arealeme
rnA kun anvendes til formll, der er n~vendige for
ornr4demes anvendelse til de na:vnte formll.
Ved arealtildelinger skal der fastla:gges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af evenruelle milj~&
pAvirkninger.
Der udla:gges areal til sikring afkirkens beliggenhed
som et selvsta:ndingt bygningsanla:g i det friholdte
areal.

Overordnet vejnet:
Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for en
udbygning af det eksisterende vejnet som vist

Arealer indenfor de pA bygdeplanen viste klausulerede zoner om helistop og tankanla:g rnA ikke
anvendes i strid med de til enhver tid ga:ldende
bestemmelser for de pAga:ldende zoner.
For helistoppet ~st for bygden fastsa:ttes sikkerhedszone i medf~r af Statens Luftfartsva:sens bestemmelser for civil luftfart. Bestemmelserne
administreres af Gr~nlands Lufthavnsva:sen.
For tankanla:gget i bygdens nordvestlige del fastsa:ttes sikkerhedszone som et cirkula:rt areal med
radius = 20 m. omkring tankanla:gget. Zonen er
fastlagt med hjemrnel i bekendtg~&relse nr. 9 af
06.03.1987 om brandfarlige va:sker. Bestemmelseme administreres af Direktoratet for Sundhed
og Milj~ under hjemrnestyret.
Spa:rrezone omkring vandressource syd~st for
Ilimanaq er hverken omfattet af bygdezone eller
bygdeplanen.
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2.2. BYGDEPLAN, OQAATSUT
2.2.1. EKSISTERENDE FORHOLD

Oqaatsuter beliggende knap 20 km. nord for llulissat.

De eksisterende institutioner og vlf:sentligste anllf:g
samt bevaringsvzrdige enkeltbygninger og bevaringsomr4det er vist p! p! bygdeplanen, fig. 1.

Derkand.ispenseresformindre betydende afvigelser.
Mere betydende afvigelser krrever, at der tilvejebringes et tiUa:g til kommuneplanen. Eksisterende
Iovlig anvendelse kan fonsztte sorn hidtil.
Bygdeplanen fastlregger f~ilgende arealudlreg:

Boligomrdder:
2.2.2. BYGDEPLANENS HOVEDSTRUKTUR
Bygdeplanen udllf:ggeretboligomrdde nord og vest
for arealet til fzlles form!I. I boligomr!det er bygdekontoret og skolen/kapellet beliggende
Arealet udlagt til fa lies formdl indeholder blandt
andet turist indkvartering og pontonbro.
Arealet til erhverv rumrner produktionsanllf:g,
anl~ibsbro, butik samt tekniske forsyningsanllf:g i
form af elvzrlc og omvendt osmoseanlreg. Arealet
omfatter ogs! et tromleoplag til olie.
Bygdeplanen udlregger et areal om eksisterende
kirkeg!rd tilfal/es friareal.

Der udlregges et ca. 8 ha. stort areal til !bent boligbyggeri, der omfatter fritliggende enkelt- og dobbelthuse i 1 og 1,5 etager med en retningsgivende
rummelighed pA 10-15boligerperha. l boligomr!der
kait der indpasses funktioner til frelles formAl.
Ny boligbebyggelse skal fremtra:de med malede
trlf:facader og tagpapbeldredt sadeltag, fortrinsvis
pA 45 grader.
Frie fjeldpartier og gr11nne omrAder mellern bygningeme skal bevares og rnA i.kke anvendes til
henkastning af affald. Der kan i begrrenset omfang
tillades haveanlzg, terrasser, lege- og tlirrepladser
ved husene.

Herudover fastlregger bygdeplanen et areal nord for
den eksisterende bebyggelse til affaldsplads (sarlige formdl). I forbindelse med det videre kornmuneplanarbejde vil der blive taget stilling til vej ud
til affaldspladsen. Herudover vil der blive taget
stilling til areal til fremtid.ig helistop og vej hertil.

Falies formdl:

Bygdeplanensoverordnede vejnet forbinderderfor
indtil videre alene de tre funktionsomr!der i bygden
sorn vist pA bygdeplanen.

Ny bebyggelse skat i udformning, rnaterialer og
farvertilpasses eksisterende bebyggelse med srerlig
hensyntagen til de bevaringsvrerdige bygninger.

2.2.3. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSEN

Frie fjeldpartier og grllnne omrAder skal sA vidt
muligt bevares og rnA ikke a:wendes til henkastning
af affald.

Arealer omfattet af bygdeplanen for Oqaatsut rnA
ikke tages i anvendelse til formAl, der strider mod
bygdeplanens arealudlreg og nedenstAende retningslinjer for arealanvendelsen.
Arealer omfattet af bygdeplanen for Oqaatsut rnA
kun tages i anvendelse med tiUadelse i henhold til
komrnunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.

Frelles formAl omfatter f~lgende formAl: butik,
institutioner, administration, service o. I. Der udlregges ca. 2 ha. til frelles formAl. Bebyggelse rnA
h~jest opf~res i 2 etager.

Erh1•ervsomrdde:
ErlwervsforrnAI omfatter produktionsanlreg. industri o.l. Derudla::gges ca. 2 ha. til erhvervsformAI. der
ornfatter produktionsanlreg, butik og tekniske forsyningsanlreg. Ny bebyggelse i omrAdet skal udformes med hensyntagen til eksisterende bebyggelse.

Btva.r ingsvardigt bygninger I
Diu! eriagisassatut naat.wrsuussat:
I: B-62: pakhus I nioqqutissaasivik
2: B-66: komorI allafflk
3: B-Ill: forsamllngshus I katersortarfilc

4: B-122: pisiniarfik
Sullissivittut teknikkikkultu
ingerlatsiviit:
5: produkt. anfag nioqqutissiorfll<
6: tlvark I innaaJJagissiorfik

7: skolekopell atuarfik naalagiar·

rfTTI Bollgomrddtr

l.LLJ.1l Najugaqarfiit

r==:::===:::1 Havne· og uhverv
~

Umiars. inuussutissar
siutinullu arugassaq

I

tarfik
8: an/pbsbro I talittarflk
9: omv. osmoseanfo:g I tarajuiaavik
10: bygdekontor I pisiniarfik
II: bygtkkontor I nunaqarfiup
allaffia
12: ajfaldspfads I eqqaavik

ffFFR

Fallesformdl

t.tt::tl:j

Ataatsimut arugassat

~
~

Fallesformdl
Nuna ataatsimut
atomeqarsinnaasoq

..,rv

I Jf\? \

Bygdeplon. Oqawul

Ved arealtildelinger skal der fastlzgges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljl)p!virkninger.
Tekniske forsyningsanlzg lean placeres i erhvervsarealer.

Falles friarealer:
Fzlles friarealer omfatter omrAder til formll af
fcelles karakter, det vii sige lcirkeglrd, sportsareal,
fisketl)rring o.l. Der udlzgges et omrAdc til kirkeg4rd
i bygdens sydlige del pA knap 1 ha.
Arealet skal friholdes for anden bebyggelse end
den, der er nl)dvendig for omrAdets drift.

Sarligeformdl:
Szrlige formll omfatter stl)rre trafik- og forsyningsanlceg, affaldspladser, stenbrud o.I. Der udlcegges areal til affaldsplads. Arealet rnA kun anvendes
tilformll,derernl)dvendigeforomrAdetsanvendelse
til affaldsformll.
Ved arealtildelinger skal der fastlzgges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljl)p!virkninger.

Overordnet vejnet:
Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for en
udbygning af det eksisterende vejnet som vist pA
bygdeplanen.

Friholdte omrdder:
Friholdte omrMer udgl)r i princippet aile l)vrige
arealer i bygdezone, der ikke er omfattet af
ovenna:vnte arealudlceg. I de friholdte omrAder kan
der kun meddeles arealtilladelse til tele-, navigationsog ledningsanlzg samt mindre anlzg, der er
nli)dvendige for omrAdemes anvendelse til fangst og
friluftsmzssige formll.

Bevarilrgsforhold:
Bevaringsorruidet og de bevaringsvzrdige bygninger er udpeget i overensstemrnelse med kultur
og fritidsplanen. Vedligeholdelse samt om- og
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tilbygning i forbindelse med bevaringsvcerdig
bebyggelse rnA kun ske med respekt for bygningernes oprindelige konstruktion, materialerog arkitektoniske udformning.
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2.3. BYGDEPLAN, QEQERTAQ
2.3.1. EKSISTERENDE FORHOLD
Qeqertaq Jigger ca. 90 km. nord for llulissat.
De eksisterende institutioner og vaesentligste anlaeg
samt bevaringsvaerdige enkeltbygninger og bevaringsomrAdet er vist pA. pA. bygdeplanen, fig. I.

2.3.2. BYGDEPLANENS HOVEDSTRUKTUR
Bygdeplanen udlaegger et boligomrdde jilst og nord
for det centrale areal til faelles formAL

Arealer omfattet af bygdeplanen for Qeqenaq rnA
kun tages i anvendelse med tilladelse i henhold til
kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kraever, at der tilvejebringes et tillaeg til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsa:tte som hidtil.
Bygdeplanen fastlaegger fi!lgende arealudla:g:

Boligomrdder:
Arealet udlagt tilft%1/es formdl indeholder skolen
og kirken, og det kommende service- og mllldehus
skal placeres i omr!det
Bygdeplanen udlaeggeret areal til erhverv i bygdens
sydlige omr!de. Arealet rurnmer produktionsanlaeg, anljilbsbroer, pontonbro, butik samt tekniske
forsyningsanlaeg (elvaerk og nyt omvendt osmoseanlaeg i det vestlige delomr!de samt teleanlaeg og
vandtank i detcentrale delomrAde og olie tankanlaeg
modlllst).

Der udlaegges ca. 5 ha. til Abent boligbyggeri, der
omfatter fritliggende enkelt- og dobbelthuse i I og
1,5 etager med en retningsgivende rummelighed pA
10-15 boliger per ha. I boligomrAder kan der indpasses funktioner til fa:lles formAl.
Ny boligbebyggelse skat fremtraede med malede
traefacader og tagpapbekla:dt sadeltag, fortrinsvis
pA 45 grader.

Bygdeplanen udlaegger den eksisterende kirkegA.rd
og udvidelsesmuligheder herfor til ft%1/es friareal
umiddelbart vest for bygden.

Frie fjeldpartier og grl!lnne omrMer mellem bygningerne skat bevares og rnA. ikke anvendes til
henkastning af affald. Der kan i begraenset omfang
tillades haveanlaeg, terrasser, lege- og tjilrrepladser
ved husene.

Herudover fastla:gger bygdeplanen to arealer nord
for bygden tilsarligeformdl henholdsvisttil helistop
og til affaldsplads.

Ft%1/es formdl:

Endelig fastlaegger bygdeplanen en overordnet vej,
der forbinder de overordnede traflkm!l og dermed
sikrer adgang til affaldspladen og helistoppet mod
nord fra bygden. I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde vii arealudla:g til fremtid.ig vej til
kirkegA.rden blive overvejet.

2.3.3. RETNINGSLINJER FOR AREAL·
ANVENDELSEN
Arealer omfattet af bygdeplanen for Qeqenaq rnA
ikke tages i anvendelse til formM. der strider mod
bygdeplanens arealudla:g og nedenstAende retningslinjer for arealanvendelsen.

Faelles formAl omfatter fl!llgende formAl: butik,
institutioner, administration, service o. I. Der
udla:gges ca. 2 ha. til faelles formAl. Bebyggelse rnA
hlljest opfllres i 2 etager.
Ny bebyggelse skal i udforrnning, materialer og
farver til passes eksisterende bebyggelse med sa:rlig
hensyntagen til de bevaringsvaerdige bygninger.
Frie fjeldpartier og grilnne omrAder skal sA. vidt
muligt bevares og rnA ikke anvendes til henkastning
af affald.

/([j!/Jf/11)/(J/fll/ll))(~~
QEQERT AQ - 1:2.500
Bevaringsvardige b}gninger I
Ulut eriaglsassatut naal$orsuussat

Senic1 og teknisu anlag I
SulliS!Jinikkut teknlkkikkullu lngerlatat

I : B-38 : lager I quersu.aq
nioqqulissaasivik
3: B-41 ; rtklingeluls I qullukkaoik
panersiivik
4: B-43 : Jculhus I aarnaruulissaasivik

5 : prodWaionsan/ag I nioqqulissiontk
6 : elvarlc I inDaallagissiorti.k
7 : slcole I aiiWfilt
8 : Jciru 1 oqaluffik
9 : m~luls I ataatsimilnaadi.k
10 : bwi/c I pisiniarfilc
I I : tankanltzg I uutktqarlik
12 : helistop I qulimi~ulimmut miuarfik
13 : vandtank I tanld imilsivlk
14 : om>·endJ osmose anlag I tarajuiaavik
IS: affaldsplads I cqqaavik
16 : Olli~bsbroer I llllittarliit mar1uk
17 :fatlesvarlcsted I sannavik ataatsimooruss.

2:B~ : palchus I

[ill

botigomrddu
najugeqarfik

FFFf1 fatlesform41
l±:±:±:t awtsimut atugassat

--~----------+-----------~----------~------------+------------+------------r---------~ a

-------1\---------~-----------:!"•

IJ
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Erhvervsomrdde:
ErhvervsfonnAl omfatter produktionsanheg, industti o.l. Der udlcegges ca. 3 ha. til erhvervsformAI. der
omfatter sl!lvcertsrettede funktioner og produktionsanlceg og tekniske forsyningsanlceg. Ny beby ggetse i orruidet skal udfonnes med hensyntagen
til eksisterende bebyggetse.
Ved arealtildelinger skal der fastlcegges bestemmelser, der sikrer forebyggetse af eventuelle miljl!lpllvirkninger.
Tekniske forsyningsanlceg kan ptaceres i erhvervsarealer.
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kun meddeles arealtilladelse til tete-, navigationsog ledningsanlceg samt mindre anlceg, der er nl!ldvendige for omrAdemes anvendetse til fangst og
friluftsmcessige formAl.

Bevarings[orhold:
Bevaringsorruidet og de bevaringsvcerdige bygninger er udpeget i overensstemmelse med kultur
og fritidsptanen. Vedligehotdetse samt om- og tilbygning i forbindelse med bevaringsvcerdig bebyggelse rnA kun ske med respekt for bygningemes
oprindelige konstruktion, materialer og arkitektoniske udformning.

Klausu/erede zoner:
Falies friarealer:
Fcelles friarealer omfatter omrllder til fonnAl af
fcelles karakter, det vii sige kirkegllrd, sportsareal,
fisketl!lrring o.l. Der udlcegges fcelles friareal til
kirkegllrd, ialt ca. 1 ha.
Arealet skal friholdes for anden bebyggelse end
den, der er nl!ldvendig for orruidets drift.

Arealer indenfor de pll bygdeplanen viste klausulerede zoner om helistop og tankanlceg mll ikke
anvendes i sttid med de til enhver tid gceldende
bestemmelser for de pllgcetdende zoner.
For helistoppet fastscettes sikkerhedszone i medffi!r
af Statens Luftfartsvcesens bestemmelser for civil
tuftfart. Bestemrnetseme administreres afG!llnlands
Lufthavnsva:sen.

Sarlige formdl:
Scerlige formAl omfatter stl!lrre trafik- og forsyningsanlceg, affaldspladser, stenbrud o.l. Der
udlcegges arealer til helistop og til affaldsplads.
Arealeme rnA kun anvendes til fonnAl, der er nl!ldvendige for omrAdemes anvendetse til de ncevnte
fonnAl.
Ved arealtitdelinger skal der fasttcegges bestemmelser, der sikrer forebyggetse af eventuelle mitjl!lpllvirkninger.

Overordnet vejnet:
Ved arealtildelinger skat der sikres mutighed for en
udbygning af det eksisterende vejnet som vist pA
bygdeplanen.

Friholdte omrdder:
Friholdte omrAder udg~r i princippet aile l!lvrige
arealer i bygdezone, der ikke er omfattet af ovenncevnte arealudlceg. I de friholdte omrAder kan der

For tankanlcegget fastsa:ttes sikkerhedszone som et
cirkutoert areal med radius =20 m. omkring tankanloegget. Zonenerfasttagt med hjemmel i bekendtg~relse nr. 9 af06.03.1987 om brandfarlige va:sker.
Bestemmelseme adrninistreres af Direktoratet for
Sundhed og Miljl!l under hjemmestyret.
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2.4. BYGDEPLAN, SAQQAQ
2.4.1. EKSISTERENDE FORHOLD

2.4.3. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSEN

Saqqaq ligger ca 100 km. nord for llulissat
De eksisterende institutioner og vzsentligste anlzg
samt bevaringsvzrdige enkeltbygninger og bevaringsomrddet er visi p! pA bygdeplanen, fig. 1.
2.4.2. BYGDEPLANENS HOVEDSTRUKTUR
Bygdeplanen udlzgger fire boligomrdder. Tre af
disse omrAder er beliggende i tilknytning til det
centrale omrAde udlagt til fzlles formAl, og det
fje~e.omr!de er beliggende i bygdens ~stlige deli
nzrheden af helistoparealet.
Et areal, der indeholder service-/rnl!dehus, bygdekontorer, butik, skole og kirke sarnt pontonbro er
udlagt til fal/es formdl.

Arealer omfattet af bygdeplanen for Saqqaq rnA
i.kke tages i anvendelse til formAl, der strider mod
bygdeplanens arealudlzg og nedenstAende retningslinjer for arealanvendelsen.
Arealer omfattet afbygdeplanen for Saqqaq rnA kun
tages i anvendelse rned tiUadeise i henhold til kornrnunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kra:ver, at der tilvejebringes et tillzg til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsrette sorn hidtil.
Bygdeplanen fastla:gger f!o'llgende arealudla:g:

Boligomrdder:
Bygdeplanen udlzggeret areal til erhverv i bygdens
vestlige del, der rurnmer prod uktionsanlzg, anl~bs
bro samt tekniske forsyningsanlzg (elvzrk og
tankanlreg, der blev udvidet i 1994).
Bygdeplanen udla:gger den eksisterende kirkeg!rd
og udvidelsesrnuligheder herfor tilfalles friareal.
Herudover fastla:gger bygdeplanen fire arealer til
sarligeformdl. Etareal til helistop i bygdens nordI!Stlige del, et omrdde til affaldsplads, et areal til
forbra:ndingsanla:g samt nord for bygden et areal til
stenbtud og grusgravning. I forbindelse rned det
videre kornrnuneplanarbejde vii der blive taget
stilling til eventuel ny placering af affaldspladsen.
Endelig fastlregger bygdeplanen en overordnet vej,
der forbinder de vigtigste trafi.kmM og dermed si.krer adgang til affaldspladsen, helistoppet og erhvervsarealet mod nord. I forbindelse rned det videre kornrnuneplanarbejde vil en supplering I
a:ndring af vejforh'lbet blive overvejet i forbindelse
med en eventuel zndret placering af affaldspladsen
og i forbindelse rned behovet for vejf~ring til
forbra:ndingsanla:gget

Der udla:gges ca 10 ha til!bent boligbyggeri, der
omfatter fritliggende enkelt- og dobbelthuse i 1 og
1,5 etagermed en retningsgivende rumme!ighed p!
10-15 boliger per ha. I boligomr!der kan der indpasses funktioner til fa:lles formAl.
Ny boligbebyggelse skal frerntra:de med rnalede
tra:facader og tagpapbelda:dt sadeltag, fortrinsvis
pA45 grader.
Frie fje1dpartier og grf,'lnne omrAder rnellem
bygningeme skal bevares og rnA ikke anvendes til
henkastning af affald. Der kan i begra:nset omfang
tillades haveanla:g, terrasser, lege- og t~rrepladser
ved husene.

Fa lies formdl:
Fa:lles formAl omfatter f0lgende formAl: butik,
institutioner, administration, service o. I. Der udla:gges ca. 3 ha. til fa:lles formAl. Bebyggelse rnA
h!o'ljest opfl)res i 2 etager.
Ny bebyggelse skal i udfonnning, rnaterialer og
farver tilpasseseksi aerende bebyggelse rned sa:rlig
hensyntagen til de bevaringsvrerdige bygninger.

..
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SAQQAQ - 1:2.500
Be•Dringsvamlige bygnjngu I
ntut eriagi.sassalut naatsorsuussal

Suvie< og tekniskc on/a:g I
Sullissinikku! leknikkikkullu inP.trlatal

I : 8-67 ; pakhus I nioqqutissaasivik
2 : 8-69 : pakhus I nioqqutissaasivik
3 : B-12 : pakhus I nioqqutissusivik
4 : 8·73 : l>estyrerlx>fig I niuvenup
illugisimasaa
5 : B-86 : tidligere forsamlingshus I
l<atersonarfiusimasoq
6 ; 8 -143 : kirke oqaluffik

1 :prod.onlag I nioqqutissiorli•:
8 : elvark I innullagi1$iorfik
9 : skolt I an>arfak
10 : strviu· og mlckhus I sultis: IVik ataatsimiitwflllu
II : ronklln/ag I tanl<eqarflk
12 : helistop I qulimiguulimrnut mmarflk
13 :forbrandir~gsanlag I ikuallnvik
14 : anl;bsbro I talinarfik
15 : burlk I pisiniarfak
16 ;fa/luvarksttd I sannavik atoatsimooruss.

17 : offa/dsplads I eqqaavlk
boligomrdder

najugaqasfik

fffR=l

ttt:::!±j

falltsformdl

awLSimut acugassac
f«llu friauol

nuna ata.atsimut
ator·
.
ntqatSIMUSoq

D

sarligt[ormdl (grus)
unmild<ut atugassat
(sioqqal/ujaqqat)

k~~l

sanaiiSIOrfigeqqusuMgitsoq

k/ausu/erttzanf!
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Frie fjeldpartier og gr0nne omrAder skal s4 vidt
muligt bevares og mA ikke anvendes til henkastning
af affald.

Erhvervsomrdtk:
Erhvervsform!l omfatter produktionsanl~g. industri
o.l. Der udl~gges ca. 3 ha. til erhvervsformAl, der
omfattersti5v~rtsrenede funktioner og produktionsanl~g og tekniske forsyningsanl~g. Ny bebyggelse
i onuidet ska1 udformes med hensyntagen til eksisterende bebyggelse.
Ved arealtildelinger skal der fastl~gges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle milj.:~p~virkninger.

Tekniske forsyningsanl~g kan placeres i erhvervsarealer

Falies friarealer:
F~lles

friarealer omfatter omrAder til formAl af
karakter, det vii sige kirkegArd, sportsareal,
fisket.:~rring o.l. Der udl~gges f~lles friareal til
kirkegArd, ialt ca. l ha.

arealer i bygdezone, der ikke er omfattet af ovenn~vnte arealudl~g. I de friholdte omrAder kan der
k:un meddeles arealtilladelse til tele-, navigationsog ledningsanl~g samt mindre anla:g. der er nti5dvendige for omrAdemes anvendelse til fangst og
friluftsm~ssige formAl.

Bevaringsforhold:
BevaringsomrAdet og de bevaringsv~rdige bygninger er udpeget i overensstemmelse med kultur
og fritidsplanen. Vedligeholdelse samt om- og
tilbygning i forbindelse med bevaringsv~rdig bebyggelse mA kun ske med respekt for bygningemes
oprindelige konstruktion, materialer og arkitektoniske udformning.

Klausu/eretk zoner:
Arealer indenfor de p~ bygdeplanen viste klausulerede zoner om helistop og tankanla:g m~ ikke
anvendes i strid med de til enhver tid g~ldende
bestemmelser for de p~ga:ldende zoner.

f~lles

Arealet skal friholdes for anden bebyggelse end
den, der er nji5dvendig for omrAdets drift.

Sarlige formdl:
Der udla:gges arealer til helistop og til affaldsplads.
Arealeme m~ kun anvendes til formAl, der er
nti5dvendige foromrAdemes anvendelse til de na:vnte
form!!.
Ved arealtildelinger skal der fastl~gges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljti5p~virkninger.

Overordnet vejnet:
Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for en
udbygning af det eksisterende vejnet som vist p~
bygdeplanen.

Friholdte omrdder:
Friholdte omra.der udg!!r i princippet aile ti5vrige

For helistoppet fasts~ttes sikkerhedszone i medfti5r
af Statens Luftfartsva:sens bestemrnelser for civil
Iuftfart. Bestemmelseme adrninistreres afGrenlands
Lufthavnsv~sen.

For tankanl~gget fastsa:ttes sikkerhedszone som et
cirkula:rt areal med radius = 20 m. omkring tankanl~gget Zoneo erfastlagt med hjemmel i bekendtgti5relse or. 9 af06.03.1987 om brandfarlige va:sker.
Bestemmelseme adrninistreres af Direktoratet for
Sundhed og Miljti5 under hjemmestyret.
Nord for bygden og indenfor bygdezone fasda:gger
bygdeplanen sp~rrezone omkring vandressourcer
som vist i afsnit l, fig. 6. Spa:rrezonen er fastlagt
med hjemmel i landstingsforordning or. 12 af
22. 12.1988 om beskyttelse af milj!!et som a:ndre
ved landstingsforordning or. 7 af 13.05.1993.
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3.HOVEDSTRUKTUR,ILULISSATBY
3.1. Bydele og centerstruktur
3.2. Rummelighed
3.3. Klausulerede zoner
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3.1. BYDELE OG CENTERSTRUKTUR
3.1.1. HOVEDSTRUKTURENS AREAL·
UDL/£G

Hovedsttu.kturenfremg!r af figur lA,Ilulissatnord,
og figur lB, llulissat syd. Hovedsttu.kturen af~n
ser Ilulissat bys samlede bebyggedeomdde samtde
arealer, der erudlagt til byudvikling i planperioden.
Detaillerede udsnitafdeenkeltedelomr!der fremg!r
af efterfl!llgende afsnit 5, rammer for lokalplaner.
Eksisterende og planlagte institutioner og stl!lrre
anla:g er vist pl figur 2.
Som det fremglr, danner havnebassinet og Kanelen
en naturlig, nordlig af~nsning afllulissats egentlige byma:ssige bebyggelse. Arealeme nord herfor
rummer enkeltfunktioner, der er knynet til byen
med den overordnede vejforbindelse mellem
lufthavnen og byen. Det drejer sig om Hotel Arctic,
byens begravelsesplads, den nye losseplads og
landingsbanen.

Omr!det mellem de to centerdannelser Iangs Kussangajannguaq (delomdde C-8) er derfor et aktivt
og traflkeret strl!lg, hvor der er muligheder for en
udbygning af de overordnede centerfurlktioner. Der
er mulighed for at skabe en sammenha:ng i centerarealemeog bevaringsomr!deme fra havne-, centerog bevaringsomr4deme mod nord og vest i bydelen
til KNI's butikshus og hall en i bydelens sydlige del.
I bydelens l!lstlige del er socialpa:dagogisk seminarium (delomdde C-2), institutioner og enkelte erhvervsvirksornheder placeret. Omr!det af~nses
mod syd af et a:ldre boligomrlde (delomrlde A-15).
Sygehuset er placeret i bydelens vestligst hjl!lme.
3.1.3. VESTLIG BYDEL

Skolen Atuarfik Mathias Storch er beliggende i
bydelens l!lStlige del i na:r sammenha:ng med de
na:vnte centerfunktioner i den nordlige bydel.

Arealeme syd herfor omfaner den byma:ssige bebyggelse og kan opfanes bestlende af 3 bydele. En
nordlig bydel med bymidten,den a:ldste bebyggelse
og havneomddet, en vestlig bydel overvejende
bestlende af a:ldre boligomrAder, og en l!lstlig bydel,
der rummer de nyere boligomr!der og byudviklingsarealeme i planperioden, jvf. figur 3.

Omr!det rummer et bredt spekter af boligformer,
herunder ta:t-lav byggeri, etagebyggeri og et traditionelt typehusomr!de med bevaringsinteresser
bestlende af enkelthuse.

3.1.2. NORDLIG BYDEL

Trafikalt er omrAdet forbundet af vejsll!ljfen
Nuisariannguaq, Dlumiut, Mathias Storchip Aqq.,
Jl!lrgen Sverdrupip Aqq., Qupaloraarsuk og Pittoqqiup Aqq.

Centralt i den nordlige bydel er det overordnede
center for hele byen og bevaringsomr!det placeret
(delomdde C-6). Omddet omfaner sarnmen med
det andet bevaringsomrAde i delomr!de D-6 umiddelbart vest for C-6, den a:ldste bebyggelse, der er
udviklet med havnen og den gamle kolonibebyggelse som centrum. I dag er kommunens administration, KNI butik og bageri, museum, banker og
en ra:kke butikker, institutioner m.m. placeret i
omddet. Derer derfor kun en be~nset rummelighed i omr!det til nybyggeri, hvorimod der er visse
muligheder for udvidelser afeksisterendefunktioner.
Syd herfor i omr4de C-1 og D-7 er KNI's butikshus
og posthus placeret samt sportshal. Omrldet udgl!lr
et sekunda:rt center for byen.

Bydelen rummer endvidere fiskeindustri, enkelte
kiosker samt institutioner.

Hovedstrukturen fastla:gger stiforbindelser fra
skolen til bymidten for at styrke samrnenha:ngen
med bymidten og for at opnl sikre skolestier.
I bydelens sydligste omrdde fastla:gger hovedsttu.kturen et stort areal til hundehold.
Bydelen bar generelt gode udsigtsforhold ud over
havet.
I bydelens sydvestligste hjl!lme er det nye Icraftvarmeva:rk placeret (delomrlde E-2).

Hovedstrulctur,llutissat by
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3.1.4. 0STLIG BYDEL
Sydli!St for de to "reldre" bydele er den nye bydel
med Qilakitsoq omrMet beliggende. Onuidet rummer de nyere boligbebyggelser og de vresentligste
arealreserver til boligform§l og institutionsbyggeri.
Omrddet er under stadig udbygning.

Skolen Atuarflk Jlilrgen Brlilnlund er beliggende i
bydelens vestligedel i nrer tilknytning til de nrevnte
centerfunktioner i den nordlige bydel.
Omri\det traftkbetjenes af en vejsl!iljfe, der er under
udbygning fra Elisabeth Thomsenip Aqq. i bydelens
li!Stlige ornrMe, der skal forbindes med Sermerrniut

[0
~1l z;:
=-~
~~c
D) 0') ~

~=~
~8.
~

..

I» N

3- · ::s
0

"co
~

3@

i!. a,

~ ~.

~:>

ci-

~=
a
c:

..e:

1l

<

~~

"'"'
_..
"'~~
s.:i

CQ

&I

Ior- IDti
~;

3=

1»0

3~
--o
c~

=3

c5!!:
""'
" !" c
c:·

m~ 8.....
c ::r

il.§

~0
0

c

!!!_CD
s.:~

.. <
..".. .,..
"'

.D

,.. ::r
--<
:> ..
c
s.
o;·

iii

~
c

.8$

~f ~

e:=

C:<O

-cr

r
.. 3g3 "

:£g"

CJ)
CJ)

)>

il.<E

-t

2:8:
!:leo

::3

-<

~

..

"

0
l<'3

iir

,.-o

£ii).

-·a.
g_
..

CJ)

0

o;·
(/1

.D

en
I

en

...

''

,."'
I

' v·

/
/

en

.....
I

I
I

I
I

I

Fig. 18- Hovedstruktur

,.,.

,.

Hove<Uinlktur, Duli,.at by

Aqq. i bydelens vestlige omn\de.
I delornr4de A-17 er der placeret en KNI buti.k, og
spredt i bydelen findes derenkelte lcioskerI buti.kker
og et par daginstitutioner.

Fig. 2 -lnstitutioner og an lag
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Omn\detrummer udoverde nye boligonuider byens
entreprenl!lr- og h§.ndvmrkeromn\de (delornr4de B7) samt arealer til uddannelsesinstitutioner o.l.
(delomn\der C-11 og C-12). Der er ligeledes udlagt
areal til vandtArn i delonuide E-4, og i delornr4deme
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B-8 og 8:;9 fastJa:gges der mulighed for erhvervsvirksoniii~ i forbindelse blandt andet med sten·
knuseri. .Asfaltanla:gget er beliggende i delornrlde
B-8.
Hovedstrukturen fastla:gger et stort gennemgdende
og friholdt omrMe til sla:deki'Jrsel igennem bydelen
og et stort areal i forbindelse hermed til hundehold.
Herved er der fastlagt en god Iandskabelig forbin·
delse igennem bydelen og i direkte tilknytning til de
eksisterende og fremtidige boligornrlder. Sla:devejene udnyttes i forbindelse med helletiskeriet.
Spa:rrezonen for vandindvindingsomrMet be·
gra:nser en yderligere udbygning mod I'Jst. Mod syd

Fig. 3- Bydele og hovedstruktur

begramser hensynet til de landskabelige interesser,
der knytter sig til etablering af en naturpark eller
fredning aflsfjorden, mulighederne for en yderligere
byudvilding i sydlig retning.

Hovedsii'Uktur, lluliSSil by

3.2. RUMMELIGHED

cmrtdo
A· I

Rummeligheden for de enkelte rammeomdder er
vist i skemafonn overfor.
Somdetfremglrerderen visrummelighedindenfor
alle arealkategorier, som sk~nnes tilstr.tkkelig for
udviklingen i planperioden.

A·2

A-3
A-4
A-4
A·g
A-10
A-11
A-13
A·l4
A·I$
A-IS

A·17
A-18
A·lg
A-20
A·21
A·22
A·24
A·25
A·26
A·27
A·28

onvlldo

45

boi'-...Sor

atool

rumm olighod

ibWII boligomr~t

2,3ha
2,4ha
t,gha

luklt udnyttOI
luldt udnyttOI
luldt udnyttOI

,.,...., bollgomtlldo
,.,...., bollgomtlldo
tilt tloliQomrtdt

11>0111 bcligomrlldo
lbonc bcligomrAdo
'"'' bcllgcmrlldo
lbonl bcligorrwlldo
111. . boligarJAdo
liMn! bcllgonvAdo
liMn! boligorrwlldo
'"'' boligcmrlldo
lbont boligomrlldo
'"'' boligorrwlldo
lbonc bcllg<>m...so
blondOI bollgomrlld o
blandt< boligomrlldo
,.. bcllgomtlldo
Ibn bollgomtlldo
ialllavl bollgonvlldo
1at bcligcmrtdo
6bn boli;onvfadt
- • boligonvlldo

hev-../trh¥.,.,..,...1

8-1

havn KJtnride

8-3
8-4

havniOII'Wadl

8-5
8-8
8-7
8-8
11-g

omttdt
C. I
C.2
C-3
C-4
C· 5

c.s
c..e

e.g
C.10
C. II
C.12
C.13
C.l4

-·
D-1
D-2

[).3
~

1).5
0-4
1).7
1).8

cmrlodo
E·l

E·2
E-3
E-4
E·S
E-6
E·7
E-ll
e.g
E·IO

E·11

•.oha

Udtudnyttllt

12.gha
8 .4ho
Uho
4,6ha
7,7 ho
6,01'1&
4.2ho
2.7ha
4,6ha
6 ,0ha
3.0ha
3 ,0ho
2.2ha

renovlring
renovtring
Mctt t.ldnyttet

.t,Sha

ca.30bofigor
2 t>yggololl•

4,3ha

2 t>yggofol lw
IIJidl udnyttOI
IIJidl udnyttOI
luldl udnyttOI
I byggololl
2 byggefetter

Mdl udnyttOI
35 byg<;ofell«

ca. 100 boliger
ca. so boligw

4.8ha
4,1 ha
2.7ho
2.1 ha

ca. 70 boliglt

arool

rummt!ightd

16.0ho
5,1 ha
22.81\a
2.2ha

ea. 110bo1ig •
ca. 32 bolig•
ca. 20 boligw

40% udnyttol
ikke udnyl'tlt

ertwwvsonv~t

0,4ha
1t.Oha

W'hYif'VSOmltdl

4,0ha
2,2ha

i~e udnytttt
50% udnyttOI
ikkt udnyrttt
reat: 1o attalw
dtMt udnytttt
30% udnyttal

.......,_

wool

rummeighld

havn 1marina
whYII'VIOnY.kfl

lrhvii'VtonV*i.

.,......_...,.
KNibul!ktlluo
Saclalpood. ....
ol<Dih\MS

•YVOhuo

ungdomapenslon
centttonvtdt

'*""rcnvlld•
oJo>lo AJ8

O,Bha
I.Sha
2.5ha
1.3ha
3,7ha
5,8ha
6 .0ha

U dl udnyttol
60% uctnyrtet

1\.ddl udnyttol
IUidl udnyttot
IY!dl udnyttot

rest 3wtaler
40% udnyttet

hotel
kJrl<o

r,gha
3 ,gha
2.1 ha
2,0ha
O,Sha

60% udnyttol
tii'IOWr. mulig
ild<o udnyt!AII
30% udnyttol
50% udnyttol
Mdl udnyttot

lrttldoanl. . I Mholdt

.,..,

l\lmtllol;ghod

kiltcogitd
hundoomtlldo
hundeornrtdt
kirl<tgt<d
kil1<ogt<d
lork.d

1.2ha
14,6 ha

lukl<ol
fuldt udnynec

sportShlll m.m.
lpotl>lliods

~ogmuseum

..!lol l fwll.bmJIUrlame

1,Dha

4,31\a

2S% udnytltt

0.6ha

lvAAtt

o.c ha

lt,.1tktt

7,9 ha
1,4 ha

30% !Jdnyttel
80'1. udn ytl tt

1,1 ha

tuldt odnyttet

.-r!lg arwendeiH

.,..,

rumm efightd

......"'

o.3na
1,9ha

ktallvotmOVIIrl<
vancMirl<
vandlim
nao-enovaDonsanstalt
lurtha..,, &andingsbant

luPU'\IWI. UCI>Adtlst
Mthavn, antenner
loiJtpf.ad1
stenbryd.ning

llllkarbog

O,Sha

IUidl udnyttol
60% udnyttel
Mdludnyttll

2.5ha
o.7ha
7S.Oha
10.0 1':.•

il<ktlidnyttiC
60%udnyttll
25'1. udnyttet
ikkt 1.1dnytttc

3,8 ha

25'1. udnytttt
30%t udnynet
ikJ(t udn yttet
ruldt \.:dnyttet

6.5 ho
1S,Oha
2,4ha
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3.3. KLAUSULEREDE ZONER
De ldausulerede zoner for Dulissat by er med undtagelse af sikkerhedszone S-17 aile vist p4 hovedstrukturen, figur 1. De er tillige i mere detailleret
m41estok vist i afsnit 5, ranuner for lokalplaner.
Der er fastlagt ldausulerede zoneromkring fll!lgende
anla:g:

Sparrezone S-1 omkring vandindvindingsomr4det
i llulissat er :astsat med hjemme1 i landstingsforordning nr. 12 af22.12.1988 om beskyttelse af
miljlllet. Gra:nsen placeres 30 meter udenfor vandoplandsgra:nsen.
Indenfor ornr4det m4 der ikke findes bygninger,
hundehold. drives erhvervsvirksomheder, institutioner o.l. !r findes oplag af stoffer, der kan
forurene va;:ueL Anla:g derernllldvendige forvandindvinding er dog undtaget.
Omr4det administreres af Direktoratet for Sundhed
og Miljll! under hjemmestyret.

SikkerhedszoneS-4 omkringtankanla:ggeterfastsat
50 meter omkring tankanla:gget. Sikkerhedszonen
fastsa:ttes med hjemmel i bekendtgt~~relse nr. 9 af
06.03.1987 om brandfarlige va:sker.
OrnrAdet administreres af Direktoratet for Sundhed
og Miljlll under hjemmestyret.

Sikkerhedszone S-6 omkringspra:ngstofmagasineL
Sikkerhedszonen fastsa:ttes med hjernrne1 i Ministeriel bekendtgt~~relse nr. 12 af 21.01.1986 om
transpon, overdragelse, opbevaring, fremstilling og
brug af eksplosive stoffet.
Spa:rrezonen omkringdepotetfastsa:ttes til75 meter
mod vest, men ubegra:nset mod t~~st, idet ornr4det
her indg4r i vandindvindingsornr4det. Der m4 ikke
indenfor spa:rrezonen forega. almindelig fa:rdsel,
findes bygninger eller anla:g, der ikke er knyttet til
depotet, eller oplag af Jet anta:ndelige stoffet eUer
brandbare va:sker.
Omri\det administreres af Direktoratet for Erhverv,
Traftlc og Forsyning.

SiklcerhedszoneS-7 omkring lufthavnen (480 meter
x 3.350 meter symmetrisk placeret omkring Jandingsbanens referencepunkt (midte af landingsbanen)). Sikkerhedszonen er fastlagt efter regler for
STOL baner i Gr~~~nland med hjenunel i Statens
Luftfartsva:sens bestemmelser for civi11uftfan.
Jndenfor sikkerhedszonen skal a! bygge- og anla:gsaktivitet godkendes af Grt~~nlands Lufthavnsva:sen.
Zonen skal sikre hindringsfri beflyvning af lufthavnen.
Ornr4det administreres af Gr0nlands Lufthavnsva:sen under hjemmestyret.

Sparrezone S-15 om antenneanla:g ved lufthavnen.
Ornri\det er fastlagt som en cirkel med radius p4 75
meter med centrum i koordinat 650/534. Spa:rrezone skal sikre antenneanla:gget mod beskadigelse
og elektrisk stll!j.
Ornri\det administreres af Direktoratet for Erhverv,
Traftlc og Forsyning.

Sparrezone S-/6 om antenneanla:gpi\ Inussussuaq.
Ornr4det er fastlagt som 2 sammenha:ngende ci:kler med radius pi\ 100 meter og cennum ide to
parabolantenner, koordinater 500/187 og 503/192.
Spa:rrezone skal sikre antenneanla:gget mod beskadigelse og elektrisk stl3j.
Omr4det administreres af Direktoratet for Erhverv,
Traftlc og Forsyning.

Sikkerhedszone S-17 omkring lufthavnen. Sikkerhedszonen erfastlagt efter regler for STOL b.;ner
i Grt~~nland med hjemmel i Statens Luftfartsva:sens
bestemmelser for civilluftfan og angiver et ornrAde
omkring lufthavnen, hvorderer vi sse begra:nsninger for arealanvendelsen. Zonen er fastsat som to
cirkler med centrum i landingsbanens referencepunkt, koordinat 710/555 og radius hhv. 4.000 og
5.500 meter. Der angives frihedsplaner i et horisontalplan i kote 73 til afstand4.000 m., og stigende
til kote 148 i afstand 5.500 m. Sikkerhedszonen skal
sikre hindringsfri betlyvning af landingsbanen.

Hovalstruktur, Dulissat by

Si.ldcerhedszonen er i.ldce vist pA hovcdstrukturkonet.
OmrAdet administreres af Gr~nlands Lufthavnsva:sen under hjernmestyret

Siklcerhedszone S-I 8 omkring lufthavnen, hvor de
kan va:re st~jgener pA grund af flytraflk til og fra
lufthavnen. Si.ldcerhedszonen er fastlagt til700 meter
pA begge sider af landingsbanens forla:ngede
centerlinie.

Der rnA ikke placeres st~j f~lsom bebyggelse indenfor
si.ldcerhedszonen.
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4. RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING
4.1. Kommuneplanens retsvirkninger
4.2. Retningslinjer
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4.1. KOMMUNEPLANENS RETSVIRKNINGER
4.1.1. AREALMYNDIGHED
I forbindelse med landsstyrets godkendelse afkommuneplanen fastla:gges afgrrensningen af de arealer
(by- og bygdezonearealer). hvor kommunalbestyr·
elsen har kompetencen til at meddele arealtilladelser_
Landsstyret giver tilladelse til arealanvendelse i
kommunens ~vrige omrAde (frilandszonen)I forbindelse med landsstyrets godkendelse af
frilandsplaner kan kommunalbestyrelsen overdrages
kompetencen til at meddele arealtilladelser uden for
by- og bygdezone.
4.1.2. PLANLtEGNING OG AREALADMI·
NISTRATION
I henhold til bestemmelserne i hjemmestyrets
bekendtgj1relse nr. 23 af 18.11.1992 om arealanvendelse og planlregrung som rendret ved bekendtg!<lrelse nr. 43 af 15.11.1994 skal kommunalbestyrelsen:
- Virke for kommuneplanens gennernfilrelse, herunder ved tildeling af arealer, jvf. § 10_
· Ajourf~re kommuneplanen i
jvf. § 11.

fom~ent

omfang,

· Tilvejebringe lokalplaner, nh deter nj1dvendigt
for at sikre kommuneplanens gennernf(<lre1se, jvf.
§13, stk. 2.
• Tilvejebringe lokalplaner, inden der gives arealtildeling til st(<lrre eller va:sentlig bygge- eller anlregsarbejde og inden nedrivning af Stjilrre eUer
va:sentlig bebyggelse, jvf_ § 13, stk. 3.
· Sikre at der altid indenfor byzone findes tilstra:k·
kelige lokalplanlagte arealer til at da:kke behovet
for byudvik!ing,jvf. §13. stk. 4.
- Lilbende offentligg!ilre indenfor hvilke area1er, der
if!<llge kommunens planla:gning og byggemodningsprogram, kan forventes meddelt en arealtildeling. jvf. §41.

Det f!illger af disse bestemmelser, at kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele arealtildeling til
en anvendelse, dereri overensstemmelse med kommuneplanen og igivetfald harpligttil at tilvejebringe
en lokalplan, hvis deter n~vendigt for at realisere
den p~trenkte anvendelse.
Kommuna)bestyrelsen kan nedlregge forbud mod
en anvendelse,derkan hindres gennem en lokalplan,
selv om anvendelsen i~vrigt ikke strider mod
kommuneplanen. Forbudet kan nedla:gges for indtil1 hog kun een gang, jvf_ § 15.
De overordnede regler for arealtildeling fremgh af
ovenncevnte bekendtg!ilrelse, kapitel 4 og 5.

Remingstinjer for .,.,altitdeting

Sl

4.2. RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING
I henhold til §§2 og 6 i bekendtgjilrclsen om arcalanvendelse og planla:gning skal der i kommuneplanen fastla:gges retningslinjer for tildeling af
arealer for kommunens by- og bygdezone undereet.
Retningslinjeme skal sikre en ensartet behandling
af ans¢gninger, medvirke til at realisere m!lene i
kommuneplanen samtdanne grundlag for fordeling
af byggemodningsudgifter og andre !'lkonomiske
forhold af betydning for byudvildingen.
I henhold til §6 i ovenna:vnte bekendtg!'lrelse fastsa:ttes herved f!illgende retningslinjer for tildeling af
arealer i by- og bygdezoneme i llulissat kommune:
4.2.1. AREALTILDELING
§ 1. lndenfor arealer omfattet af kommuneplanens

by- og bygdezoner kra:ver enhver ibrugtagning af
areal tilladelse fra kommunalbestyrelsen, s4fremt
andet ikkeer bestemt i na:rva:rende tildelingsregler.
§2. !Endret areal- og bygningsanvendelse samt
overdragelse af brugsretten til et areal kra:ver kommunalbestyrelsens tilladelse.
§3. Arealanvendelse af mindre karakter kan - i en
periode p4 under 2 mAneder - ske uden tilladelse,
s4fremt deter uden gene for omgivelseme. For
st!'lrre eller va:sent!ige arealanvendelser i mindre
end 2 m4neder kan kommunalbestyrelsen kra:ve
arealans¢gning forelagt til godkendelse.
§4. Frist for udnyttelse af arealtildeling er 2 4r.
Ans!'lgning om byggetilladelse skal va:re indgivet
senest 14refterarealtildelingermeddelt Ans!'lgning
om ibrugtagning skal va:re indgivet inden 2 4r fra
arealtildeling er givet Ved sa:rligt store bygge-eller
anla:gsarbejder kan la:ngere frist for byggeriets
fa:rdigglllrelse gives, s4fremt der sammen med
arealans!'lgning ans!'lges herom og dokumenteret
ved tidsplan.

4.2.2. AREALANS0GNING
§6. Ans!'lgning om arealtildeling indgives til kom-

munalbestyrelsen p4 skema, der udleveres afllulissat
kommune. Arealans!'lgning skal mindst va:re bilagt:

I. Beliggenhedsplan derviser placering og st11rrelse
af det ans!'lgte.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Skitseforslag der redeglllr for udseende og
materialer.
4. Oplysning om tekniske installationer.
5. Ydedigere kan der kra:ves na:rmere redeg!'lrelse
for:
- funderings- og konstruktionsprincipper,
- farveforslag,
- tidsplan for det ans!'lgtes realisering, samt
-andre oplysninger, herunder lllkonomiske, som er
nllldvendige for at dokumentere, at det ans!'lgte vii
blive,lkan realsieres.
§7. Arealanslllgninger som ikke er bilagt tilstnek:kelige oplysninger kan gives arealreservation i 3
m4neder til fremskaffelse af yderligere dokumentation.
§8. Arealreservationen bortfalder ved overskridelse

af fristen na:vnt i §7.
4.2.3. BEHANDLING AF ANS0GNING

§9. Ans!'lgninger behandles i det fagudvalg, kommunalbestyrelsen giver fomlllden kompetence.
§10. Anslllgningerbehandles i den ra:kkef!'llge disse
indl!'lber. I tilfa:lde hvor der er flere samtidige ansi1gninger til et areal, skal tildeling afg~res ved
lodtra:kning mellem ans!'lgeme. SAfremt der er ny
ans!'lger til et allerede tildelt eller reserveret areal,
vii forla:ngelse af tidsfrist ikke kunne gives.
§ 11. Opfylderen ans~gerde nildvendige betingelser

§5. En arealtildeling bortfalder, s4fremt den ikke er
udnyttet indenfor den fastsatte frist. Bortfalder en
byggetilladelse, bortfalder den tilhilrende arealtildeling samtidig. En udl!ilbet tilladelse kan ans!'lges
som ny arealansilgning.

for at opn4 arealtildeling, har vedkommende krav
p4 arealtildeling. Komrnunalbestyrelsen kan dog
afs14 en ans~gning, s4fremt der er planer om at
a:ndre grundlaget for arealets udnyttelse. Forbud
mod udnyttelse kan kun ga:lde for I Ar og skal
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opf~lges af nye ramme bestemmelser og udarbejdelse

§ 18. Foret areals brug stiller kommunalbestyrelsen

af ny omr!deplan.

endvidere krav om, at f9llgende forhold overholdes:

§ 12. Ny ejer, der ved k9lb eller arv erhverver en

I. Atdervedafslutningafbygge-elleranlregsarbejde

ejendon1', har altid fortrinsret til en arealtildeling.

sker en omhyggelig retablering og reng9lring af
omgivelseme for det udf9lne.
2. At det opf9lne holdes i forsvarlig vedligeholdelsesstand.
3. At bruger eller ejer af et areal, en bygning eller et
anlreg holder omgivelseme i ryddet og renholdt
stand.
4. Andrekrav ellervilkllr gives forsrerlige arealtyper.

§13. Kommunalbestyrelsen kan afslll arealans9lgninger, som sk9lnnes urealistiske af tekniske,
9lkonomiske eller andre grunde.
§14. Dispensationer fra bestemmelser i kom-

muneplanens rarrunebestemmelser eller i en omcldeplan kan gives afkommunalbestyrelsen, sAfremt
der er tale om mindre vresentlige forhold, der ikke
er i strid med de ber9lne planers principper. Haren
dispensation betydning for omkringboende, kan
dispensation tidligst gives 14 dage efter, at naboer
eller an:are ber9lrte er orienteret om indholdet af
dispensationen samt meddelt frist for indsigelser
mod dispensationen.
§IS. Arealans9lgninger der er i overensstemmelse
med kommuneplanens rarrunebestemmelser og
uc!bygningstakt kan ikke afsllls med henvisning til
manglende lokalplan. Kommunalbestyrelsen har i
sAdanne tilfrelde pligt til at tilvejebringe n9ldvendig
lokalplan.
4.2.4. VILKAR FOR AREALTU..DELING
§ 16. I forbindelse med tildeling af et areal fastsretter

kommui11Ubestyrelsen vilkllr med f9llgende indhold:
l. Anvendelse af arealet.

2. Frist pll 2 llr for udnyttelse af arealet
3. Bestemmelser om betaling af byggemodningsudgifter, nllr principper herfor foreligger i forbindelse
med et tillreg til kommuneplanen.
4. Tilslutningspligt til frellesanlreg.
5. Brugsrettens eventuelle oph~r.
§17. Sdfremt det ans~gte indebrerer forhold, der
ikke er tilstrrekkeligt behandlet i den for omrAdet
greldende lokalplan, kan kommunalbestyrelsen stiUe
supplerende vilkllr om:
l. Frerdsels- og adgangsforhold.
2. Beliggenhed af r~r- og ledningsanlreg.
3. Andre forhold afbetydning for kommuneplanens
virkeligg~relse.

Overholder en arealbruger ikke givne betingelser
vii arealtildeling kunne bonfalde. I tilfrelde hvor
anlreg eller bygning er taget i brug, vii. kommunen
kunne pllbyde renholdelse og vedligehold. Sll!remt
et pAbud ikke overholdes, kan det n9ldvendige arbejde
udf9lres for arealbrugers regning.
4.2.5. OFFENTLIGG0RELSE AF AREALTILDELINGER
§ 19. Forinden arealtildelinger gives, skal areal-

ans9)gninger med indstilling offentligg9lres i mindst
14 dage ved opslag pll kommunekontoret I bygdekontoret Offentligg~relsen skal forsynes med
oplysning om klagemulighederne efter §48 i bekendtg9lrelsen om arealanvendelse og planlregning
§20. Eventuelle indsigelser mod arealtildelinger
skal indgll i behandlingen af det ans9lgte.
§21. Nllr en arealanS9lgning sk9lnnes at have srerlig
interesse for omkringboende eller andre, kan kommunalbestyrelsen \atlge at informere direkte ved
brev.
§22. Offentligg9lrelse af arealans9lgninger kan
fraviges ide tilfrelde, hvor der foreligger lokalplan
eller der er tale om uvresentlige areal tilde linger.
§23. Meddehe arealtildelinger samt tilh9lrende vilkllr
skal offentligg9lres. Offentligg9lrelsen skal forsynes
med oplysning om klagemulighederne efter §48 i
bekendtg9lrelse om arealanvendelse og planlregning. Dette grelder dog ikke for mindre vresentlige
arealtildelinger eller anlreg samt arealtildelin~-.-. i
forbindelse med overdragelse af eksisterende
brugsret

R•lllingslinjer for arultildding

4.2.6. REGISTRERING AF AREAL TILDELINGER
§24. Aile areallildelinger skal registreres i et kommunalt register. Tidligere meddelte tildelinger
registreres ved overdragelse af retligheder. ved
udarbejdelse af lokalplaner, efter anmodning samt
ved ajourftllring. Registreringer af arealer skal
omfatte ftlllgende:
l. lndehaver af rettighed.
2. Placering, sttlln-else og anvendelse.
3. VilkAr for arealtildelingen.

§25. Aller registreringer skal indberettes til et centralt arealregister for Grtllnland.

•
4.2.7. SIERLIGE OMRADER
§26. Permanente hundepladser i udlagte hundeomrAder gives til et nctrmere afgrcenset omrAde. Pl
en n<trmere angivet plads kan der opftllres max. 6
m2 skur, 6m2 foderstativ og 12m2 hundegArd uden
yderligere arealtildeling og under forudsretning af,
at det opftllres p<tnt og i forsvarlig styrke, males og
vedligeholdes.
SAfremt der tllnskes Sttllrre opftllrelser p4 hundepladser, skal der stllges arealtildeling hertil.
l boligomr1ider, hvor hundehold er tilladt, er pi adserne forbeholdt omr4dets beboere. Fraflytter en
beboer med hundehold et omr4de, skal en hundeplads samtidig fraflyttes.
§27. TLideling af bddepladser er altid midlertidig.
Opl<tgning af bAde i mindre end 2 m4neder kcltver
ikke arealtildeling. Opl<tgning af lrengere varighed
kr<tver arealtildeling. Arealtildelinger skal i disse
tilfrelde indeholde oplysning om varigheden af den
meddel te rettighed.
Ejer eller bruger af private fritliggende boliger kan
opl<tgge 1jolle og I b1id p4 indtii!O meters lrengde
ved bolig under forudS<ttning af, at opl<tgning ikke
er til gene for omkringboende, og at deter i overensstemmelse med afstands- og brandbestemmelser.
Skure o.l. i tilknytning til b4deoplreg kra:ver arealtildeling.
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BAdeoplreg p4de afkommunen anviste b4depladser
lean indtil videre ske frit under forudS<ttning af, at

der tages hensyn til orden p4 pladsen, og til at andre
bAdejere skal kunne komme til deres pladser. Hvis
der foreligger en plan for b4depladser, kan anvendelse kun ske i henhold hertil og efter arealtildeling.

S4

Dulissat kommuneplan 1994-2004

