2. BY- OG BYGDEZONEPLAN

Arealmvndighed

I henhold til §2 i areal- og planbekendtg0relsen skat en kommuneplan indeholde
en plan, der afgrcenser kommunens by- og bygdezoner.
Ved afgrcensningen af disse zoner fastlcegges de arealer indentor Qaanaap
Kommunia, hvor kommunalbestyrelsen er arealmyndighed. For 0vrige arealer i
kommunen (frilandszone) er /andsstyret arealmyndighed. Forsvarsomradet (se
figur 6 side 10) er dog hverken omfattet at kommunalbestyrelsens eller landsstyrets
arealmyndighed. Omradet er derimod reguleret pa grundlag af scerlig aftale om
Gr0nlands forsvar.
Qaanaap Kommunias afgrcensning er vist pa figur 1.
Qaanaap Kommunia

I

t

Det tidligere kommunenavn "Avanersuaq" betyder det h0je nord, og Qaanaap
Kommunia er da ogsa Gr0nlands nordligste kommune. Kommunen omfatter et
areal pa cirka 245.500 km2, hvoraf cirka 80% er dcekket at indlandsis, 8% er isfrit
og 12% er havomrade.
Kommunen har ved sin beliggenhed vceret l ndfaldsport for de forskellige eskimoiske indvandringer fra Canada og samtidig vceret det naturlige udgangspunkt for
polare ekspeditioner i slutningen af sidste arhundrede og i begyndelsen af dette.
De mest kendte er Peary 's nordpolsfcerd og Knud Rasmussens Femte Thuleekspedition. Knud Rasmussens ekspeditioner blev primrert finansieret gennem handelsstationen Thules virksomhed. Sprogligt og familemressigt er der gode forbindelser til Canada.
Det rige dyre- og fugleliv er grundlag for det dominerende fangererhverv og for en
tangerkultur i kommunen, der i h0jere grad end i det 0vrige land er bevaret i
Qaanaap Kommunia.
Befolkningen havde deres f0rste m0de med den hvide mand i 1818, men fmst fra
omkring begyndelsen at det 20. arhundrede etableredes der vedvarende kontakter
i kraft af Robert E. Pearys ekspeditioner til omradet.
Knap 200 ar etter at Hans Egede havde startet sin missionsvirksomhed i det
sydlige Gr0nland, kom missionen i 1909 til Uummannaq, hvor der blev opf0rt en
missionsstation. I 1910 etablerede Knud Rasmussen Kap York Stationen Thule
med det formal at sikre befolkningen de forsyninger, som man var blevet
afhcengige af gennem den lange kontakt med Peary.
I 1927 oprettedes Fangerradet, der fungerede helt frem til 1963.
I 1943 blev vejrstationen ved Pituffik anlagt. Etter forsvarsaftalen i 1951 blev anlcegget udvidet til det, der i dag er kendt som Thule Air Base. Der henvises til afsnit
1.1.5 side 13.
Qaanaap Kommunia bevarede reelt en kolonistatus helt frem til 60 'erne, idet
Fangerradet virkede frem til 1963, da kommunen kom med i den vestgr0nlandske
kommunalordning .
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Fig. 1- Qaanaap kommunia, 1:5.000.000
Bvzone
Byzonen omfatter den eksisterende bymcessige bebyggelse i Qaanaaq, arealudlcsg til fremtidig byudvikling og fremtidig regional lufthavn vest for byen, helistop og
gruslandingsbane 0st for byen samt en rcekke rekreative friarealer omkring byen og
de ncevnte trafikale anlceg. Byzonens nordlige afgrcsnsning f01ger kate 100 meter i
terrcenet og spcender mellem to af en rcskke elve sam vist pA figur 2.
For disse arealer har kommunalbestyre lsen ret til - og under visse omstcsndigheder
pligt til- at udarbejde og endeligt vedtage lokalplaner pA grundlag af kommuneplanen.
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Fig. 2- Byzone, 1:40.000
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Retnlngslinjer for arealanvendelse f bvzone

t:

Arealanvendelse i byzone ma for de arealer, der er omfattet at bypfanen for
Qaanaaq kunske i henhold til hovedstrukturens arealudlceg og ramme r for indholdet af lokalplaner. Der henvises til afsnit 3.

b

-'For klausulerede arealer i byzone ma arealer ikke anvendes i strid med de til
enhver tid gceldende bestemmelser for den pagceldende zone.
For byzonearealer i0vrigt ma arealer kun anvendes til fangst og friluftsmcessige
formal, og der kan kun gives arealtilladelser til tele-, navigations- og ledningsanlceg
samt til mindre anlceg i forbindelse med fmstncevnte formal.

/

Bvgdezoner

Bygdezoner er afgrcenset omkring Siorapaluk, Qeqettarsuaq (udflugtsomrade),
Qeqerat, Moriusaq og Savissivik, og de er vist pa nedenstaende bygdeplaner, se
afsnit 4 (Siorapaluk) ,5 (Qeqertat),6 (Moriusaq) og 7 (Savissivik).
Der er ingen bygdeplan for Qeqenarsuaq, idet omradet reelt er fraflyttet, og der derfor ikke foreligger udbygningsplaner for omradet. Der er dog fastlagt et bygdezoneareal omkring Qeqertarsuaq som vist pa figur 3. I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde vii der blive taget ncermere stilling til den f remtidige anvendelse
at omradets bebyggelse.
Bygdezonerne omfatter de arealer, der rummer den nuvcerende bygdemcessige
bebyggelse, samt de omrader der- for de fire f0rstncevnte bygders vedkommendeer sk0nnet n0dvendige for bygdeudviklingen pa lcengere sigt. Herover omfatter
bygdezonerne de arealer, der pa en naturlig made knytter sig til den enkelte
bebyggelse og anvendes til fangst og friluftsmcessige formal.
Bygdezonen omkring Siorapaluk spcender i 0st I vest gaende retning mellem to at
en rcekke elve og f0lger mod nord kote 50 meter i terrcenet.
Bygdezonen omkring Qeqertarsuaq f0lger mod vest og syd et mindre vandl0b og
en lavning i terrcenet og mod 0st er grcensen trukket i et vandskel.
Bygdezonen omkring Qeqet1at f0lger mod syd0st en lavning i terrcen.et og mod
nord omfatter bygdezonen et ncerliggende h0jdepunkt.
Det har ikke vceret muligt at afgrcense bygdezonen omkring Moriusaq i forhold til
terrcenet, da arealet ikke er opmalt. Der er derfor alene fastlagt et areal pa cirka 550
meter x 600 meter omkring bygden.
Bygdezonen omkring Savissivik er mod vest afgrcenset af en elv og mod nord f01ges kote 50 meter i terrcenet frem til koordinat 871 I 900. Herfra er bygdezonen afgrcenset saledes, at kirkegarden inddrages i bygdezone og saledes, at der opnas
en vis rummelighed mod 0st.

Retningslinjer for arealanvendelse i bvgdezoner
Arealanvendelse i bygdezoner ma for de arealer, der er omfattet af bygdeplaner,
kun ske i henhold hertil. Der henvises til afsnit 4, 5, 6 og 7.
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For klausulerede arealer i bygdezone rna arealer ikke anvendes i strid med de til
enhver tid gaaldende bestemmelser for den pagaaldende zone.

I

For bygdezonearealer i0vrigt rna arealer kun anvendes til fangst og friluftsmrossige
formal, og der kan kun gives arealtilladelser til tele-, navigations- og ledningsanlrog
samt til mindre anlrog i forbindelse med f0rstnrovnte formal.

I

lnteresser i det abne land (frilandszone)

I

Kommunalbestyrelsen kan udpege arealer i frilandszone at srorlig interesse for
kommunen. Det kan dreje sig om arealer til fortidsminder, arealer at srorlig interesse for turismen, fangstomrader m.v. For disse omrader kan kommunalbestyrelsen
pa grundlag af en frilandsplanlaagning overtage landsstyrets arealkompetence.
Kommunalbestyrelsen vii supplere kommuneplanen med en mere detaljeret beskrivelse og udpegning af ~ventuelle interesser i det abne land i forbindelse med
det videre kommuneplanarbejde.

Fig. 3- Bygdezone Qeqertarsuaq, 1:5.000
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3. BYPLAN FOR QAANAAQ

llr:

Byplanen for Qaanaaq be star af en hovedstruktur for. by ens eksisterende og fremtidige bebyggelse samt rammer for indholdet af lokalplaner for arealer omfattet af
hovedstruktu ren.
3.1 HOVEDSTRUKTUR

rr:

fl::

,..,

Ill

I hovedstrukturen fastiCEgges Qaanaaqs overordnede bystruktur ved udiCEg af en
rCEkke arealer til byformal og ved fastiCEggelse at beliggenheden at veje, 0vrige
trafikaniCEg og klausulerede zoner.

-

Lokalisering af arbejdspladser og ceoterstruktur

fl:

Qaanaaqs servicemCEssige tyngdepunkt, hvor hovedparten at byens arbejdspladser er lokaliseret, er byens syd0stlige hj0rne: omrade C1 (med KNI butik, komtnunekontor, minlhal, forsamlingshus mm.), omrade 81 (havneomradet med produktionsanlffig mm.) og omrade E1 umiddelbart vest hertor (med byens forsyningsanlcag).
Disse omrader er samtidig Qaanaaqs celdste bydele, se figur 1 nedenfor.
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Fig. 1- Qaanaaq, terrcenskitse fra 1953 (kilder: AG nr. 5, 1954 og "Thulefaogerfolk og militceranlceg, Jeos Brf'sted og Mads Fcegteborg)
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lli
ll

Den oprinde/ige byplan

ll

Forud tor tvangsflytningen at befolkningen fra Uummannaq anmodede de statslige
reprCEsentanter Jess Qujaukitsoq, der var suppleant i Fangerradet, om at udpege et
omrade, han mente egnede sig sam fangstplads. Han udpegede Qaanaaq uden at
ane, at det drejede sig om den senere forflyttelse, som han ikke var orienteret om.

Ll

En byplan for omradet blev hurtigt heretter udfCErdiget og tiltradt af myndighederne.
Som det fremgar at figur 1 blev Qaanaaq anlagt pa overgangen mellem et grcest0rvsareal mod 0st og et fjeldterrcen mod vest. Det fugtige gra3st0rvsareal egner sig
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ikke til bebyggelse, og derfor kunne den videre byudvikl1ng kun ske i nordlig og
nordvestlig retning.
Oet centrale areal med elvcerk mm. blev med arene udbygget med nye tekniske
forsyningsvirksomheder (vandv~rk, varmevcerk, n0delvcerk, tankanlceg etc.) og
omringet at den senere byudvikling, saledes at omradets nuvcerende centrale
placering ma anses at vcere uhensigtsmcess!g save! funktionsmcessigt som visuelt.

I

Kommuneplanens arealudlmg

I

I perioden efter 1980 hoppede byvceksten over elven, og idag foregar sa godt som
al boligudbygning som nye lag vest for elven.

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I
I

Kommuneplanen fastholder den eksisterende bystruktur med det 0stlige omrade
C1 som centeromrade og en fortsat byvcekst i nordvestlig retning (i omraderne A8
og A9). Der er centralt ide nye boligomrader reserveret areal til fcelles formal, hvor
en ny integreret b0rneinstitution kan placeres (omrade C6) . Oer er tillige udlagt et
boligareal (omrade A7) som afrunding at den 0stlige bydel.
Havneomradet (omrade 81) med produktionsanlceg, badvcerksted m.m. kan udbygges i 0stlig retning.
Arealer til fcelles formal kan fortsat placeres i omrade C1. I omrade C2 er det sikret,
at der ikke kan ske bebyggelse omkring ki rken. I omrade C3 er der mod syd sikret
mulighed for en udvidelse at skolen. Omrade C4 rummer sygehuset og det nye
alderdomshjem, og der er mulighed for indretning at et vcerested for b0rn i det
gamle alderdomshjem. Omrade C5 er reserveret til museum og til realisering at
planerne om at udvikle museet til et "frilandsmuseum".
Der er udlagt triarealer 0st og vest for byen (omrade 01) til rekreation mv. og til
hundehold (omrade D1A). Omrade 01 strcekker sig fra bygrcensen til byzonegrcensen. Kirkegarden er udlagt som omrade 02.

1.

,

Omrader til scerlig anvendelse rummer eksisterende og nye virksomheder i form af
tankanlceg (E1 ), rastofudvinding (E2), vandindtag (E3), magnetisk observatorium
(E4), telefunktioner (E5), helistop og gruslandingsbane (E6), nyt entrepren0rareal
(E7), skrot-, dag- og natrenovation (E8) og omrade E9 til tremtidig regionallufthavn.

~•

Vejstruktur
Det oprindelige vejnet med en vej langs kysten mod vest til erstatningshusene
(''Fangerbyen"), og en vej vinkelret herpa mod nord tii"Danskerbyen" blev i tiden
frem til cirka 1980 udbygget med yderligere en vej vinkelret pa kysten og ud til det
nye helistop.
Stikveje herfra betjente et nyt boligomrade mod vest (omrade A6) og byens
"tekniske omrade" (omrade E1).
En ny vestgaende vej skal anlcegges i forbindelse med etableringen at den regionale lufthavn. Vejen vil samtidig betjene de nye vestlige boligomrader. I forbindelse
hermed er der behov for at torbedre vejens krydsning med elven, hvor der forekommer en del erosion, nar smeltevandet scetter ind om foraret.
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b

c:
Bevaringsforhold

t:

Der er lag1 op til en vurdering af mulighederne for at bevare (dele af) de oprindelige
erstatningshuse. Forholdene vii blive taget op i det videre kommuneplanarbejde.

E:

Klausulerede zoner

t:

Klausulerede zoner fastlcsgges at overordnede myndigheder for at beskytte sCErlige tekniske aniCEg mod overlast. De gCEidende klausulerede zoner fremgar af
skemaet nedenfor, figur 2.

a::
It:
f::

Arealer omfattet af en spCErre- eller sikkerhedszone ma ikke bebygges eller anvendes til andre formal. Safremt sCErlige forhold alligevel taler herfor, skal dispensation
i hvert enkelt tilfCEide indhentes hos den ansvarlige myndighed.

c

Arealer, der er omfattet at ind- og udflyvningsomrader omkring lufttrafikaniCEg, ma
ikke bebygges eller anvendes til andre formal pa en made, der medfrorerl at de hindringsfri flader brydes. Dette gCEider ogsa mg, lys og andre gener for lufttrafikken.

1:

Arealer omfattet at en indsigtszone rna kun bebygges eller anvendes til andre formal efter forhandling med den myndighed, der har indseende med omradet.
Klausulerede zoner for den kommende regionale lufthavn vest for byen vii blive
indarbejdet i et tiliCEg til kommuneplanen.
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Nr. og Type

Anlceg

Afgrrensning

Hjemmel

I

S1 - Spcerrezone

Vandressourceop
land

Spcerrezonen forl0ber som
hovedregel 30 m udenfor
oplandsgrrensen

Landstingsforordning nr. 12 af
22.12.88 om beskyttelse af
mllj0et som rend ret ved Itt nr. 7 af
3.5.95.

S2Sikkerhedszone

Tankanlreg

50 m fra tankanlceggets ydre begrrensninger, dvs 50 m fra hvert
enkelt bassin.

Tekniske forskrlfter for brandfarlige Vcesker, udarbejdet i
medt0r af Bekendtg0relse nr. 9 af
6.3.87 om brandtarlige vresker,
fastsat i medf0r at ltf nr. 6 at
30.10.92 om torebyggelse og
bekrempelse af ildebrand.

S3Sikkerhedszone

Heliport

Zonen udstrcekker sig 10 m
udenfor start- og
landingsomrAdet.

Statens Luftfartsvresens bestemmelser for civil luftfart fasts::ettes i medt0r af lov om luttfart,
jvf. lovbekendtg0relse nr. 408 af
11.9.85 som ::endret ved lov nr.
837 af 18. december 1991:
BL 3-25: Bestemmelser om
etablering af helikopterflyvepladser pa Frer0erne og i
Gr121nland, generelt

S4 - lnd- og Udflyvningsomrade

Heliport

lnd- og udflyvningsomrAdet er
projektionen pA terr::en af ind- og
udflyvningsfladen, der udgflr fra
sikkerhedszonen med en
horisontal l::engde pa 800 m og
en stigning pA 12,5%. Fladens
indre kant er sammenfaldende
med sikkerhedszonens ydre
kant, og sidelinierne divergerer
hver 10% fra ind- og udflyvningsretningen.

Samme

S5 - OvergangsomrAde

Heliport

OvergangsomrAdet er projektionen pa terrren at overgangsfladerne, der til begge sider
stiger 100% v::ek fra sikkerhedszonen og ind- og udflyvningsfladen. 0verste kant
l0ber parallel! med sikkerhedszonen i en h0jde at 45 m over
pladsen og derfra til ind- og
udflyvningsfladens endepunkter.

Samme

11 - lndsigtszone

Tele

Som vist

12 - lndsigtszone

(DMI) Magnetisk
observatorium

Aftale mellem DMI og Qaanaap
Kommunia.
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pa hovedstrukturkortet

Klausu/erede zoner for Qaanaaq by
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Landstingslov nr, 11 af 15.12..87
om foranstaltninger mod
forstyrrelser af radiomodtagning,

-=It:
c
c
'~
lit;

tit:!

.Itt
~

Fig. 3- Omrade E9 til ny regionallufthavn vest for Qaanaaq by
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OMSTAENDE FIGURER:

Ia:

Fig. 4- Hovedstruktur og delomrader, Qaanaaq by, 1 : 4. 000

c

Fig. 5 - Hovedstruktur og delomrader E6, E7, EB og 02 , Qaanaaq by

IC:

Fig. 6- Eksisterende anlaag, Qaanaaq by, 1: 4.000
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OAANAAQ BY. EKSISTERENDE FORHOLD

I
1
2
3
4

I
I
I

5

I

7
8

6

I
I
I

I
I
I
I
I
I

i

•
•:..
I

-'

••
- ,,
.;
•'
"
" "!\_·

9
10
11
12
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14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32
33

I

Udenfor kortet .est for byen :
- Gruslandingsbane
-Helistop
- Ki rkeg~rd

I

I
I

Udenfor kortet vest for byen :
- Losseplads til dag- og natrenovation
- Deponeringsplads til metalskrot
- Areal til forbrandingsanlaag

•
I

I
I
I

•

Erstatningshusene (B-1 45 til B-157)
Vandtank (B-259)
BMvcarksted (8--308)
Tankanlreg (olie) ·
8raCJdstation· (B-204)
RG produktionsanlreg (8-280)
AG rcaklingehus (8-281)
Skindbehandlingshus (8-190)
KNI administration, post og bank (8-218)
KNI butik og lager (8-110)
INI administration (B-1 05)
Kommunekontor (8-44A)
KNI butik og lager (8-99)
Selvejende forsamlingshus (8- 122)
Gl. helistop
Museet (B-252, Knud Rasmussens hus)
NYt alderdomshjem og EBfdreboliger
Skolehjem (8-527, ~ollegier)
Skolen (8-117}
Klri<en (B-129) og l<apel (8·354)
Elvcark (B-114}. N0detvrerk (8-242)
Varmecentral og vandvcerk (8·127}
Nul<issiorflit administration (B-325)
Vuggestue (8·90)
Kredsretten (B-448)
lonosfrerestation (B-74)
Minihal (8-336)
Hotel Qaanaaq (8·306)
Bernehave (8-363)
Grusgrav
Stemmevarl< og vaodindtag
Magnetisk observatorli.Jm (8-123)
Husflldscenter (8·245)
Telestatlon (B-227)
Sygehus (B-120)

M~

1 : 4.000

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

3.2 RAMMER FOR LOKALPLANUEGNINGEN

Omradeinddeling
Hovedstrukturen er opdelt i delomrader ud tra omradernes primcere anvendelse :
A: boligformal,
8 : havne- og erhvervsformal,
C : fcelles formal,
0 : friholdte arealer, og
E : omrader til scerlig anvendelse.
For hvert omrade er det nedenfor prceciseret, hvad arealerne ma anvendes til, og
hvilken form for bebyggelse, derma opfsres omradet.
Bestemmelserne danner grundlag for den mere detaillerede lokalplanlcegning.

Generelle rammebestemmelser tor boligomrader (A omrader)

I

Boligomrader omfatter save! eksisterende som nye boligomrader. I hovedstrukturen
er der alene udlagt arealer til aben/lav bebyggelse i form af enkelthuse og dobbelthuse i maksimalt 1,5 etager (hvor andet ikke er ncevnt for det enkelte delomrade).

I

I lokalplaner for disse areale r skal der herover fastscettes bestemmelser, der sikrer :

I

- at ubebyggede arealer bevares i naturtilstand,
- at terrcencendringer kun ma foretages i det omgang, det er m~dvendigt af hensyn
til en teknisk og 0konomisk forsvarlig gennemf0relse af boligbyggeriet,
- at ubebyggede arealer ikke ma anvendes til henkastning af affald,
- at der trceffes foranstaltninger til forebyggelser af gener i forbindelse med udledning af grat spildevand,
- at der kan drives enkelte mindre virksomh~der under forudscetning af, at virksomheden drives at den, der bebor ejendommen, og at det ikke medf0 rer gener for de
omliggende boliger, og
- at der kan placeres eller indrettes b0rneinstitutioner i boligomrader.

I

I

I
I

I

•,.
I
I
I

Generel/e rammebestemmelser for havne- og erhvervsomrader (B omrader)
Havne-· og erhvervsomrader omfatter arealer, udlagt til lager, fiskeproduktion,
handvcerk, industri og havneformal samt administration. Der er i vcesentligt omfang
tale om scerligt forurenende virksomheder, der er omfattet at bestemmelserne i
milj0forordningens kapitel 5.

I

I lokalplaner for disse arealer skal der herover fastscettes bestemmelser, der sikrer :

I

-at der i forbindelse med etablering af scerligt forurenende virksomheder trceffes
foranstaltninger til forebyggelse af milj0pavirkninger af omgivelserne, herunder
gennem bestemmelser for udledning af spildevand,
- at der sker en regulering at de ubebyggede arealers anvendelse, herunder vedr0rende oplag og hegning,
- at der trceffes foranstaltninger til forebyggelser af gener i forbindelse med udledning af grat spildevand, og
- at der ikke kan tillades hundehold med mindre, der er tale om hundehold i tiknytning til eksisterende boliger.

I
I

I

I

•I
I

81

,Generelle rammebestemmelser for omrader til fmlles formal (C omrader)
Faslles formal omfatter butikker, institutioner, administration og service.
I lokalplaner for disse arealer skal der herover fastsasttes bestemmelser, der sikrer :
- at ubebyggede arealer og faslles friarealer skal friholdes for oplag og henkastning
af atfald og gives en udformning, der harmonerer med omradets beliggenhed, og
-at der trcsffes foranstaltninger til forebyggelser af gener i forbindelse med udledning af grat spildevand.

Generelle rammebestemmelser tor friholdte area/er (D omrader)
Friholdte omrader omfatter de bynasre naturomrader, omrader til hundehold og
kirkegarden.

I lokalplaner for disse areaJer skal der herover fastsasttes bestemmelser, der sikrer :
-at friholdte arealer sa vidt muligt bevares i naturtilstand,
- at der kan udlasgges sasrskilte arealer til hundehold, og
- at omraderne skal friholdes for bebyggelse, idet der alene kan meddeles arealtilladelser til taste anlasg i form af tele-, navigations-, tekniske observations- og ledningsanlasg samt mindre anlasg, der er n0dvendige for omradernes anvendelse til
fangst og friluftsmasssige formal.

Generelle rammebestemmelser for omrader til sa:;r/ig anvendelse (E omrader)
Sasrlig anvendelse omfatter swrre trafik- og forsyningsanlasg, lossepladser og
grusgrav. Der er ide fleste tilfaslde tale om funktioner, der er omfattet af bestemmelserne om sasrligt forurenende virksomhed i milj.0forordningens kapitel 5 og I eller
funktioner, der medf0rer sikkerhedsrisiko for de nasrmeste omgivelser.

I lokalplaner for disse arealer skal der herover fastsasttes bestemmelser, der sikrer :
- at milj0pavirkninger at omgivelserne forebygges, og
- at trafikanlasg tilsluttes det overordnede vejnet.

82.
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OMRADE

I

A1

Boligformal.

Aben/lav bebyggelse.
Omradet er tuldt udbygget.

Forinden ny bebyggelse l omradet skal der
foretages vurdering at bevaringsinteresserne i omradet (erstatningshusene).
Omradet ber~res af sikkerhedszone tor
tankanlceg.

A2

Boligformal.

Aben/lav bebyggelse .
Omradet er fuldt udbygget.

I omradet kan der kun opf0res traditionelle
selvbyggerboliger.

A3

Boligformal.

Abenllav bebyggelse og celdrebolger (dobbelthuse).
OmrAdet er fuldt udbygget.

Der rnA kun opf0res dobbelthuse i omradets nordlige del. 0vrig bebyggelse rna
kun opfJI'res som selvbyggerboliger.

A4

Boligformal.

Aben/lav bebyggelse.
Omradet er fuldt udbygget.

Ny beby!)gelse skal tilpasses den
eksisterenda stramme struktur.

A5

Boligformal.

Abenllav bebyggelse og dobbelthuse.
Omradet er fuldt udbygget.

Ny bebyggelse skat tilpassas den
eksisterende stramme struktur.
Omradet ber0res at indsigtszone for
antenneomradet.

ANVENDELSE

I

BEBYGGELSE

BESTEMMELSER

I
I
I

I

-

I
I

y,

I
I
I
I

'
A6

Boligformal.

A7

Boligformal

I
I

Aben/lav bebyggelse og rcekkehus.
Omradet er tuldt udbygget.

OmrAdet ber0res af bebyggelsesgrcense
om magnetisk observatorium.

Omradet er ubebygget og udlcegges

Forinden anlceg at ny vej i omrAdet skal dar
udarbejdes lokalplan med angivelse at
byggefelter og vejforl0b. Omradet ber0res
af indsigtszone for antenneomradet.

til aben/lav bebyggelse. 1. etape i
boligudbygning Qaanaaq 0st.
Rummeligheden er ca. 25 boliger.

I
I
A8

BoligformAI.

Aben/lav bebyggelse. 1. etape i
boligudbygnlng Qaanaaq Vest.
Restrummellgheden per 1998 er ca.
100 boliger. En b0rnehave er
placeret i omradet.

Ny bebyggelse i omradet skal - syd for den
overordnede vej - placeres i grupper mad
centralt friareal til leg og ophold. Hundehold rna ikke placeres i friarealerne.
Forinden anlceg at nyt vejareal i omrlldet
skal der udarbejdes lokalplan med angivelse at byggefeller og vejforl0b.

A9

Boligformal.

Aben/lav bebyggelse. 2. etape i
boligudbygning Vest. Restrummeligheden per 1998 er ca 50 boliger.

Forinden omradet tages i anvendelse skal
der i en lokalplan fastlcegges byggefelter
og vejadgang .
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Havne- og erhvervsomra.de.

Havne- og erhvervsfunktioner.
Rummeligheden kan cages mod 0st
ved sanering af eksisterende boligbebyggelse .

I omrAdet kan opf0res moleanlceg og
anloog til joller.
Ny bebyggelse rna ikke anvendes til
beboelse og rnA h~jst opftares i 2 etager.
Omrfidet ber0res af sikkerhedszone for
tankanlceg.

C1

Centertormal.

Butlkker, institutioner, service, administration, sportshal og lignende.
Rummeligheden kan 0ges i arealets
sydtige og 0stlige del.

Ny bebyggelse rna h0jst opfl2lres i 2 etager.
Frlarealer skal holdes ryddelige.

C2

KUken.

Kirke og kapel.
Omradet er fuldt udbygget.

Der kan ikke opf0res ny bebyggelse i
omrAdet. Friarealer skal holdes ryddelige.

I

I.

'
I
I

I

l

I
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OMRADE

ANVENDELSE

BESTEMMELSER

BEBYGGELSE

C3

Skolen.

Skolebyggeri.
I omrAdets sydlige del kan der
opf0res skoleudvidelse.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse.

C4

I nstitutloner.

Sygehus og alderdomshjem.
Omradet er fuldt udbygget.

Oer kan indrettes vcerested til b0rn i det
gamle alderdomshjem.
Omradet benares af indsigtszone for
antenneomradet.

C5

Museum.

Museumsbygning og frilandsmuseum.
Omradet forbeholdes udvidelset af
museets funktioner.

Museumsbygningen B-252, Knud Rasmussens hus, er bevaringsvcerdigt og ma ikke
nedrives. Ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygningen skal ske med
hensyntagen til bygningens oprindelige
kostruktion.
Forinden der etableres nye funktioner i omradet, skal der i en lokalplan fastlcegges
retningslinjer for omradets udformning.
Omradet bennes af indslgtszone for
antenneomradet.

C6

Fcelles formal.

Omradet omfatter Hotel Qaanaaq,
Restrummeligheden i omradet er
forbeholdt udvidelse at hotellet og
anden service, henmder ny
b0rneinstitution.

Ny bebyggelse ma h0jst opf0res i 1,5
etager.
Friarealer skal holdes ryddelige.

01

Friholdt omrade.
Byncert friluftsomrade.

Pancer enkelte anlceg er omrAdet
start set ubebygget.

Omradet er ber0rt at en rcekke klausulerede zoner.
Oer kan etableres vej til ny lufthavn i
omradet i h.t. vejtrace i projektforslag til
regional lufthavne.
'
Oer er opstillet en container, B 113, pa
vejen ud til helistoppet. Containeren ejes
af KNI og indeholder jagtpatroner.

I~
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01A

Friholdt omrade.

02

Kirkegard

E1

Tekniske for"

~·

syningsanlceg
mm.

E2

E2A

RAstofudvindin g.

Oer er udlagt 3 selvstcendige
omrader i tilknytning til omrade 01.

OmrAderne ma anvendes til hundehold

Bebyggelse kun i f.m. omrfldets
udnyttelse til kirkegardsformfd.
Restrummeligheden er rigelig.

Olie- og vandtanke, elvcerk, n0delvcerk, vandvcerk og varmecentral,
vcerksteder, garager, brandstation
og Nukissiorfiits administration.
Restrummeligheden er begrcenset
og forbeholdes udvidelser af eksis·
terende funktioner i omradet.

Bebyggelse kun I f.m. omradets
udnyttelse til rAstofudvinding (grus·
grav).
Restrummeligheden er forbeholdt
udvidelser af eksisterende funktioner.
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Oer kan ikke opf0 res beboelsesbygninger I
omradet, men alene bebyggelse og anlceg,
der er n0dvendige for drift at eksisterende
funktioner i omradet.
Kunstnerisk udsmykning af den nye vandtank b0r overvejes.
OmrAdet ber0res af sikkerhedszone for
tankanlceg.
Oer er og kan ske udvidelser af kapitel 5
virksomhed i otnradet.

Omrade E2 er ber0rt af spcerrezone
omkring vandressourceoplandet.
Oer er og kan ske udvidelser af kapitel 5
virksomhed i omrAdet.

R

I
I
I

0 MRADE

I

E3

ANVENOELSE

BEBYGGELSE

Stemmevrerk

Bebyggelse kun i f.m. omradets udnyttelse til vandindvinding. Restrummeligheden er forbeholdt udvidelser
af eksisterende funktioner.

I vandindtag.

I

I
I

E4

Magnetisk obsaNatorium.

ES

Telestation,
ncadelvrerk.

E6

Helistop og
gruslandingsbane.

E7

Oplagsplads.

E8

Renovationsplads.

E9

E10

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

8ESTEMMELSER
Omradet er berart af sprerrezone omkring
vandressourceoplandet.

Bebyggelse kun i f.m. omrMets udnyttelse til teknisk obseNation.
Restrummelighed forbeholdt udvidelser at eksisterende tunktioner.

Omradet er omfattet af bebyggelsesgrrense
omkring obseNatoriet.

Omradet er udlagt til Teles funktioner
(antenne, telestation, motorhus samt
begrrenset beboelse i tilknytning til
ekspedltionsbygningen). Restrummelighed forbeholdt udvidelser at
eksisterende funktioner og placering
at n0delvoork.

Omradet er ber0rt at af indsigtszone for
antenneanlreg.
Efler aftale med Tele kan der plaoeres et
n0deJvoork OQ tiJh~Hende faclliteter i omradets
nordlige del (koordinat 62,5 x 27,9).

Bebyggelse kun i f.m. omradets udnyttelse til helistop I landingsbane.
Restrummelighed forbeholdt udvid·
elser af eksisterende funktioner.

Omradet omfatter hellstoppets start- og landingsareal samt sikkerhedszonen og bereres
af ind- og udflyvnings- samt overgangsomrade for helistoppet. Ubebyggede, ubefesstede og uregulerede arealer skal henligge I
naturtilstand. Der er og kan ske udvidelser at
kapitel 5 virksomhed i omradet.

Omradet henligger i naturtilstand,
Bebyggelse kun i f.m. omradets udnyttelse til oplagsplads.

Der kan etableres kapitel 5 vlrksomhed i
omradet.

Omradet omfatter skrot-, dag- og
natrenoplads. Anlreg kun i f.m. om·
radets udnyttelse til renoplads.

Forbroondingsanioog kan placeres i omradet.
Der er og kan ske udvidelser af kapitel 5
virksomhed i omradet.

Anvendelsesomrade for regional lufthavn.

Omradet henligger i naturtilstand ..
Omradet er udlagt til ny lufthavn med
tilh0rende landingsbane, lysanloog,
radiofyr, forplads, adgangsvej, terminal, garage, hangarer samt andre
at Lutthvavnsvresenet godkendte
bygningsanloog med tilknytning til
lufthavnen.

Klausulerede zoner for landingsbanen vii bllve
fastlagt I f.m. pro]ek1godkendelse i Statens
Luftfartsvoosen. De klausulerede zoner fastlregges med hjemmel i Statens Luftfartsvoosens bestemmelser tor civil lufttart, der administreres af Grtzlnlands Lufthavnsvoosen under
Gr0nlands Hjemmestyre. De klausulerede
zoner, herunder referencepunk1, sikkerhedszone, overgangszone, overgangsomrflder,
indflyvnlngsomrAder, horisontalplan og ko·
nisk flade, vii bllve indarbejdet i et eftetfelgende tilloog til kommuneplanen, herunder
zonernes ber0ring med 0vrige omrAder i byen.
Indentor de kiausulerede zoner ma der ikke
opferes beby.Qgelse eller anloog eller pA anden
made ske udnyttelse at arealerne i strid med
bestemmelserne for de enkelte zoner.

Areal til nyt
tankanloog tor
flybroo ndstof.

Omn~det henligger i naturtllstand. I
omradet kan etableres tankgard tned
2 stk. 100m3 beholdere, pumpehus,
patyldningsplads og vendepiads og
udvidelser af disse funktioner. Der er
mulighed for etablering af fndpumpningsledning fra tankanlregget i
omrll.de E1.

Der ma kt,Jn opfi1lreS anlceg, der er n0dvendfge
for drift af tankanlcegget. Der vii vrere tale om
kapitel 5 virksomhed i omradet. Sikkerhedszone for tankanloogget Vii blive tastlagt i et
tilioog til kommuneplanen.

f.

I'
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4. BYGDEPLAN FOR SIORAPALUK
Siorapaluk llgger cirka 50 km. i luftlinie nordvest for Qaanaaq.
Bygdeplanen fremgar at figur 1. Bygdeplanen bestar af en hovedstruktur for bygdens eksisterende og fremtidige bebyggelse samt retningslinjer for arealanvendelse for det af hovedstrukturen omfattede omrade.
4.1 HOVEDSTRUKTUR

1::
1:

t:
1:

1::
I:J

Siorapaluk ligger pa en syd- og syd0stvendt skraning, der gennemsk~res at flere
elvl0b. Helistoppet (omrade E1) er placeret h0jt nord for bebyggelsen med en vej til
bygdens midte.
I afsnit 1.3.1 ovenfor er der redegjort n~rmere for saneringsforhold, eksisterende
forhold og behovet for nyanl~g . Jvt. figur 4 side 50.

•
£
It
1:

Pa den baggrund er der fastlagt en ny vej, der forbinder servicehuset mod 0st med
de 0vrige f~lles funktioner i omrade C1 og boligomraderne A 1 og A2. Vejen ferer
ud til et nyt areal til dump og forbr~ndingsanl~g (omrade E2) . Vejen skal forsynes
med gadebelysning.

t:l

Den eksisterende kirkegard i omrade 01 er sikret udvidelsesmulighed.

It

Boligrummelighed og nve anlceg

I boligomrade A 1 er der rummelighed til yderligere 4 boliger, og i omrade A2 er der
en rummelighed til yderligere 15 boliger. I omrade C1 er der kun abnet mulighed
for placering af nye boliger til ~ldre og/eller handicappede, idet restrummeligheden i omradet i0vrigt er forbeholdt f~lles formal (herunder ny KNI pakhus og ny bygdekonsultation). Der kan dog opf0res nye boliger i omradet i torbindelse med saneringer. I forhold til den forventede befolkningsudvikling, jvf. figur 7 side 11, er boligrummeligheden rigelfg.

c
Itt
It

a
It:
It

It

Ny vandtank og en udbygning at indhandlingssted kan placeres i omrade C1.

c

4.2 RETNINGSUNJER FOR AREALANVENDELSEN

IP

Arealer omfattet af bygdeplanen for Siorapaluk rna ikke tages i anvendelse til
formal , der strider mod bygdeplanens arealudl~g og omstaende retningslinjer for
arealanvendelsen.

~

Arealer ma kun tages i anvendelse med tilladelse i henhold til kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser
kr~ver, at der tilvejebringes et tillceg til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan forts~tte som hidtil.

"
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BoligfollllAI

Fig 1 - Bygdeplan Siorapaluk 1 : 4.000

FCBIIes

. Friholdt

SCBrlig anvendelse

Klausuleret zone

·at der kun ~ opf0res bygnlngsani<Eg o.l. i
omrMet, der er n~advendige for omradets anvendelse til kirkegardsformal.

Bygdeplanen for Siorapaluk fastloogger f01gende arealudlreg :

Boliaomr~der A 1 og

Omrade 01 ber0res at ind· og udflyvningszoner for helikopterbeflyvning.

A2

Omr~de

BoligomrAderne omfatter eksisterende boliger
og arealer udlagt til fremtidig boligbebyggelse i
form af Aben/Jav boligbebyggelse (fritliggende
enkelthuse, dobbelthuse samt bygdeboliger I
1 eller 1,5 etager),

Areal E1 til helistop og areal E2 til ny losseplads og forbrcendlngsani<Eg rna kun anvendes til formal, der er Mdvendige for omradernes anvendelse til de ncevnte formal.
omfatter helistopareal
og
OmrAde E1
sikkerhedszone.

Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at de enkelte boliger kan tilknyttes adgangsvej i henhold til bygdepJanen,
- at grAt spildevand udledes saledes, at det
ikke er til gene for omgivelserne, og
- at ubebyggede arealer ikke rna anvendes til
henkastning af affald.

OmrMerne E1 og E2 berta(es af ihd· og
udflyvningszoner for helikopterbetlyvning.
Ved arealtildelinger skal det slkres:
- at der trceffes foranstaltninger til forebyggelse
af milj0pavirkninger at omgivelserne.

OmrMe A 1 og A2 ber0res at ind- og
udflyvningszoner for helikopterbeflyvning.
Omrade til freHes formal

Qverordnet vejnet

c1

Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed
for en udbygning af vejnettet som vlst pa
bygdeplanen.

Ornrade C1 (Ummer en rrekke frelles funktioner. Omradet er udlagt til foolles funktioner
og til udvidelser af eksisterende frelles tunktioner.

I?Jvrige omrader

Aile 0Vrige omrader i bygdezone udover de
ovenfor nrevnte arealudi<Eg skal friholdes for
bebyggelse og bevares i naturtilstand. Der kan
alene meddeles arealtilladelser til tele-,
navigations- og ledningsani<Eg samt mindre
ani<Eg, der er n0dvendige for omradernes anvendelse til fangst og friluftsmressige formal.

Der er ikke mulighed for placering af nye
boliger (nar undtages nye boliger i forbindelse
med sanering), medmindre der er tale om
reldreboliger, handicapvenlige boliger o.l.,
twor nem adgang til de f<EIIes funktioner er
vigtig.
Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at der kan etableres adgangsforhold som Vist
pa bygdeplanen,
- at grat spildevand udledes saledes, at det
ikke er til gene for omgivelserne,
• at ubebyggede arealer ikke rna anvendes til
henkastning af affald, og
- at der i forbindelse med soorligt forurenende
virksomhed trCEffes foranstaltninger til forebyggelse af milj0pavirkninger af omgivelserne.

Klausulerede z oner

Arealer indentor de pa bygdeplanen viste
klausulerede zoner rna ikke anvendes i strid
med de til enhver tid greldende bestemmelser
for de pAgreldende zoner.
Helistop : For helistoppet fastsrettes sikkerhedszone I medfeJr af Statens Luftfartsvresens
bestemmelser for civil luftfart, BL 3·25, Etablering af helikoptertlyvepladser for Fremerne
og
Gr0nland.
Yderste
gr<Ense
at
sikkerhedszonen samt ind- og udtlyvningsflader og overgangsflader er vist pA
bygdeplanen.

I omrade C1 kan der opffiHes ny vandtank og
indhandlingssted.
Omrade C1 ber0res at ind- og udflyvningszoner for helikopterbeflyvning og sikkerhedszone for tankanlceg .
Omr~de

E1 og E2

Tankanlceg : For tankani<Eg fastsrettes sikker~
hedszoner I medf.0r af "Bekendtg<Helse nr 9
af 6. marts 1987 om !}randfarlige vcesker''. I slk·
kerhedszonen, som mAles fra tankanlreggets
ydre begrcensninger, rnA der lkke uden smrlig
tilladelse etableres bygninger eller oplag . Si~
l<erhedsgramsnen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er angivet pa bygdeplanen.

01

Omrade 01 omfatter den eksisterende kirkegard med areal til udvidelser.
Ved arealtildelinger skal det sikres :
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5. BYGOEPLAN FOR QEQERTAT
Qeqertat ligger cirka 65 km. i luftlinie inde i fjorden Kangerlussuaq 0st for Qaanaaq.
Bygdeplanen fremgar at figur 1. Bygdeplanen bestar af en hovedstruktur for bygdens eksisterende og fremtidige bebyggelse samt retningslinjer for arealanvendelse for det at hovedstrukturen omfattede omrade.

I

5.1 HOVEDSTRUKTUR

I

Qeqertat ligger ved en lille bugt pa den 0stlige kyst at en mindre 0 i bunden af
Kangerlussuaq.

I
I

I
I
I
I

I
I
I

I afsnit 1.3.3 ovenfor er der redegjort nCErmere for saneringsforhold, eksisterende
forhold og behovet for nyaniCEg. Jvf. figur 3 side 54.
Paden baggrund er der fastlagt en ny vej, der forbinder bugtomradet med det foreslaede omrade til ny losseplads og forbrCEndingsaniCEg (omrade E2).
Den eksisterende kirkegard i omrade 01 nord0st for bygden er sikret udvidelsesmulighed. Mod syd0st er der udlagt areal til eventuel ny helistop.

Boligrummelighed og nve anlaag
Boligomradet (omrade A 1) er afgrCEnset saledes, at der er en vis afstand til den nye
losseplads og med en rummelighed, der er rigelig i planperioden.

I

Centralt i bygden er afgrCEnset et omrade til fCEIIes formal (omrade C1 ). Omradet
rummer skolen og KNI depot, og der er mulighed for placering af et eventuelt nyt
indhandlngssted og eventuett nyt elvCErk.

I

5.2 RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSEN

1.

••

[
I
I

I

Arealer omfattet at bygdeplanen for Qeqertat ma ikke tages i anvendelse ti l formal,
der strider mod bygdeplanens arealudlreg og omstaende retningslinjer for
arealanvendelsen.
Arealer ma kun tages i anvendelse med tilladelse i henhold til kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser
krCEver, at der tilvejebringes et tiiiCEg til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsCEtte som hidtil.

I
I
I
I
I

I
I
I
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ScBrlig anvendelse

Fig 1- Bygdep/an Qeqertat 1:4.000
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EJ

Fa:tlles formal
Klausuleret zone
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Bygdeplanen for Qeqertat fastlcegger f0lgende arealudlceg :

Ved arealtildelinger skal det sikres ~
·at der kun
opf0res bygningsanlceg o.L i
omradet, der er n0dvendige for omradets anvendelse til kirkegardsformal.

Boligomrader A 1

Omrade E1 og E2

BofigomrMet omtatter eksisterende boliger og
arealer udlagt til fremtidig boligbebyggelse i
form af aben/lav boligbebyggelse (fritliggende

Areal E1 til helistop og areal E2 til ny losseplads og forbrcendingsanla:lg rna kun anvendes ttl formal, der er n0dvendige for omradernes anvendelse til de noovnte formal.
OmrAde E1
omfatter helistopareal
og
sikkerhedszone.

rna

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

enkelthuse, dobbelthuse samt bygdeboliger
1 eller 1,5 etager).
Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at grc\t spildevand udledes saledes, at det
ikke er til gene for omgivelserne, og
- at ubebyggede arealer ikke
anvendes til
henkastning af affatd.

Qverordnet vejnet

Omradet ber0res af ind- og udflyvningszoner
for helikopterbeflyvning.
Omrade til fa311es formal C 1

I

Omrade C1 rummerskole og KNI depot. Omradet er udlagt til fee lies funktioner og til udvid·
elser at eksisterende tcelles funktioner.

I
I
I

1.
I

f·.

Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at der trceffes foranstaltninger til forebyggelse
af miljliJpavirkninger af omgivelserne.

rna

I

I

Omrade E1 ber0res af ind- og udflyvningszoner for helikopterbeflyvning.

Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed
for en udbygning at vejnettet sam vist pa
bygdeplanen.
0vrige omrader

Aile 0Vrige omrader i bygdezone Udover de
ovenfor na:1vnte arealudlceg skal friholdes for
bebyggelse og bevares i naturtllstand. Oer kan
alene medoeles arealtilladelser til tele-, navigations- og ledningsanlceg samt mindre anlreg, der er n0dvendige for omradernes anvendelse til fangst og triluftsmcessige formal.

Ved arealtildelinger skal det sikres :
. at grat spildevand udledes saledes, at det
ikke er til gene for omgivelserne,
~ at ubebyggede arealer ikke
anvendes til
henkastn!ng af affald, og
- at der i forbindelse med sa:lrligt forurenende
virksomhed tra:1ffes foranstaltninger tit forebyggelse at milj0pavirkninger af omgivelserne.

rna

Klausu/erede zoner

Arealer indentor de pc\ bygdeptanen viste
klausulerede zoner
ikke anvendes i strid
med de til enhver tid gceldende bestemmelser
for de pagreldende zoner.

rna

I omrade C1 kan der opf0res nyt elvcerk og nyt
indhandlingssted.
Omradet ber0res af ind- og udflyvningszoner
for helikopterbettyvning.

Helistop : For helistoppet fastsa:1ttes sikkerhedszone i medf11H af Statens Luftfartsva:1sens
bestemmelser for civil luftfart, BL 3-25, Etablering af helikopterflyvepladser for Frer0erne
og Granland. Yderste grrense at sikkernedszonen samt lnd- og udflyvningsflader og overgar:'gsflader er vist pa bygdeplanen.

Omrade 01

OmrMe 01 omfatter den eksisterende kirkegard med areal til udvidelser.
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6. BVGDEPLAN FOR MORIUSAQ
Moriusaq ligger cirka 85 km. i luftlinie syd for Qaanaaq.
Bygdeplanen fremgar at figur 1. Bygdeplanen bestar af en hovedstruktur for bygdens eksisterende og fremtidige bebyggelse samt retningslinjer for arealanvendelse for det at hovedstrukturen omfattede omrade.

' t:

6.1 HOVEDSTRUKTUR
Omradet omkring Moriusaq er endnu uopmalt. Der er derfor ikke fastlagt en hovedstruktur for bygdens udvikling, men alene retningslinjer for arealanvendelsen i bygden. Nar der foreligger et samlet kortmateriale for omradet, vii der blive udarbejdet
en revision af ncervcerende bygdeplan.
I afsnit 1.3.4 ovenfor er der redegjort ncermere for saneringsforhold, eksisterende
forhold og behovet for nyanlceg. Jvf. figur 4 side 58.

·I C

6.2 RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSEN

llr;:

Arealer omfattet at bygdeplanen for Moriusaq rna ikke tages i anvendelse til formal ,
der strider mod bygdeplanens arealudlceg og omstaende retningslinjer for
arealanvendelsen.

'J I:
I:

Arealer rna kun tages i anvendelse med tilladelse i henhold til kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.

'It

Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser
krcever, at der tilvejebringes et tillceg til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortscette som hidtil.
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Fig 1- Bygdeplan Moriusaq 1:4.000
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Bygdeplanen for Moriusaq fasti<Bgger felgende generelfe retningslinjer for arealanvendelsen:

- at der tr<Bffes foranstaltninger til torebyggetse
at miljapAvirkninger af omgivelseme.
Losseplads

I omradet til losseplads kan der ikke gives
tilladelse til arealanvendelse til andre formal,
end de der er nedvendige for omradets
anvendelse til losseplads.

Boliqomrader

Ved arealtitdelinger skal det sikres :
-at de enkelte boliger kan tilknyttes adgangsvej,
• at gffit spildevand udledes sAtedes, at det
ikke er til gene for omgivelserne, og
- at ubebyggede arealer ikke rnA anvendes til
henkastning af affatd.

Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at der tr<Bffes foranstaltninger til forebyggelse
at miljepavirkninger at omgivelserne.
I?Jvrige omrader

Om&de tU fce!les form~/

Aile evrige omrader i bygdezone udover de
ovenfor nrevnte arealudlreg skal friholdes for
bebyggelse og bevares i naturtilstand. Der kan
alene meddeles arealtilladelser til tele-,
navigations- og ledningsani<Bg samt mindre
ani<Bg, der er n0dvendige for omrAdernes anvendelse til fangst og friluftsm<Bssige formal.

Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at der kan etableres adgang til vej,
- at grAt spildevand udledes sAiedes. at det
ikke er til gene ior omgivelserne,
- at ubebyggede arealer ikke rna anvendes til
henkastning af affald, og
-at der i forbindelse med S<Brligt forurenende
virksomhed tr<Bffes foranstaltninger til forebyggelse af miljepAvirkninger at omgivelserne.

K/ausulerede zoner

Arealer indentor de pa bygdeplanen viste
klausulerede zoner rm ikke anvendes i strid
med de til enhver tid g<Bidende bestemmelser
for de pagreldende zoner.

Kirkegard

Ved arealtildelinger skal det sikres :
· at der kun rna opfliH9S bygningsani<Bg 0.1. i
omrAdet, der er nedvendige for omrAdets anvendelse til kirkegArdsformAI.

Helistop : For helistoppet fastsrettes sikker-

hedszone i medfer at Statens Luftfartsvresens
bestemmelser for civilluftfart, BL 3-25, Etab·
lering af helikopterflyvepladser for Frer0erne
og Granland. Yderste grrense at sikkerhedszonen samt ind- og udflyvningsflader og overgangsflader er vist pa bygdeplanen.

Helis too

I omrAdet til helistop kan der ikke gives
tilladelse til arealanvendelse til andre formal,
end de der er n0dvendige for omradets
anvendelse til helistop.

Tankanlceg :For tankanlceg fasts<Bttes sikkerhedszoner i medf0r af '1Bekendtg0relse nr. 9
at 6. marts 1987 om brandfarlige V<Bsker". I sikkerhedszonen, som males fra tankanlreggets
ydre begrrensninger, rna der ikke uden srerlig
tilladelse etableres bygninger eller oplag. Sikkerhedsgrrensnen er 20 meter i radius.
Sikkerhedszonen er angivet pA bygdeplanen

Omradet bereres af ind- og udflyvningszoner
for helikopterbeflyvning.
Ved arealtlldelinger skal det sikres:
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7. BYGDEPLAN FOR SAVISSIVIK
Savissivik ligger cirka 200 km. i luftlinie syd0st for Qaanaaq.
Bygdeplanen fremgar af figur 1 . Bygdeplanen bestar af en hovedstruktur for bygdens eksisterende og fremtidige bebyggelse samt retningslinjer for arealanvendelse for det af hovedstrukturen omfattede omrade.
7.1 HOVEDSTRUKTUR
Savissivik ligger pa en syd- og sydvestvendt lavning.
I afsnit 1.3.5 ovenfor er der redegjort nrermere for saneringsforhold, eksisterende
forhold og behovet for nyanlreg. Se figur 3 og 4 side 62-63.
Paden baggrund er der fastlagt en ny vej, der forbinder bygdens tyngdeomrade
(omrade C1) og det vestlige boligomrade (omrade A1) med de 0 vrige bygdeomrader (boligomradet A2, omrade C2 til frelles formal, erhvervsomradet 81 og omradet til ny losseplads og affaldsforbrrendingsani<Bg, omrade E2). Vejen skal forsynes med gadebelysning .
Herover er der udlagt areal til kirkegard og kirkegardsudvidelser i omraderne 01
og 02.

Boligrummelighed og nve an/mg
I boligomrade A 1 er der rummelighed til yderligere cirka 5 boliger, og i omrade A2
er der ligeledes en rummelighed til yderligere cirka 8 boliger. I omrade C1 er der
kun abnet mulighed for placering at nye boliger til reldre og/eller handicappede,
idet restrummeligheden i omradet i0vrigt er forbeholdt fcslles formal. Der kan dog
opf0res nye boliger i omradet i forbindelse med saneringer. I forhold til den forventede befolkningsudvikling, jvf. figur 7 side 11 , er boligrummeligheden rigelig .
Ny vandtank kan placeres i omrade C1 .
7.2 RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSEN
Arealer omfattet af bygdeplanen for Savissivik rna ikke tages i anvendelse til
formal, der strider mod bygdeplanens arealudlreg og omstaende retningslinjer for
arealanvendelsen.
Arealer rna kun tages i anvendelse med tilladelse i henhold til kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser
kr<BVe r, at der tiiVejebringes et tillceg til kommuneplanen. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsrette som hidtil.
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Omraderne 01 og 02 omfatter eksisterende
kirkegArde med areal til udvidelser.

Bygdeplanen for Savissivik fastlregger f01gende arealudlreg :

Ved arealtildeiTnger skal det sikres :
- at der kun
opf0res bygningsanlmg oJ. i
omradet, der er n0dvendige for omr.Mets anvendelse til kirkegardsformal.

rna

Boliqomrader A 1 oq A2

BoligomrMerne omfatter eksisterende boliger
og arealer udlagt til fremtidig boligbebyggelse i
form af ~ben/lav boligbebyggelse (fritliggende
enkelthuse, dobbelthuse samt bygdeboliger i
1 eller 1,5 etager).

Omrade E1 oq £2
Areal E1 til helistop og areal E2 til ny losseplads og forbrrendingsanlmg rna kun anvendes til formal, der er n0dvendige for omradernes anvendelse til de ncevnte formal.
Omrade E1
omfatter helistopareal
og
sikkerhedszone..

I

Ved arealtildelinger skal det sikres :
- at de enkelte boliger kan tilknyttes adgangsvej i henhold t11 bygdeplanen,
- at grat spildevand udledes sAiedes, at det
ikke er til gene for omgivelserne, og
- at ubebyggede arealer ikke ,a anvendes til
henkastnfng af affald.

I

Erhvervsomrade B 1

Ved arealtildelinger skal det sikres:
- at der trceffes foranstaltninger til forebyggelse
af milj0pavirkninger af omgivelserne.

J

Erhvervsomradet omiatter eksisterende produktionsanlreg med frysehus.

Qverordnet veinet

I

I

,
r

Omraderne E'1 ber0res at ind- og udflyv·
ningszoner for helikopterbeflyvning.

Ved arealtlldelinger skal der sikres multghed
for en udbygning af vejnettet som vist pa
bygdeplanen.

Ved arealtildelinger skal det sikres :
-at der i torbindelse med srerligt forurenende
virksomhed trreffes foranstaltninger til forebyggelse at milji'Jpavirkninger af omgrvelserne,
heruilder gennem bestemmelser for udledning at spildevand og deponering af affald.

0vrige omrader
Aile 0vrige omrader i bygdezone udover de
ovenfor nmvnte arealudlceg skal friholdes for
bebyggelse og bevares i naturtHstand. Oer kan
alene meddeles arealtilladelser til tele-,
navigations- og ledningsanlmg samt mindre
anlreg, der er n0dvendige for omradernes anvendelse til fangst og friluftsmressige formal.

Omnlde til fCBIIes form!JI C1 oq C2

Omrade C1 og C2 rummer en rrekke frelles
funktioner. OmrAderne er udlagt til frelles funktioner og til udvidelser at eksisterende frelles
tunktioner.

Klausulerede zooer

Oer er ikke mulighed for placering af nye boliger (nar undtages nye boliger i forbindelse
med saner!ng), medmindre der er tale om
mldreboliger, handicapvenlige boliger o.l.,
hvor nem adgang til de fmlles funktioner er
vigtig.

Arealer Indentor de pa bygdeplanen viste
klausulerede zoner rna ikke anvendes i strid
med de til enhver tid greldende bestemmelser
for de pagmldende zoner.

Helistop : For helistoppet fastsrettes sikkerhedszone i medf0r af Statens Luftfartsvresens
bestemmelser for civil luttfart, BL 3·25, Etab·
lering af helikopterflyvepladser for Fcer0erne
og Gn~nland . Yderste grmnse af sikkerhedszonen samt ind· og udflyvningsflader og overgangsflader er vist pa bygdeplanen.

Ved arealtildelinger skal det sikres:
- at der kan etableres adgangsforhold som vist
pa bygdeplanen,
- at grat spildevand udledes saledes, at det
ikke er til gene for omgivelserne,
- at ubebyggede arealer ikke
anvendes til
henkastning at affald , og
- at der i forbindelse med srerligt forurenende
virksomhed trreffes toranstaltninger tll forebyggelse at milj0pavirkninger af omgivelserne.

rna

TankaniEEg : For tankanlreg fastscettes sikkerhedszoner i medf0r af "Bekendtg0relse nr. 9
af 6. marts 1987 om brandfarlige vresker". I sikkerhedszonen , som males fra tankanlreggets
ydre begrcensninger, rna der ikke uden smrHg
tilladelse etableres bygninger eller oplag. Sik·
kerhedsgrrensnen er 20 meter i radius. Sik·
kerhedszonen er angivet pa bygdeplanen.

Der kan opf0res ny vandtank i omrade C1 eller

C2.
Omrade 01 oq 02
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8. RETNINGSLINJER FOR AREALTILDEUNG
8.1 KOMMUNEPLANENS RETSVIRKNINGER
I forbindelse med landsstyrets godkendelse af kommuneplanen afgrcenses de byog bygdezonearealer, hvor kommunalbestyrelsen har kompetence til at meddele
arealtilladelser. Uden for by- og bygdezonearealerne (frilandszonen) har landsstyret kompetencen til at meddele arealtilladelser. Landsstyret meddeler tilladelser
pa grundlag at indstillinger fra kommunalbestyrelsen.
I henhold til bestemmelserne i hjemmestyrets bekendtg0relse nr. 23 at 18.11.1992
om arealanvendelse og planlcegning med senere a:mdringer skal kommunalbestyrelsen:
- Virke for kommuneplanens gennemf.0relse, herunder ved tildeling af arealer
(§10).
- Ajourf0re kommuneplanen i torn.0dent omfang (§11 ).
- Tilvejebringe lokalplaner, nar det er n0dvendigt for at sikre kommuneplanens gennemf0relse (§ 13, stk. 2).
- Tilvejebringe lokalplaner, inden der gives arealtildeling til st0rre eller vcesentlig
bygge- eller anlcegsarbejde og inden nedrivning af st0rre eller vcesentlig bebyggelse, (§13, stk. 3).
- Sikre, at der altid indentor byzone findes tilstrcekkelige lokalplanlagte arealer til at
dcekke behovet for byudvikling (§13, stk. 4).
- L0bende offentligg0re indentor hvilke arealer, der if0lge kommunens planlcegning
og byggemodningsprogram, kan forventes meddelt en arealtildeling (§41 ).
Det f0lger at disse bestemmelser, at kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele
arealtildeling til arealanvendelse, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, ogsa selv om dette udl0ser pligt til at tilvejebringe en lokalplan, hvis det er n0dvendigt for at realisere den patcenkte anvendelse.
Kommunalbestyrelsen kan dog nedlcegge forbud mod en arealanvendelse, der kan
hindres gennem en lokalplan, selv om anvendelsen i0vrigt ikke strider mod kommuneplanen. Forbudet kan nedlcegges for indtil 1 ar og kun een gang (§15).
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8.2 RETNINGSLINJER FOR AREAL TILDELING I BY- OG BYGDEZONE

p

I henhold til §§2 og 6 i bekendtg0relsen om arealanvendelse og planlcegning skal
der i kommuneplanen fastlcegges retningslinjer for tildeling at arealer i kommunens
by- og bygdezone under eet. Retningslinjerne skat sikre en ensartet behandling af
ans0gninger, medvirke til at realisere malene i kommuneplanen samt danne grundlag for fordeling af byggemodningsudgifter og andre 0konomiske forhold af betydning for byudviklingen. De overordnede regler for arealtildeling fremgar af bekendtg0relsens kapitel 4 og 5.
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!m:l
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Ans~gning

c

om arealtildeling

§ 1. 1 Indentor arealer omfattet af kommuneplanens by- og bygdezoner krcever enhver ibrugtagning at nyt areal tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

§1.2 .LEndret areal- og bygningsanvendelse, midlertidig arcalanvendolse, terrrencendringer, overdragelse at bygninger (for eksempel i forbindelse med salg) samt
genopf0relse efter brand krcever ligeledes kommunalbestyrelsens tilladelse.
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§2. 1 Ans0gning om arealtildeling indgives til kommunalbestyrelsen pa et skema,

der udleveres at Qaanaap Kommunia. Ans0gningen skal mindst vcere bilagt:
1. Beliggenhedsplan der viser placering og st0rrelse at det ans0gte.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Skitseforslag der redeg.0r for udseende og materialer.
4. Oplysning om tekniske installationer.
5. Yderligere kan der krceves ncermere redeg0relse for:
- funderings- og konstruktionsprincipper,
- farveforslag,
- tidsplan for det ans0gtes realisering , samt
-andre oplysninger, herunder 0konomiske, som er n0dvendige for at
dokumentere, at det ans0gte vii blive I kan realiseres.
§2.2 Arealans0gninger som ikke er bilagt tilstrffikkelige oplysninger kan gives
arealreservation i 3 maneder til fremskaffelse af yderligere dokumentation.

§2.3 Arealreservationen bortfalder ved overskridelse at fristen ncevnt i §2.1.
Behand)ing at ansegning
§3. 1 Arealtildeling meddeles l0bende pa kommunalbestyrelsens vegne af Teknisk
Udvalg.
§3.2 Ans0gninger behandles i den rcekkef0lge disse indl0ber. I tilfcelde hvor der er
flere samtidige ans0gninger, skal tildeling afg0res ved lodtrcekning.
§3.3 Mindre vcesentlige arealtildelinger sasom fangststativer, skure, trapper o.l.
tildeles administrativt af Teknisk Forvaltning.
·
§3.4 Sager om arealtildelinger i bygdezone fremsendes til h0ring i bygdebestyrelsen forinden forelceggelse for Teknisk Udvalg.
§3.5 Ny ejer, der ved k0b eller arv erhverver en ejendom, har altid fortrinsref til en
arealtildeling.
§3.6 Kommunalbestyrelsen kan afsla arealans0gninger, som skemnes urealistiske
at tekniske, 0konomiske eller andre grunde.
Vilkar tor arealtildellng

§4. 1 I forbindelse med tildeling af et areal fastscetter kommunalbestyrelsen vilkar
for f0lgende forhold:
1) Arealets anvendelse, herunder om der er tale om anvendelse til boligformal (A),
Havne- og erhvervsformal (B), Fcelles formal (C), Friholdt areal (D) eller Scerlig anvendelse (E).
2) En frist pa 1 ar for tilladelsens udnyttelse.
3) En arealtildeling bortfalder, satremt den ikke er udnyttet indentor denne frist. Hvis
en byggetilladelse for et tildelt areal bortfalder, bortfalder arealtildelingen samtidigt.
4) Pligt om tilslutning til kloak, vand- og elanlceg.
5) Pligt om vejtilsutninger.
6) Bestemmelser om betaling af byggemodningsudgifter, nar principper herfor
foreligger i forbindelse med et tillceg til kommuneplanen.
7) Brugsrettens eventuelle oph0 r.

I
99

8) Andre forhold af betydning for realisering af kommuneplanen, herunder
bestemmelser om bygningers udformning, materialer, farvevalg~ ubebyggede
arealer, hegning m.v.
§4.2 I forbindelse med tildeling af et areal fastsCEtter kommunalbestyrelsen end-

videre f0lgende generelle vilkar:
1) Ved afslutning af bygge- og aniCEgsarbejdes skal der ske retablering og rengeuing af omgivelserne for det udf0rte.
2) Det opf0rte skal holdes i forsvarlig vedligeholdelsesstand.
3) Bruger eller ejer af et areal I bygning I aniCEg skal holde omgivelserne i ryddelig
stand.
§4.3 Overholdes nCEvnte vilkar ikke vii arealti ldelingen kunne bortfalde. I tilfCEide
hvor areal I bygning I anlceg er taget i brug, vii kommunen kunne pabyde renholdelse og ved!igehold.
OffentliggftJrelse at arealtildelinger
§5. 1 Kommunalbestyrelsen skal l0bende offentligg0re indentor hvilke arealer, der
if0lge kommunens planiCEgning kan forventes meddelt arealtildelinger.
§5.2 Forinden der gives arealtildelinger, skat arealans0gninger med indstilling
offentligg0res ved opslag pa kommunekontoret I bygdekontorene, og der skal angives en frist pa mindst 14 dage til at fremkomme med indsige!ser mod det ans0gte.
§5.3 Eventuelle indsigelser skal indga i behandlingen af det ans0gte.
§5.4 Offentligg0re!se

at area!ans0gninger kan fraviges i de

tilfcelde ~

hvor der foreJigger en lokalplan eller en bygdeplan, eller hvor der er tale om uvoosentlige arealtildelinger.
§6. 1 Meddelte arealtildelinger samt vilkar herfor skal offentligg0res. Offentligg0relsen skal ledsages at oplysning om klagemulighederne efter §48 i bekendtg0relsen
om arealanvendelse og planlcegning. Orienteringspligten kan traviges, hvor der er
tale om uvcesentlige arealtildelinger.
§7.1 Ans0gninger om area!tildeling, der ikke er i overensstemmelse med en gCEI-

dende omradep!an el!er bygdeplan, skal offent!igg0res, inden der trceffes beslutning om arealtildelingen. Offentligg0relsen sker ved opslag pa kommunekontoret I
bygdekontoret i mindst 14 dage.
Registrering af arealtildelinger

§8. 1 Aile arealtildelinger skal registreres i et kommunalt register. Tidligere meddelte tildelinger registreres ved overdragelse at rettigheder, ved udarbejdelse af lokalplaner, efter anmodning samt ved ajourf0ring.
§8.2 Registreringer af arealer skal omfatte f0lgende:
1. lndehaver af rettighed.
2. Placering, st0rrelse og anvendelse.
3. Vilkar for arealtildelingen.
§8.3 Aller registreringer skal indberettes til et centralt areal register for Gmnland.
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9.1 LOVGRUNDLAG OG RETSVIRKNINGER
I henhold til Hjemmestyrets bekendtgarelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlaagning med senere aandringer har landsstyret besluttet, at aile
kommuner skal udarbejde en kommuneplan. Kommuneplanen skal best~ af en
redegarelse for kommuneplanens forudsaatninger og mal for kommunens udvikling
og et saat planer og retningslinjer for gennemfarelsen heraf.
Landsstyrets godkendelse af kommuneplanen er udtryk for, at planen pa sin vis er
en "aftale" mellem hjemmestyret og kommunalbestyrelsen om den fremtidige udvikling i kommunen. Kommunalbestyrelsen er saledes forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemfarelse, herunder ved tildeling af arealer.
9,2 PATEGNINGER

KOMMUNALBESTYRELSENS VEDTAGELSESPATEGNING
Forslag til Kommuneplan 1998-2010 forQaanaap Kommunia blev vedtaget af kommunalbestyrelsen
den 28.05.1998 med henblik pA offentligg"relse.
Planforslaget blev offentliggjort i perioden 20.07.1998 til 07.09.1998. I forbindelse med denne
offentligg"relse indkom der bemc:erkninger fra :
• bygdebestyrelsen i Savissivik vedri(Jrende cendring af placering at dumpen,
• Mittarteqarfiit vedr"rende placering af nyt tankanlceg for flybrcendstof og revision af vejtrace til ny
lufthavn,
• Gmnlands Hjemmestyre, Sekretariatet, vedri(Jrende justering at §4.3 i kommunalbestyrelsens
retningslinjer for arealtildeling samt enkelte redaktionelle korrektioner.
Kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplanen endeligt den 20.10.1998 med ovenncevnte rettelser.
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Borgmester<ftA~
LANDSSTYRETS GODKENDELSESPATEGNING
Godkendt af Gr0nlands Landsstyre den 09. marts 2000. Godkendt i henhold til godkendelsesskrivelse af08. marts 2000.
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