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56 Ilulissat kommuneplan 1994- 2004 

A-1 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- Omrcidet er beliggende i Vestbyen, mel
lem J0rgen Sverdrl!pip Aqq. og Diskobugten. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omri'idet er p~ ca. 2,3 
ha, der er ingen ledige byggefelter, begrre nset tilbygning kan 
tillades. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrAdet er l.x<bygget med 
fritliggende enfamiliehuse. og enkelte dobbelthnse. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- Omn\det er udlagt til Abent boligomn\de. 
,. 

BEBYGGELSENS UD.fORMNING -.Oer lean bygges i 1 og 
1,5 etage. Eksister~nde huse rnA kun forh0jes hvis udsigten 
fra bagvedliggende huse ikke forringes. Bygningerne skal 
fremtrrede med malede tnebeklredte facader, og tagpapbeklredt 
saddeltag. 

BYFORNYELSE OG SANERING- Enkelte gamle huse kan 
· · belt erstattes·af nye. 

BEY ARINGSFORHOLD - Udsigtsforholdene fra J~rgen 
Sverdrupip Aqq. me\ ikke forringes. 

TRAFIK OG 1EKNIK- J~rgen Sverdrupip Aqq. skal frihol
des for parkering. Forsyningsanlreg skal fortrinsvis lregges 
Iangs J~rgen Sverdrupip Aqq. Afl~bsledningertil Diskobugten 
lean tillades, men skal placeres og udformes, sA de ikke 
pM~rer naboer gener. 

HENSYN TIL NABOOMRADER - Udsigtsforh old fra 
bagvedliggende omrnder m!\ ikke forringes. 

BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- Omri'ldet er beliggende i Vestbyen om
kring Severin l(ristoffersenip Aqq. 

ST0 RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pA ca. I ,9 
ha, og helt udbygget. 

EKSIS1ERENDE FORHOLD - OmrAdet er bebygget med 
fritliggende enfamiliehuse og rrekke/k~dehuse. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - OmrAdet er udlagt til Abent og tet/lavt 
boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Byggeri kan udf~res i 
indtil2 etager. Eksisterende h~jder rnA ikke for0ges. Bebyg
gelsen skal frem stA med malede trrefacader og tagpapbeklredt 
saddeltag. Bebyggelsen ska1 farvesrettes efter samlet farve
plan. 

BYFORNYELSE OG SANERING .- Hvis omrMet ska1 for
~yes eller saneres, skal det ske efter sam let plan. 

BEY ARINGSFORHOLD - Gr0nne omrAder og frie fjeld
partierskalbevares. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der skal indrettes P-pladser, sA 
J~rgen Sverdrupip Aqq. og Illumiut kan friholdes for par
kering. OmrAdet er forsynet med he!Arsvand og kloak, og 
delvis med fjemvarme. 

FRIHOLD1EAREALER OG FRITIDSANLtEG- BAdoplreg 
kan tillades pA srerligt udvalgte pladser. 
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BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - Omril.det er beliggende i Vestbyen, mel
lem Mathias Storchip Aqq. og Illumiut. 

ST0RRELSE OG RtJMMELIGHED- Omril.det er pi!. ca. 4,0 
ha, og helt udbygget. 

EKSISTERENDE FORHOLD - Omril.det er bebygget med 
ra:kke/kredehuse. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- OrnrAdeterudlagt til tret/lavt boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omn\det kan bebyg
ges i- indtil 1,5 etage. Bebyggelsen skal fremstA med malede 
trrefacader, og tagpapbeklredt saddeltag. OmrAdet skal 
farvesrettes efter samlet farveplan. 

BYFORNYELSE OG SANERING - Hvis omn\det byfor
nyes eller saneres, skal det ske efter sam let plan. 

BEY ARINGSFORHOLD - Gr~nne omn\der og frie fjeld
partier ska1 bevares. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal indrettes P-pladser sA 
J!1)rgen Sverdrupip Aqq. og Illumiut skal friholdes for parke
ring. OrnrAdet er forsynet rned helil.rsvand og kloak. 

FRIHOLDTEAREALEROGFRITIDSANLLEG- BAdoplreg 
kan tillades pll srerligt udlagte pladser. 

I. ---- -

. · .. ·~ I' 

BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- OmrMet er beliggende i Vestbyen om
kring Mathias Storchip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pi!. ca. 4,0 
ha, og hell udbygget. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrMet er bebygget med 
rrekkehuse i 2 og 3 etager, og helt udbygget. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE ~·omn\det er"udlagt til tret boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING :.. Ornn\det rnA h!1)jst 
bebygges i 3 etager. Eksisterende bebyggelses h!1)jdeforhold 
rnA ikke !1)ges. Bebyggelsen skal frerntrrede efter en samlet 
plan for hele omrAdet. 

BEY ARINGSFORHOLD- Frie fjeldpartierog grj1jnne omn\
der skal friholdes. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal indrettes P-pladser, sA 
Mathias Storchip Aqq. kan friholdes for Parkering. OrnrAdet 
er forsynet rned helil.rsvand, kloak og fjernvarme. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLLEG - Frelles 
legepladser kan indrettes i ornrAdet. 

.. ' ...... 
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A-6 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- OmrAdet er beliggende midt i Vestbyen, 
omkring Illumiut. 
ST0RRELSE 0G RUMMELIGHED - OmrMet er pfl ca. 
_12,9 ha, der er ingen ledige by ggefelter. begra:nset til by gn ing 
kan tillades. 
EKSISTERENDE FORHOLD- OmrAdet er prima:rt bebyg
get med a:ldre typehuse fra 1950'eme, hvortil kommer en
kelte forretninger og nyere huse. Omrfldet er ¥ctce forsynet 
llJed helArsvand og kloak. · 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - OmrMet er udlagt til flben bebyggelse i 
h~jst 1,5 etage.lnstitutionsbyggeri kan indpasses i bebyggelsen 
sAfremt det ikke skremmer eller generer omgivelseme. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Bebyggelsen skal 
fremtra:de mes malede tra:facader, og tagpapbekla:dt sad
delteg, fortrinsvis 4SO. 

BYFORNYELSE OG SANERING- MA kun fmde sted hvis 
· omn\dets helhedsbillede revares. 

BEV ARINGSFORHOLD -En del af omrAdet er bevarings
vrerdigt efter § 3 (Grlhjst. b. nr. 31 af 30. okt. 1991 ). Afgrrens
ning af det bevaringsvrerdige ornrAde vil blive fastlagt i et 
tillreg til kommuneplanen. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der skal indrettes P-pladser, sA 
lllumiut og Qupaloraarsuk kan friholdes for parkering. 
Der er meget begrrenset adgang til helArsvand og kloak, 
lokalplan skal indeholde byggemodningsplan. 

FRlllOLDTE AREALER OG FRITIDSANUEG - Gr~nne 
olllfAder og frie fjeldpartier skal friholdes. Der kan indrettes 
legepladser i omn\det. BAdeoplreg kan tillades pA srerligt 
udvalgt~ pladser . 
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A-9 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- OmrMet er beliggende i den nordlige del 
af Vestbyen, nord for Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqq. 

-ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Ornn\det erpil ca. 8,4 
ha, der er ingen ledige byggefelter. Begrrenset tilbygning kan 
finde sted. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OrnrM~r er prirnrert be
bygget med fritliggende enfamiliehuse i 1 og 1,5 etage. 
Alderdomshjem, politistation og enkelte erhvervsvirksom
heder findes i omrMet. Der er begrrenset adgang til helm-

. vand og kloak. . . 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - Omrndet er udlagt til Abent boligbyggeri, 
alderdomshjem bar udvide1sesmulighed. 
- ' . 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bygninger kan udf0-
res i indtil 1,5 etage (alderdomshjem dog i 2 etager), med 
malede trrefacader og tagpapbeklredt saddeltag. 

TRAFIK 00 TEKNIK - Der skal indrettes P-pladser sA 
Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqq. skal friholdes for par
kering. Lokalplan skal indeholde byggemodningsplan. 

FRIHOLDTE AREALER 00 FRITIDSANL£0 - Gr0nne 
omrMer og frie fjeldpartier skal sA vidt muligt friholdes. 
Legepladser kan indrettes i omrMet. 

HENSYN TIL NABOOMRADER - Byggeri p~ fjelds~
ningen mod nord, skal udformes med hensyntagen til be
varingsomrMet ved Zionskirken. 

• I .•., 
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A•lO 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - Omri\del er beliggende i den Centrale 
bydel, omkring J0rgen Sverdnlpip Aqq. og Edvard Sivert
senip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omrildel er pi\ ca. 2,9 
og helt udbygget. 

EKSISTERENDE FORHOLD- Omri\det er pri!TI<.ert bebyg
g~t med 2 etages rrekkehuse, samt 2 og 3 etages altan
gangshuse. OmrMet er fuldt byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

AN VEND ELSE- OmrAdet er udlagt til t<.et boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bebyggelse rnA h0jst 
udffijres i 3 etager. Bygninger rnA kun <.endres efter en for de 
enkelte bygningsafsnit, sam let plan. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der er helArsvand, kloak og fjem
vanne i omrAdet. 

FRIHOLD1E AREALER. OG FRITIDSANI...A!G - Gr0nne 
omrAder og frie fjeldpartier skal bevares. Der kan indrettes 
legepladser i omrAdel 

HENSYN TIL NABOOMRADER- Ved byggeri, skal der 
' tages hensyn til bevaringsomrndet om Ilulissat museum. 

. ~ .. 

. , . 
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A-ll 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - Omnldet er beliggende i den centrale 
bydel. mellem Edvard Sivertsenip Aqq. og Diskobugten. 
ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmiMet erpcl ca. 4,5 
ha, der er 2 ledige byggefelter, begrrenset tilbygning kan 
tillades. 
EKSISTERENDE FORHOLD - A-ll er prirmert bebygget 
med reldre fritliggende boligbyggeri, Hotel Hvide Falk er 
beliggende i omrMet. Der er kun kloak og helclrsvand i en lille 
del af omrndet, og fjemvanne til hotellet.. 

OMRADEBESTEMMELSER 
'• . 

ANVENDELSE- Omn\det er udlagt til Abent ·boligbyggeri. 
H~tel, eksis(erende, ikke forurenende erhverv, i omrAdet lean 
fortsrette. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omrftdet lean bebyg
ges i indtii 1,5 etage, med tnalede tnebeklredte vregge og indtil 
45° tagpap beklredt saddeltag. Evt hoteludvidelse lean til
p~s eksisterende bygning. 

BYFORNYELSEOG SANERING- Flcsisterende bygninger 
tillades fomyet, nAr rendringer tilpasses eksisterende traditiO:. 
nel byggestil. 

BEY ARINGSFORHOLD - Knud Rasmussens mindesten 
skal bevares. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal ved bebyggelse anlregges 
fommflk)ne P-pladser sA Edvard Sivertsenip Aqq. kait frihol
des for parkering. Der kan udlede spildevand til Diskobugten 
nAr dette kan ske uden gene for omgivelseme. 

FRiHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLEG- Adgang 
til, og onuttdet ved Knud Rasmussens byste skal friholdes. 
Legepladser kan indrettes i onuttdet. 

Ki..AUSULEREDE ZONER- Omrndet beri!Sres af sikker
hedszone S-4 tankanlreg. 

. . ~· ·· · . . .... 
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BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - OmrMet er ~liggende i den centrale 
bydel, 0s t for Nisariannguaq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-13 er pA ca. 7, 7 ha, 
der er 1 ledigt byggefelt, begrrenset tilbygning ~an tillades. 

EKSISTERENDEFOKHOLD -omrAdeterprimrert brbyggel 
med fritliggende enfamiliehuse i 1 og l ,5 etage. En reldre 
entrepren!llrplads og 1 griU·bar/restaurent er placeret i om- . 
rAdet, Byggemodning mangler. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - Omrrtdet er udlagt til Abent boligbyggeri. . . 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- A-13 kan bebugges i 
indtil 1_ etage, med malede tnebeklredte facader og tagpap
beklredt saddeltag. · 

TRAFIK OG TEKNIK - der skal anlregges P-pladser, sA 
Nuisariannguaq kan friholdes for parkering. Byggemodning 
skal indarbejdes i lokalplan. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL..EG - 2 
fjledtoppe i omrMet skal friholdes som udsigtspunkter. 

HENSYN TIL NABOOMRADER- bebyggelse pA skrrenten 
mod omrAde D-6 (MuseumsomrAdet) skal udformes sA den 
tilpasses det bevaringsvrerdige omclde. 

• • • • ' I ' 

··. ' .. · 
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BESKRlVELS.E 

BELIGGENHED - omrfldet et beliggende den centrale 
bydel, omkring Marralinnguaq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGIIED- A-14 erpi'lca. 9,2 ha, 
der er ingen ledige byggefelter, begrrenset tilbygning kan 
tillades. 

EKSISTERENDE FORHOLD- omrfldet er primrert bebyg
get med fritliggende enfamiliehuse. Der er BJI}mehjem, b0r
neinstitution .og .4 reldreboliger i omrfldet. Vandvrerket har 
hovedpumpestation i A-14 omn\det. Omrfldet er kun delvis 
byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVBNDELSE - A-i4 omcldet er tidlagt til rtben bolig
bebyggelse, Eksisterende anden virksomhed kan fortsrette 
indenfor e3ksisterende rammer. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Byggeri mrt h!l}jst ud
f0res i 1,5 etage, og skal have malet trrebeklredte facader, og 
tagpapbeklredt saddeltag. 

BEVARINGSFORHOLD- Bygning B-18 skal bevares. 

TRAFlK OG 1EKNIK - Der skal indrettes P-pladser, srt 
Marralinnguaq, Aron Mathiesenip Aqq. og Mittarfimmut 
Aqq kan friholdes for parkering. 

63 
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A-15 
BESKRIVELSE 

BEUGGENHED - omn'\det er beliggende i Mellembyen, 
om Iaing Alanngukasiup Qaava o.g Kuunnguarsuup Qaava. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-14 er pi\ ca. 3,8 ha. 
og er helt udbygget, begrrenset tilbygning kan tillades. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrMet er bebygget med 
traditionelle enkelt og dobbelthuse i 1,5 etage, OmrMet er 
byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-15 er udlagt til ~ben boligbebyggelse. 

BEB YGGELSENS UDFORMNING- bebyggelse udfonnes 
i overensstemmelse med eksisterende traditionelle hose, med 
h0jst 1,5 etage, malede trreklredte facader, .og tagpapbeklredt 
Saddeltag. 

BEV ARINGSFORHOLD- omrndet er bevaringsvrerdigt ef
ter § 3 (Grl. hjst. b. nr. 31 af 1991) 

' 

FRIHOLDTEAREALER OGFRTIIDSANL..£G- H0jtfjeld
parti og krelkebakke i omrndets nordlige del skal friholdes. 
Mod Konrad chemnitzip Aqq. er ornrAde udlagt til offentlig 
legeplads. 

.· .·· .. . .· ..·• 
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A-16 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- omnldeter beliggende i Mellembyen, syd 
for Mariussivertsenip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-16 er p<1 ca. 2, 7 ha, 
der er et 1edigt byggefelt. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrMet er bebygget med 
offentligt byggeri i 2 og 3 etages boligb1ol_cke, der er vaskeri 
og festsal samt k.digt byggefelt til forretningshyggeri . Omrn
det er fu1dt byggemodnet 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-16 er udlagt til tret boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omrnctet kan bebyg
ges i indtil3 etager, eksistereode h~jder rnA ikke overskrides, 
Nybyggeri eller rendringer skal tilpasses eksisterende be
byggelse. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL..£G - der kan 
· indrettes offentlig legeplads i oirirAdet. 

. ... . . 

A-17 
BESKRIVEL.S~ 

BELIGGENHED- OrnrAdet er beliggende i Mellembyen, 
mellem Elisabeth Thornsenip Aqq. og Marius Sivertsenip 
Aqq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED- A-17 erpil.ca. 4 .6ha, 
der er fA Iedige byggefelter, begnenset tilbygning lean tilla
des. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrMet er bebygget med 
fritliggende private enfamiliehuse, og offentlige kredehuse, 
der er desuden forretningsbyggeri i det S0-lige hj0rne. Om
n\det er byggernodnet · 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-17 er udlagt til Abent bo1igomrAde, rned 
begrrenset rnulighed for forretningsbyggeri pA udpegede 
byggefelter. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bebyggelse rnA hl:ljst 
vrere i 1,5 etage og skal have rnalede trreklredte facader og 
tagpapbeklredt saddeltag. 

FRIHOLDTEAREALEROGFRITIDSANL..£G-h0jtfje1d
parti rnidt i ornrAdet skal friholdes sorn udsigtsornrMe. 

"' ' 

I 
· · ~ 

. ...... 

I 

'·· ·. 
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A-18 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- Omri'tdet er beliggende i den 0stlige del af 
Mellembyen omkring Atersuitog Elisabeth Thomsenip Aqq .. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-18 er pA ca. 6,0 ha, 
der er ingen ledige byggefelter. 

EKSISTERENDEFORHOLD- Omrndet erprimrert bebyg
get med offentligt boligbyggeri i fonn <U 2 etage~ rrekkehuse, 
og 2-3 etages boligblokke, i den vestlige del er der 2 institu
tioner. A-18 er byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER- •. ~ j 

ANVENDELSE ~A-18 er udlagt til tret boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omn\detkan bebyg
ges i indtil3 etager; rendring i omn\det skal ske efter en sam let 

· plan,eksisterende h0jde og bebyggelsesforhold mft ikke ren
dres. 

TRAFII( OG TEKNIK - Slredespor i omrndets sydlige del 
skal friholdes; 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL..£G - Der kan 
indrettes offentlige legepladser i omrndet. 

.-
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BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - omrAdet er beliggende i Qilakitsoq om
kring Ammukajaaq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED- A-19erpl'tca. 3,0ha, 
og ubebygget 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrAdet henligger i 
naturtuistand, der er f(llrt byggemodning,frem til omrAdets 
nordlige del. Selve omrAdet er ikke byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-19 er udlagt til Abent boligbyggeri. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Ommdet kan bebyg
ges i indtil 1,5 etage, og skal fremstA med malede trreklredte 
facader, og tagpapklredt tag. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Vej- og ledningsforhold ska1 
fastlregges i lokalplan. 

FRIHOLDTE AREALER ·OG FRITIDSANL~G - Sti og 
slredeudk(llrsel mod syd skal sikres. Der skal udlregges areal 
til bAdeoplreg og off.legeplads. 

OMR.ADETS ETAPEVISE UDBYGNING- OmrAdet pil
regnes udbygget efter behov for privat fritliggende boligbyg
geri. 

A-20 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - OmrAdet er beliggende i den sydvestlige 
del af Qilakitsoq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-20 er pi\ ca. 3,0 ha, 
og forventes at. kunne ru.mme ca. 100 boliger. 

·EKSISTERENDE FORHOLD·- Omcldet henligger i natur
tilstand. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-20 er udlagt tilblandet boligbebyggelse, 
placeret i grupper; lille lokalcenter med turistfacilliteter kan 
placeres i omrMet. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bebyggelse skal ud
f!llres som l'tbne, tret/lave og trette boliggrupper, og pA sAdan 
mAde, at gode udsigtsforhold sikres. Der rnA h(lljst bygges i 3 
etager. og der ska1 sikres en god tilpasning til den omliggende 
na~. og et ensartet bygningsudtryk. 

·· TRAFIK· OG TEKNIK - Der skal etableres P-pladser sil 
Sisorarflk kan friholdes for parkering, Holdeplads til hunde
omrl'tde undtaget. Mod Holms bakke skal der kunne anlregges 
stor P-plads med adgang til IsfjordsomrAdet. OrnrAdet skal 
byggemodnes, a1 bebyggelse skal tilsluttes offentlig bygge
modfling. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL£G- Der skal 
mellem bygningsgrupper sikres l'tbne friholdte naturomrAder, 
legepladser kan indrettes i de Abne omr;lder. 

HENSYNTILNABOOMRADER-A-20grrensertilnaturbe
varingsommdet Kangia/Jakobshavns Isfjord, der skal tages 
hensyn hertil ved bebyggelsens placering og udformning 

OMRAoETS ETAPEVISE UDBYGNING- A-20 skal ud
bygges fra nord mod syd. 

· . 

.. · .. . . 
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·A-21 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- OrnrMet er beliggende i den sydvestlige 
del af Qilakitsoq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-21 er pA ca. 2;2 ha 
og forventes at kunne rum me 80-100 boliger. 

EKSISTERENDE FORHOLD - OmrMet henligger i natur
tilstand. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-21 er udlagt til blandet boligbyggeri i 
tret/lavt og tret bebyggelse, der kan etableres institutiond
byggeri og lokalb.ytik i omrfldet. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bebyggelse skal ud
formes som tret)lave og trette boliggrupper, og pA sAdan mAde, 
at gode udsigtsforhold opnAs. oer rnA h0jst bygges i 3 etager, 

· og der skal sikres en god tilpasning til den omliggende natur, 
og et ensartet bygningsudtryk. 

. TRAFIK 00 TEKNIK -·Der skal·etableres P-pladser, sA 
Sisorarflkkan friholdesforparkering.Holdepladsertilhunde
omrAde undtaget. OmrAdet skal byggemodnes, al bebyggelse 
skal tilsluttes offentlig byggemodning. 

. · 

FRIHOLDTE AREALER 00 FRITIDSA.NLEG- Der skal 
mellem bygningsgrupper sikres Abne friholdte naturomrAder, 
legepladser kan indrettes i disse omrAder. 

OMRADETS ETAPEVISE UDBYGNING- A-21 skal ud
bygges fra nord mod syd . 

·. 

A-22 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - OmrMet er beliggende i Qilakitsoq 
mellem Sisorarfik og Qilakitsoq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED - A-22erpAca. 4 ,6 ha, 
der er ledigt byggefelt til intitutionsbyggeri . 

EKSISTERENDE FORHOLD - Omrndet er bebygget med 
ca 125 boliger i offentligt boligbyggeri i 2 og 3 etager. A-22 
er byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - Omn\det er udlagt til tret boligbyggeri, 
institutionsbyggeri.kan etableres. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- A-22 kan bebygges i 
indtil 3 etager. Bygninger skal fremtrrede med malede trre
klredte facader og tagpapbeklredt saddeltag. 

TRAFIK OG 1EKNIK- Der skal indrettes P-pladser1 sA 
Sisorarflk og Qilakitsoq Jean friholdes for parkering. A1 
bebyggelse skal tildsluttes offentlig byggemodning . 

FRIHOLDTEAREALER OG FRITIDSANUEG- Frie fjeld
partier og gr(6nne omrMer skal so vidt muligt bevares, lege
pladser Jean indrettes. 



Rammer fo.r lokslplancr 69 

A-24 
BES.KRIVELSE 

BELIGGENHED - Omri\det er beliggende centralt i 
Qilakitsoq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- A-24 er pi\. ca. 4.,3 ha, 
der er fil. ledige byggefelter. Begrrenset tilbygning kan tilla
des. 

EKSISTERENDE FORHOLD - Omril.det .er primrert bebyg
get merl fritliggenrle enf11m iliehnse, og krerle:huse som offent
lig ud.Jejningsbyggeri. Omril.det er byggemodnet. 

OMRADEBESTEMMELSER · 

ANVENDELSE - .A-24 er ud.Jagt til Abent boligbyggeri. 
Institutioner kan indpasses i omrAdet. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bebyggelsen mAh~jst 
vrere i 1 etage. Bygninger skal udf~res med malede tr:e

beklredte facader,_og tagpapbeklredt saddeltag. 

TRAFIK OG TEKNIK- P-pladserskal etableres, sil. Qilaldtsoq 
kan friholdes for parkering. Bebyggelse ska1 tilsluttes offent
lig byggemodning. 

FRIHOLDTEAREALEROGFRITIDSANL.tEG-Friefjeld
partier og gr0nne omril.der skal sil. vidt muligt bevares. Bil.de
oplregspladser og legepladser kan oprettes. 

A-25 
BES~RIVELSE 

BELIGGENHED - Omril.det er beliggende centralt i 
Qilakitsoq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED- A-25 erpi'lca. 4,8 ha, 
og forventes at kunne rum me ca 120 boliger. 

EKSISTERENDE FORHOLD - Omddet er bebygget med 
50 offentlige udlejningsboliger i I_ og 2 etages blokke, 
ekstem hyggemodning er f0rt frem. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- A-25 er udlagt til Aben og tret/lav boligbe
.byggelse, der kan etableres institution og lokalbutik i omrrt
det. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bebyggelse mil. opf~
res i indtil 2 · etager, nAr der sikres gode udsigtsforhold. 
Byggeri skal udf!l)res med malede trrebeklredte facader og 
tagpapbeklredt saddeltag med 25-3<P taghreldning. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal i omrAdet udfreres P
pladser, sA bydelsvej kan friholdes for parkering. AI bebyg
gelse skal tilsluttes offentlig byggemodning. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL.tEG- Frie fjeld
partier og gr0nne omril.der skal sil. vidt muligt friholdes, 
legepladser og bAdeoplregspladser kan indrettes. 

OMRADETS ETAPEVISE UDBYGNING- Udbygning skal 
f!lllge byggemodningsrrekkef!l)lge. 

' •'. 
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A-26 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - OmrAdet er beliggemnde centralt i 
Qilak:itsoq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED - A 26 omrMet er pi\ 
ca. 4.1 ha og for ventes at kunne rumme ca 100 boliger. 

EKSISTERENDE FORHOLD - udbygninmg af omrMet er 
begyndt, 50 boliger er under opf0relse. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- OlllfAdet er·udlagt til tret boligbebyggelse. 
Der kan opf9!res institution og nrerbutik. 

• ~.f4-• • ' 

BEBYGGELSENS·UDFORMNING- Bebyggelsekanopf9!
res i indtil 3 etager, der skal sikres gode udsigtsforhold. 
Bygninger skal ·fremtra:de med malede tra:facader og 
tagpapbekla:dt saddeltag. 

TRAFIK OG TEKNIK- Der skal indrettes P.pladser, sA 
bydelsvej kan friholdes for parkering. AI bebyggelse skal 
tilsluttes offentlig byggemodning. .- ·· 

OMR.ADETS ETAPEVISE UDBYGNING- Omn\det skal 
udbygges sA etaperne tilsluttes den offentlig byggemodning 
fra tilslutningssted og opefter i terra:n. 

.. ... 

A-27 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - A 27 er beliggende i den 0sllige del af 
Qilak:itsoq omrMet. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet erpA ca. 2.7 
ha. og kan rumme ca 30 boliger. Den ¢stlige del kan ikke 
bebygges p. g. a. stejlt fjeld og manglende mulighed for 
byggemodning. 

EKSISTERENDE FORHOLD - Der er opf9\rt 1 selvbygger
huse i omrAdeL 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - A 27 er udlagt til Aben bebyggelse. 

BEB YGGELSENS UDFORMNING - Ornn\det skal bebyg
ges med 1,5 etages boliger. Bygningeme skal u~onnes med 
malede trrefacader, og 4_;Q tagpapbeklredt saddeltag. 

'IRAFIK OG TEKNIK- Ornn\detskal forsynes medP.pladser 
sA Qoororsuup Aqq. kan friholdes for parlcering. Bebyggelse 
Ska1 tilsluttes offentlig byggemodning. ·· 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLJEG - Krelke
bak:ke mod nord, og fjeldtoppen i omrAdet skal friholdes. 
Legepladser og lignende kan indrettes. 

OMRADETS ETAPEVISE UDBYGNING- OmrAdet skal 
udbygges efter byggemodningstakten. 

0 • • 
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A-28 
BESKRIVELS.E 

BELIGGENHED - A 28 er beliggende i mellembyeg ved 
Sennermiut Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet erpA ca. 2,1 
ha, og kan rumme ca. 20 boliger. 

EKSISTERENDE FORHOLD - Der er opf0rt 3 hose og 8 
sammenbyggedeklublejligheder i omrodet. Derer ikke helArs
vand eller kloak i bmrMet. 

ONURADEBESTE~ELSER 

ANVENDELSE - A 28 er udlagt til Aben boligbebyggelse. 
Der vii kunne etableres foreningshuse og mindre ikke forure
nende erhverv i ornrndet 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Bygningerkan opf0-
res 1 indtil 1 ,5 etage, med malede trrefacader og tagpapbe
klredt saddeltag. Mindre indhejnede oplagspladers kan ind- · 
rettes i tilknytning til bebyggelse i ornrndet 

TRAFIK OG TEKNIK ~· P.pladser skal indtettes, s! 
Sermetmiut Aqq. kan friholdes for parkering. Hvis omrndet 
byggemodnes, skal bebyggelse tilslutte,. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL.tEG- Frie fjeld
partier og gr0nne omrAder skal sA vidt muligt bevares. Lege
pladser og mindre haveanlreg kan etableres. 

·. • 

B-1 
. BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - HavneomrMe B 1 er beliggende i den 
centrale del af Ilulissat 
ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 15 
ha, ca. 40 % er udnyttet. 
EKSISTERENDE FORHOLD - Den sydvestlige del er ores
ten udbygget, og rummer primrert havnefunktioner og fiske
industri. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- B 1 er udlagt til havnefunktioner og dertil 
·.knYttede aktiviteter. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Der rnA h¢jst bygges 
'PA 20 % af ornrndet. Bygningsh¢jden mo ikk:e uden srerlig 
.tilladelse overstige 15 m.Bebyggelse skat tilpasses ek
sisterende omgivelser, og nrerliggenoe bevaringsomrnde. 

BEV ARINGSFORHOLD - Der skat vises hensyn til det 
tilgrrensende bevaringsomrMe C 6. 

TRAFIK OG TEKNIK - ForbindeiSe· mellem sydvest · og 
nord0st siderne af havnen skal etableres sammen med ny 
tilk0rsel fra Mittarfimmut Aqqut. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL.tEG -H¢jt
liggende fjeldpartier ved Mittarfunmut Aqqut skal friholdes. 

KLAUSULEREDE WNER- B 1 ber0res af sikkerhedszone 
S 4 tankanlreg. 

OMRADETS ETAPEVISE UDBYGNING- Omrndet skal 
udbygges sA der skabes sammenhreng i kajarealer. 
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B-3 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - B 3 er beliggende i den syd0stlige del af 
den cwentrale bydel. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED -OmrMeterp<'tca. 5,1 
ha, og endnu ikke udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- B 3 henligger i naturtilstand, 
p<'t nrer 3 smA gamle sprrengstof depoter der yr placeret i 
omrndet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - B 3 er udlagt til havne og fiskeriformAL · 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omrndet rnA h~jst 
bebygges po 20 % af arealet bygninger skal orienteres i 
Kanelens lrengderetning, og rnA h0jst vrere .12 m h~je. 
Containerpladser til midlertidigt oplag kan tillades. 

TRAFIK OG TEKNIK- Der skal etableres vejforbindelse til 
eksisterende og nye kajomrAder og mod syd til Qilakitsoq 
omrAdet. Spildevand skal f0res til offentlig· kloak eller til 
samletank. Afvandingsgr~ft skal f~res gennem omrAdet. og 
kunne optage skyllevand fra vandvrerket. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLIEG - Der rnA 
ikke udspnenges fjelf h~jere end til ca kote 15. H~jerelig
gende fjeldpartier skal bevares i naturtilstand. 

·. 
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BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - B 4 er beliggende i NordomrMet ved 
Itfsuarsuk, tret ved Ilulissat lufthavn. 
ST0RRELSE OG RUMMELIGHED - Omri'lder er pil Ca. 
22,8 ha, og endnu ikke udnyttet. 
EKSISTERENDE FORHOLD - Omri'ldet henligger i natur
tilstand. 

OMRADEBESTEMMELSER 

~VENDELSE- B 4 udlregges til havneformol, primrert til 
marina for fritidsMde. Kajplads for sandlosning eller andre 
havneformfllmed tilh~rende oplagspladser kan indpasses. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Der m<\ h~jst bygges 
p<\ 10 % af omrndets afeal, og h~jst i 2 etager eller 8 m. 
Bygninger skal have malede trrefacader og med tagpapbe
klredt saddeltag. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der skal etableres adgangsver til 
omrAdet fra 2 sider. Afl~bsledning kan f~res til Diskobugten. 
Spildevand skal fl')res til offentlig kloak eller til samletank. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLA!G - H~jt
liggende frie fjeldpartier og stl')rre sammenhrengende grl')nne 
omrAder skal bevares. 

KLAUSULEREDE ZONER - OmrMet er berl')rt af sikker
hedszoner S 7 og S 18, Ilulissat lufthavn og Iufttraftk . 

·'· • . . ·'t •' 
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B-5 
BESKRIVELSI} 

BELIGGENHED- B 5 er beliggende i den Yestlige bydel, 
mellem J0rgen Sverdrupip Aqq. og Diskobugten. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pA ca. 2,2 
ha, og ca. 50 % udnyttet. 

EKSIS1ERENDE FORHOLD - OmrAdet rummer contai
nerplads og fiskeindustri med dertil knyttede facjlliteter. Der 
er afl0b til, og lossekran ved havet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- B 5 erudlagt til erhvervsareal; og udlagt til 
fiskeindustri og containerplads. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- OmrMet rnA max 
bebygges med 40 %, af arealet, og h0jst i 2 etager eller 8 m. 
Byggeri skal tilpasses omgivelseme idet der skal tages hen
syn·til den attraktive beliggenhed ved Diskobugten. 

TRAFIK OG 1EKNIK- Der er teknisk trace' om J0rgm 
Sverdrupip Aqq. Der Skal indrettes P.pladser sA ·10rgen 
Sverdrupip Aqq. lean friholdes for parkering. 

: ., 

B-6 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- B 6 er beliggende ved J0rgen Sverdrupip 
Aqq. i den Vestlige bydel. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED- OmrAdeterpA ca. 0,4 
ha, og i.kke udnyttet. 

EKSIS1ERENDE FORHOLD - OrnrAdet er tidligere grus
plads, og anvendes til midlertidit oplag. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE -·s 6 ud.lregges til erhvervsareal, forbeholdt 
mindre ikke forurenende erhverv begnenset boligbyggeri 
tillades i tilknytning til erhvervsvirksomhed i omrfldet. 

BE~YGGELSENS UDFORMNING- OmrAdet rnA h0jst 
udgl:')re 50% af Olllrftdets areal, og ikke vrere over 6 m h0jt 
samt tilpasses omgivelseme. 

TRAFIK. OG TEKNIK- Der skal anlregges stikvej og vende
plads i omn\det. De enkeltearealbrugere skal indretteP.pladser. 
Byggeri skal tilsluttes "offentlig byggemodning sMremt det 
etableres, indtil da skal afll!lb f0res til samletamk. 

HENSYN Ta NABOOMRADER- Byggeri og anlreg skal 
udformes sA det passer ind i det omgivende boligomrAde. 
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. ~ESKRIVELSE 

.BELIGGENHED- B 7 er beliggende i Mellembyen, omkring 
Konrad Chemnitzip Aqq. og Marius Sivertsenip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED • OmrAdet er pika. 11 
ha. Der er 10 ubenyttede erhvervsarealer. 

EKSISTERENDE FORHOLD- B 7 erdelvis udbygget med 
entrepren0r- og Mndvrerksvirksomhed sa01t large og forret
ninger. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- B 7·er udlagt til erhvervsforml\1, og forbe
holdt industri, Mndvrerk og oplag, begrrenset boligbyggeri 
tillades i tilknytning til erhvervsvirksomhed i omrndet. 

.BEBYGGELSENS UDFORMNING - OmrAdet rnA max. 
bebygges pA 50 % af arealet, og h0jst 8 m h0jt. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der siqll indrettes de til de enkelte 
erh vervsarealers brug forn0dne an tal P. pladser. H vis omrAdet 
byggemOdnes, skal bygninger tilsluttes denne i foni0dent 
om fang: 

VILKAR FOR AREALANVENDELSE - De enkelte 
erhvervsarealer i omrAdet skal holdes indhegnede, renholdte 
og ryddede. 

. , 

BESKR~VELSE 

BELIGGENHED - B 8 er beliggende i den 0stlige del af 
QilaiGtsoq omrAdwt, ved Qoororsuup Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 4,0 
ha. OmrAdet er ca. 50 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD ~ Stenbrud, stenknuseanlreg 
og asfaltfabrik er beliggende i omrAdet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- B 8 er udlagt til erhvervsformru., og forbe
boldt asfaltanlreg, stenknuseanlreg samt entrepren0r-og 
hAndvrerkavirksomhed. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Byggeri rnA h0jst 
drekke 40 % af arealet, og max. vrere 8 m h0jt. 

TRAFIK OG TEKNIK- Der kan etablere.s stikveje til betje
ning afde enkelte erhvervsomrnder, P.pladser til de enkelte 
virksomheder skal indrettes. OmrAdet pAregnes ikke forsynet 
i'ned vand eller afl0b. Afl0bsinst3llationer skal f0res til samle~ 
tank. 

KLAUSULEREDE ZONER - OmrMet grrenser til sikker
heiliizone S 1 vandindvindingsomrAde. 

HENSYN TIL NABOOMRADER- Det skal ved byggeri og 
anlre g sikres at vandindvindingsomrndet ikke forurenes. Reg
ning af erhvervsvieksomheder i omrndet kan krreves . 
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B-9 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - B 9 er beliggende i den 0stlige del af 
Qilakitsoq omrMet, ved Qoororsuup Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omr<\det er pA ca. 2,2 
ha. OmrMet er ca. 30 % udnytteL 

EKSISTERENDE FORHOLD- OmrMet anvendes midlerti
digt til oplag af fyldmateriale og sprrengsten. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- B 9 er udlagt til erhvervsformAl, og forbe- · 
holdt entreprenrer-, Mndvrerks-industri-og lagervirkscimhed. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Der rnA h0jst bebyg
ges pA 30 % af omrMets areal, og ikke over 8 m h0jde. 

KLAUSULEREDE ZONER- OmrAdet grrenser til sikker
hedszone S 1 om vandindvindingsomrAde. 

TRAFIK OG TEKNIK - Stikveje og byggemodning kan 
· efableres. ·Der skal inctrettes de til den enk:elte viricsomhed 
forn0dne antal P.phtdser. 

VILKAR. FOR AREALANVENDELSE- De enkelte virk
somheder skal opsrette hegn om deres areal. 

C-1 
BESRRIVELSE 

BELIGGENHED- C 1 er beliggende i den sydlige del af den 
Centrale bydel. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er p:l ca. 0,8 
ha, og helt udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD - C 1 er bebygget med KNI 
butikshus og posthus. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - C 1 er udlagt til frelles foimM, og foi:be
holdt butiks- og posthus~ 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Omrfldet rnA h~jst 
bebygges pA 40 % af arealet. Fremtidig tilbygning skal 
tilpasses eksieterende bygning. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal indrettes de til omrAdets 
brug n~vendige P.pladser. Derreseryeres fortovsareallangs 
Alanngukasik. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLEG - Ube
nyttede arealer skal holdes som gr0nne omrAder. 

t I .,• • 
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C-2 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C 2 er beliggende i Midtbyen, for enden 
af Marralinnguaq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omril.det er pA ca. 1,6 
ha, og 60 %udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- C 2 rum mer Hjernmestyrets 
Social Predagogiske Seminarium. 

01\-;IRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE -· C 2 er udlagt til frellesfonnM, og forbe
holdt uddannelsesinstitution. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- OlllfAdet rnA hl!ljst 
bebygges pA 40 % af arealet, og maxi 2 etaget. nye bygninger 
skal tilpasses eksisterende bygninger. 

TRAFIK OG 'IEKNIK - Der skal indrettes de til omdidets 
· brug n!lklvendige antal P-pladser. Der er tilslublingspligt til 

vand og afll!lbsledninger. 

C-3 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C 3 er beliggende Vestbyen ved 
Nuisariannguaq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet erpA ca. 2,5 
ha, og nresten helt udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- C 3 er nresten belt udbygget 
med Atuarflk Mathias Storch og tandklinik. 

OMRADEBESTEMMELSER 

· ANVENDELSE- C 3 erudlagt til frellesfonnM; og forbrholdt 
skole og tandklinik. 

BEBYGGELSENS . UDFORMNING - Omddet rnA hl!ljst 
bebygges pA 40 % af arealet, og maxi 2 etaget nye bygninger 
skal tilpas~s eksisterende bygninger. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal indrettes de til omddets 
brug nfl)dvendige antal P.pJ4dser. der er tilslublingspligt til 
vand og afll!lbsledninger. 

,. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL£G - fjeld
partist i omrndets nordvestlige del skal friholdes, ubenyttede 
arealer skal holdes som grl!lnne omrAder. 
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C-4 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- C 4 er bel i ggcnde i den ves t! ige del af den 
Centrale bydel. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED-OmrMeterpfl ca. 1.3 
ha, og mes te n helt udnytte t. 

· EKSISTERENDE FORHOLD - C 4 er bebygget med syge
hus B-3 og B-1045 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - C 4 er udlagt til f:ellesfonnAI, og forbe
holdt sygehus 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - OmrMet rnA h0jst 
bebygges i 2 etager pA Max. 40 % af arealet. Bygger skal 
tilpasses eks~terende bygninger. · 

BEY ARINGSFORHOLD - B-3, gl. sygehus er bevarings
vrerdig. 

1RAFIK OG TEKNIK - Der skal etabletes de til omrAdets 
brug n0dvendige P.pladser. Der kan etableres afl0b til 
Diskobugten. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRlTIDSANL!EG - Ube
nyttede arealer skal holdes som gr0nne omrAder. 

.... 

C-5 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C 5 er beliggende i Vcstbyen vedMinnerup 
A qq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED - Omnldeter pi'lca. 3,7 
ha . Til bygning til eksisterende bygn inger e r muligt. 

EKSISTERENDE FORHOLD - Omd\det er bebygget med 
Ungdomspension og 3 fri tliggende enfam iliehuse. 

OMRADEBESTEMMELSER 

AN VEND ELSE-C-5 er udlagt til f:ellesformAl og forbeholdt 
Kriminalforsorgens ungdomspension. Tilbygning til eksiste
rende private huse kan tillades. 

BEB YGGELSENS UDFORMNING - OmrAdet kan bebyg
.ges i en etage, tilbygninger skal tilpasses eksisterende byg: 
ninger. 

1RAFIK OG TEKNIK - Der skai indrettes de for omrAdets 
brug n0dvendige P.pladser, sA minnerup Aqq. kan friholdes 
for Parkeririg. Byggeri skal tilsluttes eksisterende afl0bs1ed
ning. 

FRIHOLDTEAREALEROGFRlTIDSANLIEG-Friefjeld
partier o g gr0nne omrAder skal so v idt m ulig t be vares, Udsig ts
forholdene til Diskobugten rnA ikke forringes . 

'• . 

. ! .. 

-.• 
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C-6 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C 6 er beliggende i den Centrale bydel 
omkririg Noah M0lgilrdip Aqq. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED- OmrMeterp:lca. 5,6 
ha. Der er enkelte ledige byggefelter, men ogs:l mulighed for 
bygningsfomyelse. 

EKSISTERENDE FORHOLD - C 6 er prim<ert bebygget 
med centerfunktioner som koinmunekontor, banker butikker 
og lign. men rummer ogs:l enkelte boliger. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - C 6 er udlagt til frellesformAl. 

BEBYGGELSENS UDFORMNINO - OmrAd~t rnA max. 
bebygges i 2 etager pA 40 % af arealet. bebyggelse skal 
tilpasses eksisterende bygninger. Der skal tages srerligt hen
syn til ~.varingaomnldet. 

' BEY ARINGSFORHOLD ·.,; Del ·af C 6 er·§ 2 bevaringsom• 
rMe. Bygninger og omgivelser rnA ikke remlres uden s<erlig 
tilladelse. Bygningeme B-249 og B-250 uden for bevaring
somrAdet skal bevares. 

TRAFIK OG TEKNIK- Der skal indrettes det fom0dne an tal 
P.pladser, sA primrerveje lean friholdes, Hovedstier gennem 
O!JlrAdet skal opretholdes. Bygninger skal s:l vidt muligt 
tilsluttes offentlig byggemodning, er dette ikke muligt, skal 
aflliSb fliSres til samletank. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLJEG- Frie fjeld
partier og grjiSnne omrAder skal sA vidt muligt bevares. 

- . . . .. . 

· . . 
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C-8 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C-8 er beliggende midt i den centrale 
bydel, vest for Kussangajaanguaq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMer er pil ca. 5,0 
ha, og ca. 40 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD-- C-8 er del vis bebygget med 
boliger, forretninger og gamle barakbygninger. 

OMR...illEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - C~8 udhegges til frellesfonnc\1;- og forbe
holdes fremtidige centerfunktioner. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Ommdet rnA h~jst 
bebygges i 3 etager, pft max. 40% af arealeL 

BYFORNYELSE OG SANERING- Gamle bygninger i 
omddet fjernes i forbindelse med modernisering af omddet 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der skal indrettes de til omrMets 
brug ' fom0dne arttal P.pladser. -Bebyggelse skal tilsluttes 
offentlige vand- og afl~bsledninger. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLtEG - De 2 
fjeldtoppe i omrftdet skal friholdes som udsigtspunkter, brenke 
og borde kan dog opstilles. 

HENSYNTIL NABOOMRADER- DE.r skal tages hensyn til 
naboommdet C-10 som er bevaringsomrMe. 

OMRADETS ETAPEVISE UDBYGNING- OmrAdet skal 
udbygges i takt med byggemodningens udf0relse . 

> • . · ... · . . . ' ,. \· . . 
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C-9 
BESK.RIVELSE . . . 

BELIGGENHED - C-9 er beliggende i Mellembyen, syd for 
Elisabeth Thomsenip aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pi\ 1,9 ha, 
og ca. 60 % udnyttet. 

EKSISTERENDEFORHOLD- Atuarflk J0rgrn Br0ntund er 
placeret i omrndet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE·- C-9 er udlagt til frellesformM, og forl>e~ · 
holdt skole- og fritidsfonnM. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- OmrMet mrt h0jst 
bebygges pA 40% af arealet og i l etage. Fremtidig bebyggel
seskal tilpas:>es eksisterende bebyggelse 

TRAFIK OG TEKNIK- Bebyggelse skal tilsluttes offentlige· 
vand- og afl{l.lbsledninger. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL..EG - Frie 
fjelspartier og gr{l.lnne omrMer skal sA vidt muligt bevares. 

·. 

' I o, .. 
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C-10 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C-10 er beliggende i den vestlige del af 
den Centrale bydel, omkring Iluliddat Museum og Zions
kirken. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omril.det er pi! ca. 7,9 
ha, Der er mulighed for bygningsrenovering og- bevaring. 

EKSISTERENDE FORHOLD- C-10 er bebygg~t med kirke 
museum og en del historiske bygninger og fritliggende enfa
miliehuse. OmrMet er ogsA domineret aaf gr~nne arealer. 

OMRADEBESTEMMELSER · · 

ANVENDELSE - C-10 er udl~gt til frellesformM, og forbe
holdt kirke, museum og bevaringsfonnM. Alm. nybyggeri er 
ikke tilladt, genopfs6relse afbevaringsvrerdige bygninger kan 
tilpasses omrndet 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Byggeri skal i placer
ing, udfonnning og farver tilpasses eksistere.nde traditionelle 
bygninger. 

BYFORNYELSE OG SANERING - Eksisterende Ikke 
bevaringsvrerdige bygninger kan nedrives og erstattes af 
genopf~rte bevaringsvrerdige huse. 

BEY ARINGSFORHOLD - Omrndet er bevaringsomrAde 
efier Hjemmestyrets bekendtg~relse af 30. okt 1991 om 
varetagelse af bevaringshensyn, § 2. 

TRAFIK. OG TEKNIK - Stier og trapper i omrMet skal 
bevares. Der skal indrettes de til omrMets brug n{Mvendige 
P.pladser, s~ Nuisariannguaq kan friholdes for parkering. 
Afvanding skal sikres ved gr~ftning. 

··:~.; 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL£G - Ube
byggede omn\der-skal i st~rst muligt omfang bevares som 
naturonirnder. 

. ~ : . • •I • . . . '• .· ... 
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·C-11 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C-11 er beliggende i den sydlige del af 
Qilakitsoq, ved Sennenniut Aqq. 

ST0RRELSEOG RUMJvlELI(JHED- OmrAdeterp<\3,9 ha, 
omrMet er ikke udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD - C-11 henligger i naturtil
stand, der er en del midlertidig hundeholq i omnidet. 

OMRADEBE.STEMMELSER 

ANVENI>EU)E-c~ lludla:gges·til fa:IlesformM; fortrinsvis 
uddannelsesformM; 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- OrnrMet rnA h~jst 
bebygges i 2 etager pA 40% af arealet. Byggeri skal fremstA 
med malede facader og m~rke tagflader efter samlet plan for 
omrAdet. 

TRAFIK OG TEKNIK- Der mAkun udf~res begra:nse~ an tal 
udk!l}rsier til Sennermiut Aqq. P.pladser skal indrettes sA 
SermermiutAqq kan friho1desforparkering. C.ll skal bygge
modnes. 

·. 

C-12 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- C-12 er beliggende i den sydlige del af 
Qilakitsoq, for enden af Sennemiut Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pit ca. 2,1 
ha, og ikke udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- Gl heliport, nu skipperskole 
samt campingplads er beliggende i omcldet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - C-12 er udlagt til fa:llesformM, og forbe
holdt undeiVisnings- og rekreative formAl. 

BEBYGGELSENS .UDFORMNING - Ornn\det rnA h~jst 
bebygges i 2 etager pA 40% af arealet. Byggeri skal fremstA 
med malede facader, og m¢rke tagflader med 25-3<.P hreld: 
ning: 

TRAFIK OG 'IEKNIK - Der skal inctrettes de til omn\dets 
brug n!l}dvendige P.pladser, Kun begrrenset tilk!l}rsel til 
Sermermiut Aqq. tilllides. Omn\det skal byggeniodnes. 



84 llulissat kommuneplan 1994 - 2004 

.C-13 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - C-13 er beliggende pA N uussuattaaq, ved 
Mittarfimmut Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 2,0 
ha, og ca. 50 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- Hotel Arctic er beliggende i 
omrildet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- C-13 er uiuagt til frellesformM. og f~rbe-
holdt hotdvirksomhed og dertil knyttede ak:tiviteter. · 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Byggeri i omn\det 
skal tilpasses eksisterende byggeri. 

TRAFIK OG lEKNIK - Der md h~jst udf~res 2 udk!6rsler til 
Mittarfimmut Aqq. De til ollli'ddets brug forn!IJ<Ine P.pladser 
skal etableres. At1!6bsledning. til Diskobugten kan etableres. 

FRrnOLDTEAREAl.ER.OG FRITIDSANL.EG-Friefjeld
partier og gr!6nne omn\der skal i st~rst muligt om fang bevar
es. 

C-14 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- C 14 er beliggende i den Vestlige bydel, 
syd for Mathias Storchip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 0,5 
ha, og helt udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- C 14 er bebygget med kirke, 
Naalakkatta illua. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- t 14 udlregges til frellesformAI. og forbe
. holdes kirke. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Fremtidigt byggeri 
skal tilpa5ses eksisterende bygning. 

BEY ARINGSFORHOLD- OmrAdeterudlagtsom bevarings
vrerdigt omrMe (§3-omrAde) efter bekendtg!6relse nr. 31 af 
30. oktober 1991. Kirken B-987 skal bevares. 

TRAFiK OG TEKNIK.- Der skal indrettes de til omrAdets 
brug forn!IJ<Ine P.pladser. 

FRIHOLDTE AREALER 00 FRITIDSANL.EG-Frie fjeld
partier og gr~nne omn\der skal sA vidt muligt bevares. 
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D-1 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - D 1 er beliggende i Kingitoq omddet ca 
300 m sydvest for gl. heliport. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- omrMet er pel ca 1,2 
ha. 

EKSISTERENDE FORHOLD - D 1 er anvendt til be
grave1sesplads, og helt udnyttet. 

OMIUDEBESTEMMELSER 

. .. ANVENDELSE -·D 1 er udlagt til friholdt ontrMe og friiid
sanlreg, og forbeholdt begravelsesplads. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Udover hegn og eksi
sterende redskabshus tillades. der ikke byggeri i omrAdet 
Brenke og borde rnA opstilles. 

BEV ARINGSFORHOLD -' D 1 er omfattet af landstings
forordning om kir4kegArde, og ska1 bevares min. 50 Ar efter 
sidste begravelse . 

· TRAFIK OG TEKNIK - Der er kun tilladt stiforbindelse til 
omddet. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLJEG -OmrMet 
udenfor eksist~rende begravelsesplads skal henligge i natur
tilstand. 

. · . . , .. .... 
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D-2 
B~SKRIVELSE 

BELIGGENHED - D 2 er beliggende i den Vestlige bydel, 
syd for Mathias Storchip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omr:ldel er ptl ca. 
14,6 ha, og har restrummelighed 

EKSISTERENDE FORHOLD - D 2 er anvendt til hunde
hold, traditionelt spredt fordelt i omr:1det. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- D 2 er odlagt til friholdt omrftde og fritid
sanlreg, forbeholdt hundehold. 

BEBYGGELSENS: UDFORMNING - OmrMet skal efter 
plan inddeles i fas~ hundeP.ladser. Der tillades skur, foder
stativ og hundegl'trd i tilknytning til hundepladser. Ret-

. ningslinier for disse" ,byggerier'' kan udarbejdes. 

BEV ARINGSFORHOLD - ~n gamle gnestjljrvssti i olllcl.
detS 0stlige del skal bevares. 

TRAFIK OG TEKNIK- Slredespor over omrftdet skal frihol
des. Stiforbindelser kan etableres. Afvandingsgr0fter skal 
etableres. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLEG- Omr:lder 
uden hundehold skal henligge i naturtilstand. 
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D-3 
BESKRIVELSE 

'• 

BELIGGENHED- D 3 er beliggende i den sydvestlige del af 
Qilakitsoq, vest for Sisorarflk. 

ST0RRELSE.OG RUMMELIGHED- Omnldet erpi'l ca. 4,7 
ha. 

EKSISTERENDE FORHOLD - D 3 henligger for det meste 
i naturtilstand, kun den nordlige del af o~ri'ldet er benyttet. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - D 3 er udlagt til friholdt omrftde og fritid
sanlreg, og forbeholdt til hundehold. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Omrftdet skal enter 
plan udlregges med faste pladser. Planen skal indeholde 
retningslinier for skure, foderstativer og hundegArde. 

BEV ARINGSFORHOLD ~ Omrftdets beliggenhed mod 
$ermermiut .k:rrever srerlig varsom anvendelse af naturen i 
omn\det. · · · · 

1RAFIK OG 1EKNIK - Der skal anlregges P.pladser, sA 
Sisorarflk kan friholdes for parkering. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLLEG - Arealer 
der ikke anvendes til hundehold skal henligge i naturtilstand. 

. ,, 
~ • , . 

D-4 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - D 4 er beliggende i den 0stlige del af 
Vestbyen,nord for Mathias Storchip Aqq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omri'ldet erpi'l ca. 0,6 
ha. 

EKSISTERENDE FORHOLD - D 4 er tidligete anvendt til 
begravelsesplads, men benyttes ikke mere. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- D 4 er udlaguil friholdt omn\de og fritid- · 
sanlreg, og forbeholdt begravelsesplads. 

. ' 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Der mit ikke bebyg-
ges i omnldet. Hegningen skal bevares, og brenke og borde 
kan opstilles. 

BEV ARINGSFORHOLD - D 4 er omfattet af Landstings
forordning om begravelsespladser, og skal bevares min. 50 Ar 
efter sidste begravelse. · . 

TRAFIK OG 1EKNIK- Der kan etableres stiforbindelser til 
omrndets brug. 

.FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLLEG- D 4 skal 
friholdes og bevares som naturomn\de, begravelsespladser 
mit vedligeholdes . 
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BESKRIVELSE 

·sELIGGENHED - D 5 er beliggende i den 0stlige del af 
Vestbyen, vest for Nuisariannguaq. 

ST0RRELSE 00 RUMMELIGHED- OmrMet er pA ca. 0,4 
ha. 

EKSISTERENDE FORHOLD - D 5 er tidligere begravel
sesplads, men benyttes ikke mere, Der er flere. ,historiske" 
hegravelser pA pladsen. 

OMRADEBESTEMMELSER 
... 
ANVENDELSE- D 5 er udlagt til friholdtomrAde og fritid-
sanlreg, og forbeholdt begravelsesplads. · 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Der rnA ikke opf0res 
bebyggelse pc'l omrndet, men der han etableres hegn, port, 
brenke, borde og lignende. · 

BEY ARINGSFORHOLD - D 5 er omfattet af landstings
forordning om begravelsespladser, og skal henligge min. 50 
Ar efter sidste begravelse; 

TRAFlK 00 TEKNIK - Der kan etableres intern sti i omrA
det. 

FRIHOLDTE AREALER 00 FRlTIDSANLEG - Arealer 
uden begravelse skal henligge i naturtilstand. 

1 · •• . . . ~ 

D-6 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - D 6 er beliggende i den nordlige del af af 
Ilulissat, ved Mittarfimmut Aqq. 

. ST0RRELSE 00 RUMMELIGHED- OmrMet erpA ca. 2,6 
ha, og ca. 30 % udnyttet 

EKSISTERENDE FORHOLD- D 6 indeholder llulissat's 
nyeste begravelsesplads, en del af omrMet henligger i natur
tilstand. 

OMRADEBESTE~ELSER 

ANVENDELSE ~ D 6 er udlagt til frelles friareal, og forbe
holdt kirkegArd, med dertil h0rende facilliteter. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Anlreg og byggeri 
skal tilpasses den omgivende natur. 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal indrettes de til omrc\dets 
brug nf<jdvendige P.pladser. Afvanding skal sikres ved gr0ft
ning. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRlTIDSANL£G- Ube
byggede omrAder skal i stf<jrst muligt omfang bevares som 
naturomrnder. 

KLAUSULEREDE ZONER.- OmrMet er ber0rt af sikker
hedszoner S 7 og S 18, llulissat lufthavn og lufttrafik. 

-~ .... 
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D-7 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- D 7 er beliggende i den sydlige del af den 
centrale by del, nodr for. Alanngukasik. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pi\ ca. 1,4 
ha, og ca. 80 % udnyttet 

EKSISTERENDEFORHOLD- D7rummersp<>rt.sog kultur
hal. 

OMRADEBESTEMMELSER 

.ANVENDELSE- D 7-er udlagt til fritidsanlleg og forbeholdt 
sport og kultur, Der kan etableres salgsbnedt i omrndet. 

BEBYGGELSENS UDFORMNiNG -·Bygningsh{lljden rnA 
ikke overstige 15 m, pA h{lljst40% af omrMets areal. Ny 
bebyggelse skal _ill,passe omrAdets eksisterende bygninger. 

TRAFIK OG TEKNIK - De til onuMers brug n~vendige 
P.pladser skal etableres, Alangukasik skal friholdes for par
kering. Byggeri skal tilslutten offentligt ledningsnet. 

D-8 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- D 8 er beliggende i den sydlige del af den 
Centrale bydel, syd for Alanngukasik 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pA ca. 1,1 
ha. 

EKSISTERENDE FORHOLD - D 8 anvendes til fodbold
bane. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- D 8 er udlagt tilfriholdt olll:dtde og·fritid- · 
sanlreg, og forbeholdt fodboldbane og andre idnetsfonnAI. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Offiddet rnA kun be
bygges med facilliteter der bar relation til idnet 

TRAFIK OG TEKNIK - Der kan imlreites P. pladser i omrn
det, Kunnguarsuk og Alanngukasik skal kunne friholdes for 
parkering. Der rnA ikke u~eses spildevand i olllrAdet, afvan
ding skal sikres ved gr{llfter. 

FRIHOLDTEAREALEROG FRITIDSANLEG- Omrftdets 
karakter af Abent omrnde skal bevares . 

.. - .. . .. . ··. 
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E-1 
BESKRIVELSE 

BELl GGENHED -E-1 er l)eliggende i den nordlige del af den 
centrale bydel. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pi'l ca. 0,3 
ha, og hell udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD - C-1 rummer Ilulissat gl. 
elv<erk der stadig er i drift. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - -E-1 er udlagt til teknisk formAL · 

BEB YGGELSENS UDFORMNING - Omri'ldet rnA hf<)jst 
bebygges pA 40% af arealet i max. 2 etager eller 8m. 

TRAFIK OG TEKNIK - der skal indrettes de til omri'ldets 
brug nf<)dvendige P.pladser. Ny bebyggelse skal tilsluttes 
offeiltlig vand- og aflf<)bsledning. 

HENSYN m NABOOMRADER- Det nordfor liggende 
friholdte omrnde med Knud Rasmu8sens byste og udsigts~ 
punkt rnA ikke fA udsigt og frie omn\de slf<)ret 

·. 

E-2 
BESKRIVELSE .· 

BELIGGENHED- E-2 er beliggende i den sydvestligste del 
af vestbyen, umiddelbart ud til Diskobugten. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omddet er pi'l ca. l ,9 
ha, og ca. 60 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD - E 2 rummer 1. etape af 
llulissat kraftvarmev<erk. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- C-2 er udlagt til teknisk formAl, og forbe- · 
holdt kraftvannevrerk:. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omn\det mii hf<)jst 
bebygges med 4600 m2 og max 12m hf<)jt, skorsten undtaget. 
fremtidigt byggeri skal tilpasses eksisterende bygning. 

TRAFIK OG 1EKNIK- Der skal indrettes P.pladser, sA 
Minnenip Aqq. kan friholdes for parkering. Bebyggelse skal 
tilsluttes offentlige vand- og aflf<)bsledninger. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANIJEG- Ybe
byggede arealer skal bevares i naturtilstand . 

. ·' 
•' .. . .... 
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· E-3. 
B~SK~IVELSE 

BELIGGENHED- E-3 er beliggende syd0stligt i den Cen
trale bydel. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- Omri\det erpi\ ca. 0,5 
ha, og hell udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- E-3 er bebygget med vand
vrerk 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- E·3 er udlagl til teknisk formAl, og forbe
holdt vandvrerk. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Der rnA h0jst bygges 
pA 20% af arealet. og h0jst i 2 etager eller 8 m. ny bebyggelse 
skal tilpasses eksisterende bygninger. 

TRAFIK OG TE~ - Der ska1 indrettes de til oll"lfMets 
brug n{ijdvendige P.pladser. Byggeri skal tilsluttes offentlige 
Vand- og afl0bsledninger. Skyllevand fra vandvrerket kan 
ledes til terrren, under forudsretning af at det kan ske uden 
gener for omgivelseine. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANUEG- Fjeld
skrftningeme mod havn og Hanelen skal friholdes for byg
geri. 

91 
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E-4 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - E-4 er beliggende i fjeldet syd for 
Qilakitsoq. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pi'i ca. 2,5 
ha, og ikke udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD - E-4 henligger i naturtil
stand. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - E-4 er udlagt til teknisk formAl, og er 
forbeholdt vandforsynings- og rekreative formAl. 

BEBYGGELSEI'{S UDFORMNING-Byggeriskal tilpasses 
den omgivende n~tur, ogden meget markante placering .. 

1RAFIK OG TEKNIK - E-4 skal traflkbetjenes fra omrMe 
A-26, der skal etableres vende- og p-plads. 

. ' 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLJEG- Omrndet 
skal i sij')rSt muligt omfang bevares som naturomrMe. 

KLAUSULEREDE ZONER - Omrndet er ber0rt af sprerre
zone S I omkring vandindvindingsomrAdet. 

: . . 
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E-5 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - E-5 er beliggense sydvest i Vestbyen 
direkte til Doskobugten. 

ST0RRELSEOG RUMMELIGHED -OmrMeterpAca. 0,7 
ha, og ca. 60 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD - E-5 er bebygget ·med 
natrenovationsanstalt. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- E-5 er udlagt til teknisk fonnru, og forl>e
holdt natrenovationsanstalt. · 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Omrndet rnA h~jst 
bebygges med 200 m2, ny bebyggelse skal tilpasses eksi
sterend~ bygning. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der skal indrettes de til omrndets 
brug n0dvendige vende og P.pladser. Afl~b til Diskobugten 
kan etableres. 

I r-· 
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E-6 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- E-6 er beliggende i den nord~stlige del af 
Ilulissat byzone. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 75 
ha, og ca. 25 % udnyttet. 

EKSIS1ERENDE FORHOLD- E-6 rummer Ilulissat luft
havn. 

0 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- E-6 er udlagt til srerlig anvendelse;og er 
forbeholdt lufthavn. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Byggeri skal udfor
mes efter samlet plan for omrndel Begrrenset tilbygning kan 
dog tillades tilpasset eksisterende bygninger. 

TRAJiiK OG 1EKNIK - Der skal. indrettes de til Olllf<\dets 
brug n0dvendige P.pladser. Der skal over omrndet etableres 
vejbetjening til omrMe E-10. afl~bsledning til Diskobugten 
lean ·etabletes. ·· · · · 

FRIHOLD1E AREALER OG FRITIDSANLEG - Arealer 
udenfor bygge- og anlregsomrnder skal bevares i naturtil
stand. 

KLAUSULEREDE ZONER. - Omrndet er ber~rt af sikker
hedszon~r S 7 og S 18, Ilulissat lufthavn og lufttrafik. 

. ....... . 
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E-7 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - E-7 er beliggende nord0stligt i Ilulissat 
byzone. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 10 
ha , og ikke udnyttel. 

EKSISTERENDE FORHOLD ~ E-7 henligget i naturtilstand 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE- E-7 udlregges til srerlig anvendelse, og er 
forbeholdt lufthavnsfonnAI. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Bebyggelse skal ud
f0res efter sam let plan for omrfldet. koordineret med omrnde 
E-6. Planen skal udnytte udsigteforholdene over Diskobug
ten. 

~ OG 1EKNIK- Om.rMet skal traflkbetjenes fra E-6 
omrAdet, vej til om.rAde E-10 skal f0res over omrfldet Der kan 
etableres afl0b til Diskobugten. 

FRIHOLDTEAREALEROG FRITIDSANLJEG- Vedsam
let plan skal karekteristislke fjeldpartier S0ges bevaret. 

KLAUSULEREDE ZONER - OmrMet er ber0rt af sikker
hedszoner S 7 og S 18, Ilulissat lufthavn og lufttraflk. 

E-8 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - E-8 er beliggende inord0stligt i Ilulissat 
byzone. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet er pA ca. 3,8 
ha, og ca. 25 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORROLD - E-8 ruminer antenneanlreg 
til Ilulissat lufthavn. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE :. E-8 er udlagt til · srerlig anvendelse, og 
forbeholdt luftshavns-·og teleformAI. 

BEBYGGFLSENS UDFORMNING- OmrMet rnA h0jst 
bebygges pA 10% af arealet, og h0jst i 2 etager. Byggeri skal 
etableres efter samlet plan 

TRAFIK OG TEKNIK - Der skal indrettes de til omrMets · 
brug n0dvendige P.pladser. Afl0b til Diskobugten kan etab
leres. 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANLJEG - Fjeldsi
deme mod Diskobugten og Itisuarsuk rnA ikke bebygges. 

KLAUSUL~E ZONER- OmrAdet er ber0rt af sikker
hedszoner S 7, S 15 og S 18. 

, • ... I ,•o 
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BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - E-9 er beliggende pA nordsiden af 
Nuuaarsuk. 

ST0RRELSE OG RUMMELJGHED- OmrAdet er pA ca. 6,5 
ha, og ca. 30 % udnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- E-9 rum mer Ilulissat losse
plads. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE··- E-9 er udlagt til srerlig anvendelse, og 
forbeholdt a.ffaldsdeponering. · 

BEBYGGELSENS UDFORMNING - Der kan .e~bleres 
byggeri i 1 etage i tilknytning til affaldspladsens funktion pA 
hyjjst 5 % af arealet. bygninger skat fremstA med malede 
facader, og myjrkt saddeltag. 

TRAFIK OG 1EKNIK - Der rnA kun etableres 1 tilks>1rsel til 
omrAdet. 

HENSYN TIL NABOOMRADER- Olllfllder der er inddra
get til affaldsdeponering skat indhegnes. 

KLAUSULEREDE ZONER- OmrAdet er ber0rt af sikker
hedszone S 18, Ilulissat lufthavn og lufttraflk. 

. . . ·· .. · 

E-10 
BESKRIVELSE 

BELIGGENHED - E-10 er beliggende i den nord0stlige del 
afbyzonen. 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrAdet er pA ca. 15 
ha, og ikke udnyttet. 

EKSIS1ERENDE FORHOLD - E-10 henligger i naturtil
stand. 

OMRADEBESTEMMELSER 

ANVENDELSE - E-10 udlregges til srerlig .anvendelse, og 
forbeholdes til stenbrydning og dertil knyttede aktiviteter. 

BEBYGGELSENS UDFORMNING- Etablering af sten
~rud i omrAdet skat ske efter en samlet plan for E.IO 

TRAFIK OG TEKNIK- OtirrAdet traf"lkbetjenes fralufthavns
ornrAdet. Spildevand inA ikke udledes i vigen mellem 
Qasigiattaat og Qasigiarsuit 

FRIHOLDTE AREALER OG FRITIDSANL.tEG -·Omn\det 
eller de dele der er under stenbrudsbearbejdning skal 
indhegnes. 

KLAUSULEREDE ZONER- OmrAdet er beryjrt af sikker
hedszone S 18, Ilulissat lufthavn og lufttraflk . 

. ' ...... ·: .. ··;· .. "' .. 



96 Ilulissat kommuneplan 1994 - 2004 

BESKRIVELSE 

BELIGGENHED- E-ller beliggende i den nordlige del af 
den centrale bydeL 

ST0RRELSE OG RUMMELIGHED- OmrMet erpA ca-2,4 
ha, og heltudnyttet. 

EKSISTERENDE FORHOLD- E-ll rummer ilulissat tank
anlreg. 

OMRADEBESTEMMELSER 

· ANVENDELSE - E-10 udlregges til srerlig anvendelse, ·og 
forbeholdes tankanlreg, 

BEBYGGELSENS~;~UDFORMNING - Der rnA illce bygges 
h!Z)jere end eksisterende tanke. 

KLAUSULEREDEZONER- Omn\det er ber!Z)rt af sprerre
zone S 4 omkring tankanlregget. 

. .. 
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s l VANDINDVTNDINGSOMAADE, ILULISSAT 

Der fas ts<eltes en sp<errezone omkring v andindv indingsom
dldet i Ilulissat i henhold til Landstingsforordning om 
bcskytt else af miljoet. 

Grcensen placeres 30 m udenfo r vandopl andsgr<ensen . 

lndenfor omrildet mil der ikke findes bygriinger, hundehold, 
drives erhve rvsvirksomheder, institutioner og lignende eller 
findes oplag af stoffer der kan forurene vandet. Anlreg der 
er n0dvendig for vandindvindingen er ~og undtaget. 

lulissat kommune har indseende med at grrensen over
holdes, Gr0nlands H j em m estyre er d ispensationsm ynd ighed. 

. . . 

·· S-1 

s l fLULISSANI IMERMIK KATERSUlFFIK 

Avatagiisil illersorneqarnissaat pillugu Jandstingip peqqussutaa 
lunngavigalugu Ilulissani imermik katersuiff]up eqqaa sp<erre
zoneqarpoq ( assiineq). 

Erngup nunap tim aa ni killingata 30 meter- imik ungataani 
kill eqarpoq. 

Taassuma iluani illoqassanngilaq, qimmeqarfiunani, inuussu
ti ssars iutinut ingerla ls iveqarani, atorfeqarfeqarani assingisaa
nilluunniit imaluunniit imermik mingutsitsisinnaasunik kater
sugaqarani. Pineqanngillal imermik katersuinermut atortuutit 
pisa.riaqartut. · 

Ki11eqarfiup eqqortinneqarnissaa JuJissat kotnmuniata nakku
tigisaraa, hjemmestyre immikkut ak"llersiSartuuvoq . 

. .. 
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S-4 

S4 TANKANL/£G. 

Sprerrezone omkring tankanlregget i llulissat fastsrettes til 
50 m fra tankbassinkanter. 

Indenfor sprerrezonen m~ kun findcs byggeri og anlreg i 
Lilknylning til Lankanlregget. 

Ilulissat kommune har indseende med at grrensen over
holdes, Gnilnlands Hj emmestyre er dispensationamyndighed. 

S4 TANKEQARFIK. 

llulissani tankeqarfiup eqqaani sprerrezone tanket kiJJinganiit 
50 m-riuvoq. · 

Killeqarfiutitaasup iluani Laamaallaat sanaartukkat atortulersuu
tillu tankeqarfiinmut attuumassuteqartut issapput. 

Killeqarfiup eqqortinneqarnissaa Ilulissat Kommuniata nak
kutigisaraa, hjemmestyre immikkut akuersisarluuvoq. 

51, . -55 56. 
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S6 SPRfENGSTO FMAGASIN. 

Sprerrezonen omkring midlertidigt spnengstofdepot i 
llulissat fasts<elles til 75 m mod vest, men ubegr::enset mod 
0st idet omr~dcl her indg!lr i vandindvindingszonen. 

Dcekningsgraden for depotel er usikker, men kan forbedres, 
der m!i i depolet kun opbevaces den mrengde. sprrengstof 
som kan tillades efter den etablerede drekningsgrad sam
menholdt med sprerrezonens st0rrelse (afstand til Mittar
fimmut Aqqut) . 

De rna ikk:e indenfor sprerrezonen forega almindelig 
frerdsel; findes bygninger elle~ anlreg der ikk:e.er knyttet til 
sprrengstofdepotet, eller oplag af .Jet antrendelige stoffer 
eller brandbare vresker. 

llulissat kommune har indseende med at grrensen over
holdes, Gr0nlands Hjermmestyre er dispensationsmyndig
hed. 

.. . ~ --

.. S-6 

s 6 QAARTITEltUTISSAASIVtK. .. 

I lui issani q aa titerul issaasi v iugal Iartumut kill iliunneqarpoqkim
mut 75 m, kangimulli killeqarani, tamanna imermikkalersivim
mut ilaammal. 

Toqqorsiviup matusinnaasaa nalorninarpoq, pitsanngortinne
qarsinnaallunili, toqqorsivjrnmi tamaallaat paarineqassapput 
qaatiterutissat akuerineqarsinnaasut matusinnaasaq malillugu, i
lanngullugu sprerrezonep annertussusia (Mittarfimmut Aqqum
mul ungasissuseq). 

Ki lleqarfil i ussap il uan i mali nginnaasumik an~a~lattoq assanngi
laq, illoqarani atortulersuuteqaraniluunniit qaatitserutissaasi
vimmuf attuumassuteqaringitsunik, imaluunnlit lkuallajasunik 
stoffenik imerpalasuniUuunniit katersugaqassanani. · 

K.illeqarfiup eqqortinneqarnissaa Ilulissat Kommuniata nakku
tigisaraa,. hjemmestyre immikk:ut akuersisartuuvoq. 

•• <{, ,. .,:. 
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S-7 

LUFTHAVN. 

Sp<errezone 7 er fastlag t for at sikre hindringsfri beflyvning 
at Ilulissal's lufthavn. · 

Sprerrezone 7 er 480m bred og 3350m lang og placerel 
symmetrisk omkring Jandingsbanens referancepunkt (midte 
at landingsbanen). 

Indentor sp<errezonen skal al bygge- og anlcegsaktivitel 
godkendes af Gr0nlands lufthavnsvresen og Stalens Juft 
fartsvresen. 

Spreriezorien er fastlagt efter regler for · STOL baner i 
Gr0nland, og kan rendres ved· rendring af landingsbane, 
flytyper i beflyvni~en m.m. 

J 
/< 

( 

) 

;. 
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S7 MITTARFIK. 

Sprerrezone 7 aalajangerneqarpoq Ilulissat millarfiat akornute
qanngi tsumik atorneqarsi nnaaqqullugu. 

Spa;rrezone 7 480 m-risut silitsigaaq, 3350 m-ritut takitsiga
luni aammalu millarfiup qeqqanul lulluullUnngorlugu inissita
alluni. 

Killeqarfiup iluani illuliorncq sanaartorncrlu tamarmi Nunalla 
mittarfeqarfianit aamma Naalagaaffiup silaannakkut angal1allo
qarfiani l akuerineqartussaapput. 

Sprerrezone aalajangenieqarpoq Kalaallit-m,maanni STOL
nut mittarfinnut malittarisassat malillugit aammalu aJlanngor
tinneqarsinnaalluni mittarfiup, timmisartut atorneqartut il.il. 
allanngorn~risigul. 

• b 
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s 10 HELISTOP I ILIMANAQ 

S 10 er klausuleret zone omkring helistop i Ilimanaq. 

Sprerrezone er 40 x 50 m, placeret omkring sretningsom
r~de for helikoptcrlanding. 

Indsigtszonen udglir fra .spret.rezonens hj0rner, og afviger 
fra ind- og udflyvningsretningen med 10 %, ydre grrense 
Jigger i 800 m horisental afstand. 

Fladen har en hreldning pli 12,5 % i ind- og udflyvnings
. trelJ1ing, pa siderne er hreldningen 100 %, til en afstand pa 

45 m fra sprerrezonen. 

Indentor· sprerrezonen skal al bygge- og anlregsaktivitet 
godkendes af Gr0nlands Lyfthavnsvresen og State·ns 
Luftfartsvresen. 

Sprerrezonen er fas.tlagt efter BL 3-25. Bestemmelser om 
etablering af helikopterflyvepladser pli Fren~eme og i 
Gr0nland. 

N 

1 

1:4000 
.·· ... 

s~to 

s 10 ILIMANAMI HELISTOP 

S 10 Ilimanami helis~opip eqqaani killeqarfiuvoq. 

Sprerrezo.ne angissuseqarpoq 40 x 50 m, helikoperit mittarfiat 
kaajallallugu. 

lndsigtszO.ne sprerrezonep teqeqquiniit aallartippoq, taamaatil
lunilu mikkiartorqarfiup tingisarfiullu tungaaniit 10 %-inik, 
killeqarfik silarleq 800 m nalerimasumik ungasissuseqarpoq. 

Mikkiartortarfiup tingisarfiullu tungaa 12,5 %-irnik sivingane
qarpoq, sanerai 100 %-inik sivinganeqarput, sprerrezonemin-
ngaa~nili 4.5 m ungasissuseqarluni. .. . . 

Sprerrezonej> iluani illuliorneq ,sanaartornerlu tamaimi Nunatta 
mittarfeqarfianit aarnma Naalagaafiup silaannakkut angaJJassi
soqarfianiit akuerineqartussaavoq. 

Sprerrezone aalajangerneqarpoq Kalaallit-nunaanni STOL
nut mittarfiJ:}nut malittarisassat mali1Jugit aarnrnalu al1anngor
tinneqarsinnaa1Juni mittarfiup, timmisartut atomeqartut il.il. 
allann~orneri~igut. 

...... ,, . ,. ·.~ 
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S-11 

Sll HELISTOP I QEQERTAQ 

S 11 er kJausuleret zone omkring helistop i Qeqeratq. 

Spa:rrezone er 40 x 50 m, placeret omkring sretningsom
r~de for helikopterlanding. 

Indsigtszonen udg~r fra spa:rrezonens hj0rner, og afviger 
fra ind- og udflyvningsretningen med 10 %, ydre gra:nse 
Jigger i 800 m horisental afstand. 

Fladen har en hreldning pl!. }2,5 % i ind- og udflyvnings
tretning, pl!. siderne er ha:ldningen 100 %, til en afstand pl!. 
45 m fra sprerrezonen. 

Indentor. sprerrezonen skal al bygge- og anlregsaktivitet 
godkendes af Gr~J!lands Lyfthavnsvresen og Statens 
LuftfartsvreseJi. ie 

Sprerrezonen er fastlagt efter BL 3-25. Bestemmelser om 
etablering af helikopterflyvepladser p~ Frer0erne og 

. Gr0nland, 

1:4000 

. : 
~. : .. 

Sll QEQERTAMI HELISTOP 

S i 1 Qeqertami helistopip eqqaani killeqarfiuvoq. 

Sprerrezone angissuseqarpoq 40 x 50 m, helikoperit mittarfiat 
kaajallallugu. 

Indsigtszone sprerrezonep teqeqquiniit aallartippoq, taamaatil
lunilu mikkiartorqarfiup tingisarfiullu tungaaniit 10 %-inik, 
killeqarfik silarleq 800 m nalerimasumik ungasissuseqarpoq. 

Mikkiarlortarfiup tingisarfiullu lungaa 12,5 %-imik sivingane
qarpoq, sanerai 100 %-inik sivinganeqarpul, sprerrezonemin-
ngaanniit 45 m unga'sissuseqariuni . . 

Sprerrezonep iluani illuliorneq sanaartornerJu tamarmi Nunalla 
mittarfeqarfianit aamma Naalagaafiup siJaannakkut angallassi
soq arfianii t akuerineqartussaavoq. 

Sprerrezone aalajangerneqarpoq Kalaallit-nunaanni STOL
nut mittarfinnutmaJittarisassatmalillugit aammalu allanngortin
neqarsinnaalluni mittarfiup, timmisartut atomeqartut il.il. al
lanngorner~sigut. 

' ,' 
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s 12 SAQQAQ I HELISTOP. 

S 12 er kJausuleret zone omkring helistop i Saqqaq . 

Spa:rrezone er 40 x 50 m, placerel omkring s<etningsom- . 
rade for helikoplerlanding. . 

Indsigtszonen udgar fra sp<errezonens hj0rner, og afviger 
fra ind- og udflyvningsretningen med 10 %, ydre gr<ense 
Jigger i 800 m horisental afstand. ' 

Fladen har en h<eldning pa 12,5 % i ind- og udflyvnings
tretning, pa siderne er ha:ldningen 100 %, til en a(sland pa 
45 m fra spa:rre~one~. . . . . . . ·· 

lndenfor spa:rrezonen skal al bygge- og anla:gsaktivitet 
godkendes af Gr0nlands Lyfihavnsvresen og Statens 
Luftfartsvresen. 

Sp<errezonen er fastlagt efler BL 3-25. Bestemmelser om 
etablering af helikopterflyvepladser pa Frer0eme og 
Gnmland. 

1:4000 ·.· 

4 .... 
,. • • o; r 

S-12 

s 12 SAQQAMI HELISTOP· 

S 12 Saqqami helistopip eqqaalii killeqarfiuvoq. 

Spa,:rrezone angissuseqarpoq 40 x 50 m; helikoperit mitlarfiat 
kaaj a Jlallugu. · 

Indsigtszone sprerrezonep teqeqquiniit aallartippoq, taamaatii
Junilu mikkiartorqarfiup tingisarfiullu tungaaniit 10 %-inik, 
killeqarfik silarleq 800 m nalerimasumik ungasissuseqarpoq. 

Mikkiartortarfiup tingisarfiullu tungaa 12,5 %-imik sivingane
qarpoq, sanerai 100 %-inik sivinganeqarput, spa:r:rezonemin
ngaanniit 45 m ungasissuseqarluni. 

Sprerrezonep iluani illuliotneq sailaartornerlu tamarmi Nunai
ta mittarfeqarfianit aamma Naalagaafiup silaannakkut angal
lassisoqarfianiit akuerineqartussaavoq. 

Sprerrezone aalajangerneqarpoq Kalaallit-nunaanni STOL
nut mittarfinnut malittarisaSSat malillugit aammalu allanngor
tinneqarsinnaalluni mittarfiup, timmisartut atorneqartut il.il. 
allanngornerisigu\. ·. 

·-· . 
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S-13 

Sl3 V ANDINDVINDINGSOMRADE, 
ILIMANAQ. 

Der fastsrettes en sprerrezone ornkring vandindvindingso:rn
r~det i Ilirnanaq i henhold til Landstingsforordning om be-
sky!telse af milj0et. · 

Gx:rensen placeres 30 m udenfor vandoplandsgnensen. 
Indenfor omrlidet rna der ikke (indes bygninger, hundehold, 
drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lign'ende eller 
findes oplag af stoffer der kan forurene vandet. Anlreg der 
er n0dvendjg for vandindvindingen dog undtaget. 

· Ilulissat kommune hac indseende ined at grrensen over
holdes, Gr0nl ands Hjemmestyre er dispensationsm ynd i ghed. 

N 

0 
GRJENSE FOR I 

ILIMANAQ BYGDEZONE 
ca. 1: 25.000 

.. s 13' ILIMANAMI IMERMIK KATERSIVIK 

Avatagiisit illersorneqarnissaat pillugu landstingip peqqussutaa 
tunngavigalugu Ilimanami imermik katersiviup eqqaani asse r
neqarpoq. 

Erngup nunap timaanut killingnit 30 rn-ip avataaniitsinneqar
poq. Taassuma iluani illoqassanngilaq, qimmeqarani, inuussu
tissarsuitinut ingerlatsiveqarani, atorfeqarfeqaraniluunniit ima
luunniit imermut rningutsitsisinnaasunik katersugaqarnni. Pinc
qanngillalli atortulersuutit imerrnik katersinerrni pisariaqartin
neqartut. 

Killeqarfiup eqqortinneqarnissaa ilulissat Kommuniata naldru
'tigisaraa, hjemmestyre imrnikkut al'Uersisartuuvoq. 

. ~ . . •• !. ·· .. ·. 

' . 
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VANDINDYINDINGSOMRADE, SAQQAQ. 

Der fastsrettes ·en sprerrezone omkring vandindvindingsom
r~del i Saqqaq i henhold til Landstingsforordning om be
skyttelse a£ miljoet. 

Grrensen placeres 30 m udenfor vandoplandsgrrensen . 
Indentor omriidet milder ikke findes bygninger, hundehold, 
drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende eller 
findes oplag af stoffer der kan. forurene v'andel. An! reg der · 
er n0dvendig for vandindvindingen dog undtaget. 

pu!issat kommune har indseende med at grrensen over
lioldes, Gr0niands Hjemmestyre er dispensationsm yndlghed. 

0 ' -

S-14 

s 14 SAQQAQM1 IMERMil< KA TERSIVIK 

Avatagiisit illersorneqarnissaat pillugu landstingip peqqussutaa 
tunngavigalugu Saqqaqmi imermik katersiviup eqqaani asser
neqarpoq. 

Erngup nunap timaanut killingnit 30 m-ip avataaniitsinneqar
poq . Taassuma iluani illoqassanngiJaq, qimmeqarani, inuussu
tissarsuitinut ingerlatsiveqarani, atorfeqarfeqaraniluunniit im<~
luunniit imermut mingutsitsisinnaasunik katersugaqarani. Pine
qanngillalli atortulersuutit imermik katersinermi pisariaqartin
neqartul. 

Killeqarfiup eqqortinileqatnissaa Ilulissat Kommuniata n.akku
tigisaraa, hjemmestyre immikkut akuersisartuuvoq. 

~ 't i 
~ r t 

~ ... '• . 1~ 
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ca. 1:25.000 
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S-1·5 

s 15 ANTENNEOMRADE VED LUFfHAVN. 

Zonen er fastlagt som en cirkel med radius pa 75 m, med 
centrum i koordina! 650/534. 

Indsigtszonen skal sikre antenneanl<egget mod beskadigelse 
og elektrisk stoj. 

Tele Attaveqaatit har indseende med at grrenses overholdes, 
og virker sorn dispensa!ionsmyndighed. 

,,zooo 

· .. ; 
..... 

s 15 MITfARFIMMI ANTENNEQARFIK. 

Zone ·(nuna immikkoortinneqarnikoq) ammalortuuvoq qeqqa
niit avammut 75 m, piffik qiteralugu 650/534. 

Killeqarfiup antenneqarfiup ajoqusiinernut kallerup inneratalu 
nipiliorneranu! illersussavaa. 

Killeqarfiup eqqortinneqarnissaa Tele Attaveqaatit nakkutigi
saraa, aammalu immikkut akuerisar!uulluni. 

.... ~ ·. 
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s 16 . ANTENNEOMMDE PA INUSSUSSUAQ: 

Zone 5 er fastlagt som 2 sammenhrengende cirkler med 
radil!S 100 m, og centrum i de 2 parabolantenner, koordi
nater 500/187 og 503/192. 

Indsigtszonen skal sikre antenneanlregget mod beskad igelse 
og elektrisk st0j. 

Tele Attaveqaatit har indseende med at gnimsen overholdes, 
og virker som dispensatwnsmyndighed. 

1:2000 

. . :;,. . .. ·.· 

.. . . 

S-16 

s 16 MITfARFIMMI INUSSUSSUAQ. 

Zone 5 (nuna immik:koortinneqarnikoq) ammalortuupput mar
luk qeqqaniit avammut 100 m, aamma qiteralugit parabolan
tennit marluk, piffinni qiteralugit 509/187 aamma 503/192. 

Killeqarfiup antenneqarfiup ajoqusiinernut kallerup inneratalu 
nlpiliomeranut illersussavaa . 

Killeqarfiup eqqortinneqarnissaa Tele Attaveqaatit nakkutigi
saraa, aammalu immikkut akut.:risartuullu11i. 

. ·~ .. ... 
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S-17 

. s 17 . LUF11RAFIK, ILULISSAT LUFTHAVN. 

Den klausulerede zonen angiver el omr~de omkring Ilulissal 
Juflhavn, hvor der cr visse begrrensninger for arealan
vendelscn. 

Grrensen er fastsat som to cirkler med centrum i landings
banens referancepunkt , koordinal 710/555 og radius 
hen~oldsvis 4000 m og 5500 m. · 

Indsigtsgrrensen angiver frihedsplaner omkring Jandings
banen i et horisqntalplan i kote 73 til afstand 4000 m, pg 
stigende til kote 148 i afstand 5500 m. lndsigtszonen skal 
sikre hindringsfri beflyvning af Jandingsbanen. · . 

' I I ·-

"STOL-ban'er i G~nland, standardprogram maj 1982" 
beskriver reglerne nrermere. 

Gn~nlands Luflhavnsvresen har indsigt med zonen, Statens 
Luftfartsvresen er dispensationsmyndighed . 

. ... 

INDSI<:JTSZONE - HINDRJNGSFRIT PlAN 

s 17 SILAANNAKKUT ANGALLANNEQ, ILULIS
SAT. 

K.lausulerede zone (Immikkoortoq inniminnigaq) []ulissat mil
tarfiala cqqaa killilerpaa, loqqavissat killilimmik alorneqarsin
naaffi a l. 

Killeqarfik iluleriinnik marlunnik ammalortuliorneqarpoq qite
ralugu millarfiup qeqqa, piffik 710/555 aamma avammut 4000 
m aamma 5500 meterisut inissisimallutit. 

Killeqarfiup nalunaarpaa mittarfiup eqqaani kote 73-mut na
lerimasumik ungasissuseq 4000 m, aamma kote 148-mut qaf
fakkiartuaalluni ungasissuseq 5500 m .. Killeqarfiup mittarfi
up akornuteqanngitsumik atorneqarsinnaanera qul<irnaassavaa. 

Malittarisassat erseqqinnerusumik allaaserineqarput uani : 
"STOL-baner i Gr0nland, standardprogram maj 1982"-mi. 



Klausu·Jerede zoner '109 

s rs LUFTfRAFIK, lLULiSSAT LUFTHA VN. 

Den klausulerede zone S-18 omfaller et omrade omkring 
Ilulissat lufthavn, hvor der kan v<ere st0jgener pa grund af 
flytrafik til og fra lufthavnen. · 

Gnensen fastsrette.s til 700 m pa begge sider af landings
banens forl<engede centerlinie. 

Der mil iUe placeres st0jf0lsulll u~::IJyggdst:: imkufo1 
Indsigtsgr<ensen. 

Ilulissai kommune har indse~nde ·med g!rensen, G~0nlands 
Hjemrriestyre er dispensationamyndigh.ed,. 

I 
I 

·/ 
; '' 

s 18 

S-18 

SILAANNAKKUT ANGALLANNEQ, ILULIS
SAT MITfARFIAT. 

Klausulerede zone S-18-miippoq (Immikkomtoq inniminni
gaq) Ilulissat mittarfiala eqqa<J, mittarfimmiit/mullu silaannak
kut angallannermi nipiliornermik akornusersuiffiusinnaasoq. 

Killeqarfik aalajangerneqarpoq mittarfiup qeqqata titarlugu tal
linera illualungeriillugu 700 meterinut. 

Taassuma iluani nipiliornermul malussarissumik sanaartorto
qassanngilaq. 

Kiileqarfik llulissat kommuniata nakkutigisaraa, hjemmestyre
lu immikkut akilersisartuullutik. 

.. 

~·~~~~r p 
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S-22 

s 22 . "fANKANLIEG, ILIMANAQ 

Sikkerhedszonen omkring lankanlregget er fastlagt til et 
areal der omfaller en afstand p1i 20 m fra Lankanlregget. 

Sikkerhedszonen er fastlagt med hjemmel i Bekendtg0relse 
nr~ 9 af 06.03.1987 om brandfarlige vresker. Omr1idet 
administreres af Direktoratet for Sundhed og Milj0 under 
Hjemmestyret. 

N 

1:2.000 

s 22 ILIMANAMI ''fANKEQARFIK 

Sillimaniarnermut killeqarfiusoq tankeqarfiup eqqaaniit 20 m
isul ungasissuseqarnissaa aalajangerneqarpoq. 

SiJlimaniarnermul killeqarfiusoq Namminersornerullutik Oqar~ 
tussal Nalunaarut nr. 9 06.03.1987-imeersoq ikuallajasut pil
Jugit naapertorlugu aalajangerneqarpoq. Immikkoortortaq Peq
qinnissamut Avatagiisinullu Naalakkersuisoqarfimmit Nammi
nersornerullutik Oqartussanit aqunnenarpoq. 

.· 

:. . . .. . : .. 
·:·_·· ----------~-----·-··----------------------------------------------------------
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s 23 TANKANLJEG, OQAATSUT. 

Sikkerhedsionen omkring tankanlregget er fastlagt til et 
areal der omfatter en afstand p~ 20 m fra tankanlregget. 

Sikkerhedszone~ ei fasllagt med hjemmel i Bekendlg0relse 
nr. 9 af 06.03.1987 om br<ihdfarlige vresker. Omr~det 
administreres af Direktoratel for Sundhed og Mi)j0 under 
Hjemmestyret. 

. .. .. \ . ... . · ·. 

S-23 

s 23 SAQQAMI TANKEQARFIK 

Sillimaiiiarnermut kille'qarfiusoq tankeqarfiup eqqaaniit 20m
isut ungasissuseqarnissaa aalajangerneqarpoq. 

Sillimaniarnermut killeqarfiusoq Namminersornerullutik Oqar
tussat Nalunaarut nr. 9 06.03 .1987""-imeersoq ikuallajasut pii
Jugit naapertorlugu aalajangerneqarpoq. Immikkoortortaq Peq
qinnissamul Avatagiisinullu Naalakkersuisoqarfimmit Nammi
nersornerullutik Oqartussanit aqunnenarpoq . 

l2.000 

·.· 
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S-·24 

·s 24 TANKANLA<.:G, QEQERTAQ-

Sikkerhedszonen omkring tankanlregget er fasllagt til ct 
areal der omfatter en afstand pli 20 m fra tankanlregget. 

Sikkerhedszoneh er fa5tlagt med hjemmel i Bekendtg6relse 
nr. 9 af 06.03.1987 om brandfarlige v_,esker. Omrlidet 
admjnistreres af Direktoratet for Sundhed og Milj~ under 
Hjemmestyrel. 

0 
~qs 

\3 

s 24 QEQERTAMI TANKEQARFIK 

Sillimaniarnermut killeqarfiusoq tankeqarfiup eqqaaniil 20m
isut ungasissuseqarnissaa aalajangerneqarpoq. 

Sillimaniarnermut killeqarfiusoq NamminersornerullutikOqar.:. 
tussal Nalunaarut nr. 9 06.03.1987-imeersoq ikwillajasut piJ
lugit naapertorlugu aalajangerneqarpoq. Immikkoortortaq Peq
qinnissamut Avatagiisinullu Naalakkersuisoqarfimmit Nammi
nersornerullutik Oqartussanit aqunnenarpoq. 

-+---------------+---------------+--------------~02 

1:2.000 
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s 25 TANKANL!EG, SAQQAQ. 

Sikkcrhedszoncn omkring tankanl<rgge t er fastlagt til el 
areal der omfatter en afstand p~ 20 m fra tankanhegget. 

Sikkerhedszonen er (astlagi med hjemmel i Bekendtgorclse 
nr. 9 af 06.03.1987 om briindfarlige va:sker. Omr~det 
administreres af Pirektoratet for Sundhed og Milj0 under 
Hjemmestyret. 

.... 
·.· · . . 

II\ 

S-25 

s 25 SAQQAMI TANKEQARFIK 

Sillimaniarncrmul killcqarfiusoq lankeqarfiup. eqqaaniit 20m-
isut ungasissuseqarnissa~ aalajangerneqaq:ioq. · 

Silll~miniar~~rmut kill~qarf.iusoq Namminersornerullutik Oqar.,
tussat Nalunaarut nr. 9 06:03~ 1987-imeersoq ikuallajasut pi]~ 
lugit naapertorlugu aalajangerneqarpoq. Immikkoorlortaq Peq
qinnissamul Avatagiisinullu Naalakkersu isoqarfimmit N<Jmmi
nersornerullutik Oqartussanit aqunnenarpoq. 

1:2.000 
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