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0.1 Indlednine. 

Landsstyret bar i 1990 besluttet at aile kommuner skal udarbejde et forslag til kommu
neplan i henhold til Hjemmestyrets bekendtg0Telse nr. 25 af 9.11.1987 om kommune og 
omradeplanlregning. Denne bekendtg0relse blev 1. 1. 1993 afl0st af en ny bekendtg0relse 
nr 23 af 18.11.1992 om arealanvendelse. Er kommuneplanen udarbejdet i henhold til 
den nye bekendtg0relse, bortfalder pligten til at udarbejde lokalplaner for bygder, men 
ikke retten til at udarbejde disse. Forslaget til kommuneplan af oktober 1992 var 
udarbejdet efter den gamle bekendtg0relse, medens kommuneplanen her t01ger den nye 
bekendtg0relse nr 23. 

Kommuneplanen fastlregger de overordnede bestemmelser for hele kommunen, og planen 
for byzonen udstikker rammebestemmelser og prim~.rveje for alle omnlder i byen. 
Uummannaq 's kommuneplan mmmer endvidere en bygdeplan for hver bygd med 
rammebeskrivelser for omrademe i bygdeme. Planlregning af den fremtidige by- og 
bygdeudvikling sker l0bende ud fra efterf0lgende kommuneplantillreg eller nye kommu
neplaner, der udarbejdes efterhanden som behov for justering opstar. 
Den detaljerede fastlreggelse af byggefelter, sekundrerveje, stier o.l. skal derefter ske i 
lokalplaner i overensstemmelse med rammebeskdvelserne. Lokalplaner udarbejdes 
efterhanden som behov opstar, e11er nybyggeri udl0ser det, og skal fremlregges offent
ligt. 

Forslag til kommuneplan 1992-2010 af oktober 1992 var offentligt fremlagt fra 1. 
december 1992 til 1. marts 1993. Der indk:om i den peri ode bemrerkninger fra Atassut 
Parti og Hjemmestyret. Disse er der taget hensyn til i denne kommuneplan. Efter 
forslag fra Atassut er omradet nord for Aqqusinertaaq udlagt til en trettere udnyttelse. 
Efter forslag fra Hjemmestyret er planen omredigeret, sa den f0lger den fra 1.1.1993 
greldende bekendtg0relse. Dette betyder at bygdeme er anf0rt som selvstrendige 
bygdeplaner. En af Hjemmestyret forventet afdrempning af boligbyggeriet, giver mindre 
arealbehov til boliger i planperioden, hvorfor et foreslaet nordvestligt boligomrade er 
udsat til sen ere udlregning. Landstinget fastlagde den 16.5 .1994 en af Direktoratet for 
Sundhed og Milj0 foreslaet ny sprerrezoneme for vandindvindingsomrademe. Som f0lge 
heraf er et foreslaet friholdt omrade ved slmjtes0en Tasinnguaq udgaet, og 5 omraders 
afgrrensning rendret. Endelig er der sket en rrekke mindre justeringer og ajourf0ringer af 
tekst og kortbilag. 

Denne plan skal trods betegnelsen "Kommuneplan 1992-2010'' ikk~ forblive urendret de 
nreste 16 ar. Tvrertimod skal planen jrevnligt revideres, bl.a. i forbindelse med arlige 
planredeg0relser udarbejdet af kommunalbestyrelsen. 
Samtidig er der i 1994 mange landsplanmressige sp0rgsmai der er uafklarede, under 
forhandling eller nyligt omstrukturerede f.eks. Byggetjenestens afvikling I etablering af 
boligselskabet INI, KNI 's omstrukturering, trafik- og besejlingsstruktur, drift af kloaker, 
samt byrde- og opgavefordelingen. Om kun et ar vii forudsretningeme derfor vrere belt 
anderledes eller i hvert fald mere afklaret, hvorfor der rna forventes at skulle ud
arbejdes et nyt kommuneplanforslag inden for en kortere arrrekke. 

Det rna pointeres at dette ikke er nogcn handlivman. Dertil er der for stor usikkerhed 
om den 0konomiske fremtid og for mange ndsrettelser af indplacerede anlregsopgaver. 
Denne plan er en rammeplan, der giver de fysiske muligheder for en langsigtet 
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hensigtsmressig placering af bygvrerker og funktioner i kommunen. Kommunalbe
styrelsens prioritering er anf0rt, og det rna gennem forhandlinger herefter afg0res hvilke 
faciliteter, der med de for tiden til nidighed vrerende 0konomiske midler, kan blive til 
virkelighed inden for denne planperiode. 
Nar der lovgivningsmressigt er abnet St0rre muligheder for kommuners erhvervsengage
ment og omstruktureringen af hjemmestyrets virksomheder er faldet pa plads, kan 
kommuneplanen ved den nreste revision rendres i en mere handlingsorienteret retning 
f.eks. opdelt sektorvis. 

Udgangspunktet for planen er den eksisterende situation og kommunalbestyrelsens 
nullsretning anf0rt i afsnit 1. Samtidig er det vores hab at de mange statistiske op
lysninger i dette afsnit kan skabe grundlag for en frugtbar og saglig debat om kommu
neplan sp0rgsmai, samt give grundlag for at f0lge udviklingen fremover i de kommende 
planredeg0relser. 

Der har ikke tidligere vreret udarbejdet kommuneplan for Uummannaq, hvorfor denne 
er den f0rste samlede redeg0Telse for en rrekke planlregningsmressige forhold. For nogle 
af disse er dataindsamling f0rst sket inden for de sidste par ar - andre foreligger stadig 
ikke. Den nreste redeg0relse vil derfor bl. a. pa baggrund af den heri anf0rte situation ar 
1992/93 bedre kunne beskrive den hidtidige udvikling og give et sk0n for de fremtidige 
tendenser. I forbindelse hermed kan noget af det statistiske materiale fremstilles grafisk. 

Denne kommuneplan blev godkendt af udvalget for teknik og milj0 den 22. april 1993 
og indstillet til kommunalbestyrelsen. Kommuneplanen blev godkendt af kommunal
bestyrelsen den 30. april 1993 for redigering og endelig afhandling med Hjemmestyrets 
milj0afdeling af sprerrezonerne omkring vands0erne. 
Kommunalbestyrelsen godkendte kommuneplanen pa m0de 26. april 1994, og frem
sendte den til Landsstyret. I denne udgave af januar 1995, er de af Landsstyret ved 
0konomidirektoratets brev 950034 af 17.1 . 1995 krrevede rettelser udf01t. 

Uummannaq den I 1995. 

Mikael Petersen 
fonnand for Teknisk Udvalg. 

Nuuk den 23>;3 1995 

c:Anln9aa~aqarnermut 
c.pi~ortaqgrJik 

0konomiair~ktorat.et 
':Box 1037-3900 Cf?uuk 

Uummannaq den ~ 1'0 1995. 

~&4-v 
Uvdloriaq L0vstmm 
Borgmester. 

Godkendt i henhold til godkendelses
skrivelse af 17. januar 1995. 

P.d.v 

~~///? 
Hans U. Lindahl Ole Rendal 
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1. REDEG0RELSE FOR FORUDSJETNJNGER OG MAL. 

1.1 Status for befolkningsforhold. 

Den hidtidige befolkningsudvikling er p.rreget af en kraftig stigning i perioden 1950-70. 
Omkring Maannoriliks lukning 1991 skete en mindre nedgang ogsa i byens indbyg
gerantal. Pa det sidste er der sket en stagnering i det samlede indbyggerantal. 

Befolkningsudvikling siden 1930, Hele Uummannaq kommune fordelt pa bosteder. 

Sted: Ar: 1930 1951 1960 1970 1980 1990 1992 aug93 jan94 

Niaqornat 79 98 117 89 87 85 87 79 81 

Qaarsut 116 157 211 264 198 223 236 241 237 

lkerasak 127 94 106 274 195 221 241 248 257 

Saattut 193 211 239 282 264 234 237 235 234 

Ukkusissat 177 58 115 180 169 195 184 189 197 

Illorsuit 168 123 127 145 138 117 117 127 123 

Nuugaatsiaq 208 144 159 129 93 83 92 94 98 

Andre* 84 109 118 0 184 114 2 0 0 

Uumman. by 304 554 821 1006 1175 1405 1389 1391 1396 
- --

: 

l54;&; .1963 2369 25:03- 2677 · ' 2594 lALT J:456 " 2604 2622 
'. --

Byandel i at ,o 21% 36% 42% 42% 47% 52% 54% 53% 53% 

* Aoclre er Maarmonlik l930 + 1973- 2, Uummam1ats1a 0 q g Senmarsmt til ca 1965. 
Kilde: Ministeriet for Gmnlands mde arboger + Uummannaq folkeregister. 

Hidtidig befolkningsudvikling 1975-1990, Hele Uummannaq Kommune fordelt pa 
aldersgrupper. 

I 

Aldersgruppe: 

I 

Optrelling iflg. Ministeriet for Gnmland. 

I 
GSK prognose. 

Pr. l. januar. 

Pu: 1975 Ar 1984 Ar 1990 I Ar 1990 

Smab0rn, 0--4 Arige 184 231 279 263 

Sko1eb0rn, 5-14 arige 749 367 425 410 

Unge, 15-24 arige 423 625 471 472 

Erhvervsaktive, 25-59 arige 1098 1146 1317 1307 

JEldre Over 60 ar 178 177 185 171 

1\ :l~Jt}- ~ _; . ·::·-~ : ... ·.: ·:~: .. ( .. ·IL l 254~ J.- 2_6'!11 ·- II -
' ,-

i623 · .263z ·· 
ni' .. 

' 
, . . GSK er Gr~ands Stat1stiske Kontor. Ved GSK s data er forde)jngen pa argauge fo1 Uurumannaq, antaget at 

vrere den samme som GSK augiver sam1et for he1e Gr0nland i det pagreldende ar. 

1. Redeg0relse for forudsretninger og maL 

I 
I 

I 
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GSK 's befolkningstal i 1990 er beregnet ud fra folketallet i 1987-88, hvilket giver en 
afvigelse i forhold til det faktisk optalte. 

Befolkningstigningen skyldes overvejende store fedselsargange fra 1950-70, der i 1975 
ses som mange skolebem, i 1984 ses som mange unge og i 1990 optrreder som mange 
erhvervsaktive. Disse store argange vii na pensionsalderen fra omkring ar 2005, som 
det ogsa fremgar af fremskrivningen af befolkningsantallet i afsnit 1.8. 

1.2 Status for erhvervs forhold. 

Ud fra virksomheders og selvst::endiges indberetninger til skattev::esenet, kan opstilles 
t0lgende fordeling af indkomster pa erhverv: 

Erhvervsfordeling ud fra indkomstoplysninger til skattevresenet 1990-91 mio Kr . . . 

Erhvervs kategori: 1990: '90% 1991 '91% 

Rastofudvinding, Maannorilik 1/zar drift +opryd. 76,1 32 % 3,7 2 % 

Fiskeri, A+ B-indkomst, besretninglen, indhand- 44,1 18 % 23,6 14 % 
ling, badleje, slredeleje 

Frcmstilling, l0nudbetaling i fiskefabrikker 10,6 4 % 10,5 6 % 

Bygge & Anlreg, private handvre.rkere 14,6 6 % 12,6 I 7 % 

KNI handel og smransport 10 1 
·' 6 % 

I Privat handel, k0bmrend, kiosker 
16,3 7 l}b 

2,3 1 Ul 
tO 

Vognmandsk0rsel, incl vand, renovation og taxa 2,0 1 % 1,7 1 % 
- -

Restaurant, hotel, sportshal, p0lsebar, fris0r 1,4 1 % 3,0 2 C:la 

Kommunalt ansatte, admin, +elpassere + .institut. 29,2 17 % 
81,7 35 !)/. 

0vrigt offent. ansatte, SHV, HJST, El i by,Politi 
! 0 

Pensioner, aldersrente, EUR 13,5 6 % 
69 1 41 % 

Uoplyst erhverv, foreninger 0,3 -0% 0,6 -0% 

Udligning andre kom. v. A-bidrag,B-indkomst mv. -23,0 -10% +3,9 2 % 

IALT = amlet skattepligtig indkom. t, nrio ·K1·. 237,6 _ JOO% 170,3 100% . 

Kilde: skattekontoret 1 Uummannaq. 
., 

Den store effekt rastofudvindingen i Maarmorilik bar haft pa lokalsamfundets ekonoini 
afspejles i udviklingen i l0bet af disse to ar. Nedgangen i de samlede skattepligtige ' 
indkomster pa 67,3 mio kr skyldes overvejende nedgangen i indtregter fra ansatte ved : 
rastofudvinding pa 72) 7 mio kr, . I 
Afmatningen i samfunds0konomien afspejles i en svag nedgang bade for bygge- og 

1. Redeg0relse for forudsretninger og mal. 
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anlreg samt handel. Fiskeforarbejdnings aktiviteten bar vreret uforandret, men %-andelen 
af den samlede indkomst bar vreret stigende. Nedgangen i fiskeriindhandling er bl.a. fra 
mindre l0nudbetalinger til besretning pa udenbys kut.tere. Af det private erhvervsliv bar 
kun restaurenter og p0lsebar givet et 0get skattegrundlag. Endelig er reguleringsbel0bet 
til andre kommuner rendret fra netto udbetaling til indbetaling. 

Erhvervsfordelingen ud fra virksomhedernes skatteoplysninger ses at stemme ganske 
godt med de ansattes egne oplysninger undtagen for fiskeri. Der ma vrere en del 
offentligt ansatte med fiskeri som bierhverv, idet en stone andel af indkomsteme 
kommer fra fiskeri end den andel personer, der anforer at vrere fiskere. 

Erhvervsfordeling henholdsvis efter skattepligtig ind- Efter Efter Antal 
komst 1990 og efter personers stillingsoplysninger indk- an tal beskref. 
1987 (Beskreftigelsesvolumen). omst beskref. %-vis 

Rastofudvinding, Maannori. 1 ar 87, Vz ar 90 32 % 298 27% 

Fiskeri, Ion til besretning, Indhandling til KTU + B- 19 % 23 2 % 
indkomst ved slrede- og badleje 

Fremstillingsvirksomhed, Ion fiskefabrik 4 % 78 7 % 

Bygge & Anlreg, private handvrerkere 6 % 77 7 % 

Privat handel, Vogrumcnd, Restuarant, Hal, Friso-r 8 % 88 8 % 
-

Offentlig ansatte, 14-dag + manedslon + forsyning 34 % 549 49 % 

Andet, Pension, Uddannelsesst0tte, A-hidrag afregn. -4 % 1 0 

IALT: 100 % .1114 100 % 

" K1lue: Skattekontoret Uummannaq og Gr.011lands Statisttsl e Kantor. 

Fiskeri og fangst. 
I 1994 var der i distriktet indregistreret ialt 58 fiskekuttere 20"-36", heraf 38 af 
glasfiber og 20 trrekuttere, samt ca 350 sejldygtige jailer. 

Af andre fiskearter end hellefisk har kun torsk + uvaq hidtil haft nogen storre be
tydning for indhandlingen siden 1976: 

1. Redeg0relse for forudsretninger og mat. 
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Udvikling i arlig indhandling af andre produkter end hellef"Isk, Tons. 
Samlet indhandling i hele kommunen. 

Ar Torsk Tupis- R0d- Havkat Helle- Am- Mat-
+uvaq suit fisk flynder mass at taq 

1976 200 0,4 - 3 - 0 -

1977 229 4 - 5 - 0,3 -

1978 199 14 - 7 - 2 -

1979 187 13 - 38 3 2 0,3 

1980 261 25 - 32 5 0 1 

1981 154 18 - 24 11 10 1 

1982 122 12 - 7 12 0,2 3 

1983 108 8 - 2 5 9 2 

1984 38 15 - 1 3 0,2 4 

1985 68 19 1 3 5 0 0,1 
I 

1986 18 20 4 0 6 I 2 1 

1987 97 32 0 2 4 11 11 

1988 18 87 0 16 I 7 0 15 

1989 0 1 0 18 6 1 23 

1990 60 33 11 17 11 0 80 

1991 167 13 29 42 6 33 24 

1992 76 8 3 33 3 32 12 

1993 64 13 21 24 2 8 14 

Side 8. 

Srelskind 
stk 

5932 

11144 

9519 

' 
21097 

7457 

6306 

7052 

5642 

6347 

5003 

5168 

4964 

I 4798 

3507 

4500 ca 

6404 

5350 

3491 

Kilde: mdhandlmgsclata fra KGH, KTU, Royal Greenland og KNI 1 Uummannaq. 

Indhandlingen af torsk Jigger siden 1984 pa 1/3 af niveauet 1976-83. Trods en 3-
dobling af hellefiskefangsteme inden for de sldste ar, er fangsten af de beslregtede 
he1leflyndere dalende. En nrennere biologisk vurdering af disse forhold er endnu ikke 
foretaget. 

Vrerdien af de samlede indhandlede fiske- og hvalprodukter i kommunen udgjorde 1993 
21,018 mjl kr incl. 4,188 mil kr indhandlingstHskud. For de i 1993 indhandlede 
srelskind udbeta1tes j 1993 ialt 0,882 mil kr. 

Srelskindsindhandlingen i bygderne er stagnerende eller svagt dalende. I byen ligger 
srelskindsindhandlingen stabilt pa et 10 gange sa lavt niveau som bygdeme malt pr 
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indbygger: 

Udvikling i arligt gennemsnitligt antal indhandlede Sa!L~kind pr indbygger. 

Sted: 1973-77 1978-81 1982-85 1986-89 1990-91 1992-93 

Niaqomat 9,5 11,5 9,7 7,9 10,9 9,7 

Qaarsut 5,4 7,1 5,2 5,8 5,6 5,0 

Ikerasak 3,9 9,1 4,6 2,5 1,4 1,1 

Saattut 3,8 6,4 3,4 2,7 3,6 1,8 

Ukkusissat 3,4 7,4 1,6 1,6 1,5 0,9 

Illorsuit L 1,9 16,9 9,6 6,8 7,6 7,1 

N uugaatsiaq 8,8 8,5 5,4 4,1 3,7 4,0 

Uuuunaunaq by 0,3 0 ,6 0,3 0,2 0,4 ca 0,2 ca 

Hellefisk er langt den overvejende fisketype der indhandles. Hellefisk udgjorde i 
1992/93 95% af den samlede indhandlingsmrengde opgjort efter vregt. 
Der er i l0bet af 1980-erne sket en kraftig stigning i indhandlingen af hel1efisk: 

Arlig indhandling af heUefisk til KGB, KTU, Royal Greenland fordelt pa steder, Tons. 

Ar: Niaqor- Qaarsul Ikera-
nat sak 

1---;;76 - I 21 155 
lr----~------~-

1977 0 32 279 

1978 6 67 404 
ll-----1----+ 

1979 0 49 310 

1980 19 87 392 

1981 9 106 531 

1982 3 71 416 

1983 3 67 219 

1984 5 57 328 

1985 11 141 517 

1986 12 177 409 

1987 27 232 510 

1988 30 ? 250 ? 560 ? 

1989 umq umq 400ca 

1990 22 230 550 

1991 0 205 625 

1992 8 233 710 

1993 0 339 794 

Saattut 

107 

176 

222 

124 

282 

304 

154 

145 

258 

257 

296 

504 

637 

umq 

455 

495 

455 

808 

Ukku
sissat 

15 

22 

67 

62 

200 

201 

124 

160 

181 

302 

293 

419 

432 

220ca 

247 

339 

505 

498 

Illorsuit Nuu-
gaats. 

3 39 

8 17 

23 40 

8 25 

51 66 

52 89 

44 50 

58 56 

36 79 

61 107 

140 164 -

266 275 

234 217 

umq umq 

193 235 

134 191 

145 176 

195 163 

UMQhy Kom. 
ialt 

103 444 

219 753 

413 '1 243 

279 857 

319 . 1416 

362 1'6.54 . 

384 ]246 

251 959 

313 1.257 

435 1.831 

434 19.25 

635 2874 

700* 3050? 

1879 2500 

556 t545 

673 . 29~~ 

936 3733 

*i.adhandling af ca 300 tons til indhandlingsskjbet NunMsuit ved Uummaunaq by er .ikke ruedregnet. 
"?" angiver at der er uovcrenssteuunelser i indhandlingstallene, idet nogle fisk indhandlet i bygd og derefter 

1. Redeg0relse for forudsretuinger og mill . 



Uummann.a.p kommunia: Kommuneplan 1992 - 2010. Februar 1994. Udgave jan.95. Side 10. 

transpmteret til Uummannaq by til forarbejdning, har vreret talt med begge steder. Tallene her er korrigeret 
for dobbelttrellingeme i samra.d med fiskefabrikken. 
"umq" angiver at fiskene er indtransporteret til Uummannaq by og indregnet i indhandling der. 
I 1992 er derudover behandlet ca 300 tons fisk pa fabrikken i Uummannaq leveret fra hjemmestyre-chartret 
russisk skib, fisk der overvejende var fanget ved Upernavik kommune. 
Kilde: indhandlingsdata fra KGH, KTU og Royal Greenland i Uummannaq. 

Indhandlings stedeme falder i 3 grupper: 
A: De store indhandlingssteder: 

Ikerasak, Saattut, Ukkusissat og byen. Disse 4 steder star i illbet af perioden 
1985-92 hver for mellem 15 og 23% af distriktets indhandling, og samlet set 
for 77% (tidligere 86%) af den samlede indhandling. Der er disse 4 steder sket 
en fordobling af indhandlingsm::engden i l0bet af 1980-erne. 

B: Mellemstore indhandlingssteder i kraftig v::ekst: 
Qaarsut, Illorsuit og Nuugaatsiaq. Disse 3 steder star i illbet af perioden 1985-
92 hver for 6-8% af indhandlingen, samlet set er der sket en stigning fra 14% 
til 22% af indhandlingsmrengden. Der er for disse 3 steder sket en 4-dobling af 
indhandlingen i l0bet af 1980-eme. 

C: Sma indhandlingssteder. 
Niaqomat. Trods en n::esten 3-dobling af indhandlingen i illbet af 1980-eme 
udg0r indhandlingen her stadig kun 0,5% af distriktets samlede indhandling. 

Udvikling i arlig middelindhandling af hellefisk. 

r= I 

I 1976- % andel af 1985--1987 I % andel af Stigning 
1984 sam let + 1990-1992 , samlct an tal 

I 
tons I ar indhandling tons I ar indhandling gange 

I 

I 
I 

Niaqomat 5 0,5 13 0,5 2,6 
- · 

Qaarsut 62 G 203 8 3,3 

Ikerasak 337 30 554 23 1,6 

Saattut 197 18 410 17 2,1 

Ukkusissat 115 11 351 15 3,1 

Illorsuit 31 3 157 6 5,1 

Nuugaatsiaq 51 5 191 8 3,7 

Uummannaq by 294 27 541 22 1,8 

[ Ialt: .II 1092 1: 100 I 2420 . I roo t 2,2· 

U dgiftsfordeling. 
Mange af bygdebeboernes ind- og udbetalinger gar via offentlige instanser, hvorfor det 
bar v<eret muligt at opstille det nedenfor anf0rte "nationalregnskab" for hver bygd. 
Bygdemes forbrugsmm1ster er stort set ens undtagen med hensyn til tobaks- og drikke
varer. 

1. Redeg0relse for forudsretninger og mhl. 

I 

I 



Utunmannap kommunia: Kommuneplan 1992 - 2010. Februar 1994. Udgave jan.95. Side 11. 

Restbeh;:,-b er de skattepligtige indkomster fratrukket KNI / s vareforsyning, huslejereg- ·' 
ninger, elregninger og omsretning i servicehus. Heraf skal afholdes skat, ESU-afdrag, 
telefon, 1mb uden for bygden m. v. 
Salg pa "brredtet" og vrerdi af egen fangst er ikke opgjort. 

Nogle hovedposter i bygdernes omsretning, aile bewb 1000 kr ar 1990. 

skatteplig- KNl varetil- sum af BSU elforbrug og restbe- restbelab 
tig ind- f1nsel excl. og kommu- vask excl KTU lab ialt pr indbyg 
komst byggeri & tab · ne husleje og vandforbrug pr maned 

Niaqornat 3693 1870 99 106 1618 1,55 

Qaarsut 10236 6201 205 286 3544 1,29 

Ikerasak 9471 7738 323 . 340 1070 0,38 

Saattut 10978 6622 324 439 3593 1,29 

Ukkusissat 6824 3964 229 304 2327 1,05 

Ulorsuit 4874 2969 100 218 1587 1,13 

Nuugaatsiaq 3910 2817 115 247 731 0,66 

IALT bygder 49986 32J8.1 J395 1867 . 1 ,,70 1_ ,0:1 

Kllde: GSK Dllta t1l by dekonfcr~JlCe ma· 1992 O" Teknis.k Forvaltnin g 
"' 

g Uummanna q 
Skattepligtig indkomst er sum af skattepligtige indkomster for personer registreret boende i bygden. K1'11'1-
varetilf0rsel er excl lagerforskydninger, returvarer og kassation. 
Vask cr brugerbetaling for bad og t0jvask i servicehus, kun l ar for Ikerasak og 1/2 ar for Ukkusissat. 

Fordeles KNI's varetilfersel til bygderne ud pr. indbygger opnas folgende fordeling: 
Enhedcn t~r i Kr.pr indbvgger pr maned!. Ar 1990. 

- I Indbyggere F0devarer: Andre * KNI- Alkoholiske drikke-
an tal: Kr . varer Kr; og tobaksvarer Kr: 

Niaqornat 87 671 634 485 

Qaarsut 222 729 673 925 

lkerasak 233 847 706 1242 

Saattut 230 800 551 1048 

Ukkusissat 181 674 565 587 

lllorsuit 112 744 766 721 

N uugaatsiaq 88 755 835 1078 

Middel, UMQ-bygder 1153 757 657 919 

Middel, alle bygder i 9102 777 495 848 
Gmnland. 

Slarste afvigelse - +12% I +27% I +35% I 
+1- i % -11% -16% -47% 

" andre- varer er roanufaktur, b'lcendse-1, ·a L, fiskeri , rnl'llblcr men cxcl b J g ygg cmatcrialer. 
Kilde: Gmnlands Statistiske kontor, data til bygdekonference maj 1992. 
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Beskreftigelse. 
Ledigheden er tydeligt storst omkring islregs-perioden november - februar og isopbrud 
maj - juni. Da disse tidspunkter varierer fra ar til ar, ligger den storste ledighed ikke i 
samme maned hvert ar. Den mindste ledighed er i den frostfrie byggeperioden juli -
september. 
Detme tendens findes ogsa i resten af Gmnland. For Uummannaq by er ledigheden dog 
hojere end landsgennemsnittet i november - december, men Iavere i marts - april hvor 
der foregar fiskeri fra fjordisen. 

Arbt;j dsloshedens sresonvariation, Uummannaq by 1989-91. 

Antal Antal Ialt Umq. by, Landsgennemsnit, 
mrend kvinder sresonindex, % sresonindex; % 

Januar 40 43 123 % 131 % 

Februar 23 24 70 % 119 % 

Marts 29 29 86 % 120 % 

April 33 35 101 % 113 % 

Maj 39 34 108 % 114 % 

Juni 43 49 136 % 74 % 
-

Juli I 20 25 67 % 69 % 

August 25 19 65 % 65 % 

September 21 19 59 % 65 % 

Oktober 28 32 89 % 98 % 

November 47 51 145 % 120 % 

December 53 48 150 % 113 % 

Arsgennemsnit 33 : 34 100 % 100 % 

Kilde: Arbe.dsmarkedskontoret Uummanna J q 
Februar har et Iavere antal arbejdslose grundet feriepengeudbetaling, hvorved personer 
ikke bade kan fa feriepenge udbetalt og vrere registreret som arbejdsl0s. 
I 1990 svarer 67 arbejdsl0se til 8,4% af arbejdsstyrken. 

Der foreligger ingen opgorelse over antallet af arbejdslose i bygdeme. 
Siden 1987 har der desvrerre vist sig en stigende tendens i antallet af arbejdsillse i 
by en: 

I . Redeg0relse for forudsretninger og mal. 
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Udvikling i antal arbejdslose i Uummannaq by. 

Gennemsnitlige antal arbejdsl0se Mindste antal, St0rste anta1, i 
i maned: maned: 

Mrend Kvinder 'lalt 

1983 38 27 63 .. 37, aug 89, nov 

1984 31 28 59 23, aug 91, marts 
.. 

1985 32 27 59 33, juli 88, jan 

1986 33 25 58 13, juli 94, feb 

1987 14 14 28 12, marts 69, juni 

1988 24 16 40 14, april 94, dec 

1989 27 28 55 15, aug 94, dec 

1990 31 39 7fJ 36, sept 97, juni 

1991 41 46 77 37, juli 137, dec 
: 

1992 53 36 93 35, jan 160, dec 

1993 89 45, juli 184, dec 

For '1983 fore! i oer der kwt re istrerino i 8 mineder. g e> 

Kilde: Arbejdsmarkedskontoret Uummannaq. 

Turisme. 
Uummannaqs hidtil eneste hotel blev opf0rt 1989 med 12 vrerelser og ialt 20 sen
gepladser. Det er fra 1994 udvidet til ialt 20 v<erelser med 40 sengepladser. 
Antallet af turister har i perioden 1991 - 93 ligget pa 500-550 arligt, fordelt over 
sresonen marts - september (incl.). Det gennemsnitlige antal ovematningsdage er 4. 
De1iil kommer 20-25 ekspeditions"turister" arligt, der overnatter i terrren. 

Tran..,port. 
Den samlede v~jlxngde i byen er om sommeren 9,3 km (pr 1994). Dertil kornmer i 
vintermanedeme februar - april ca. 120 km, nar der ma k0res i motork0ret0j over 
havisen til Qaarsut, Ikerasak, Saattut og Ukkusissat. 

Udviklingen i bilantaUet har vist samme tendens som resten af Gmnland om end pa et 
noget Javere niveau: 

Ar 1985 Ar 1991 

Antal bi1er pr. 1000 indbyg. Uummannaq by 53 59 

Antal biler pr. 1000 indbyg. i Gr0nlands byer 76 80 

Antal taxa pr. 1000 indbyg. i Uummannaq by 6,2 4,3 

Antal taxa pr. 1000 indbyg. i Gr0nlands byer 5,5 4,9 

Kilde: Politiet 1 Uummanna 0 q g Mmistenets md.e arb.0 er. Bilantallet 1 Uummanna g q 
1985 er excl. biler indregistreret i Mam10rilik. 
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Samlet antal indregistrerede biler i Uummannaq 1991 var 93 stk. heraf 6 taxa. 
Pr 31. december 1992 var der ialt indregistreret 70 Jrnret0jer, heraf 3 taxa. 

Side 14. 

Der bar siden 1987 vreret udf0rt regelmressig bygdebeflyvning med belik:opter i 
islregsperioden december-februar og isgangsperioden omkring juni. Prisen er h0j i 
forbo1d til bygdebefolkningens indkomster trods bjemmestyretilskud til -driften. Samtidig 
bar bidtidige fartplaner haft 1 ugentlig forbindelse til hver bygd og ikke mmmet 
mulighed for 1-dags opho1d i bygd eller 1-dags opbold i byen for bygdebeboere, 
hvorfor anvendeligheden til lregebes0g, tilsyn eller reparationsarbejde bar vreret 
util strrekkelig. 

Til passagertransport til og fra bygder bar KNI 2 togtefart0jer for 7-12 passagerer. 
Disse bar udsolgt i store perioder, da de ud over bygdebefolkning anvendes af handvrer
kere og turister. Der er for de fleste bygder 2 ugentlige forbindelser . .. 

Jolter benyttes til ftskeri og privat passagertransport til og fra bygder. Oktober 1994 var 
der 146 jailer og bade nnder 18 fad i havneomrademe ved Uummannaq by samt 16 
lystfart0jer. 
Om vinteren benyttes hundeslrede til k:0rsel i forbindelse med fiskeri fra fjordisen, 
persontransport til og fra bygder samt indtransport af fisk til fabrikken i Uummannaq. 
Der er 6000-6500 hunde i kommunen. 
Derudover findes ca 5 snescootere i byen og et par i bygder. 

1.3. Status for holigforhold. 

Det kan konstateres ud fra de hidtiJ foretagne saneringer, at levetiden for mindre 
trrehuse med mange beboere bar vreret omkring 30 ar. Som saneringsrnodne er her 
regnet aile mere end 30 arige huse af mindre GTO-typer sam 3 og 5 samt huse af egne 
typer, der ikke er blevet istandsat med centralvarme. For at kunne opfylcle dagen.s krav 
til boliger fastsat i Gnmlands Bygningsreglement 82, skal de reldre boligtyper sam 19, 
25 og 67 efterisoleres, men for disse st0rre boliger har dette hidtil vreret billigere end 
nybyggeri. 

Behovet for de forskellige husst0rrelser er vanskeligt at fremskrive. Ventelisteme til 
BSU-boliger udtrykker ikke ans0gemes reelle onsker, idet tildelingen er piUagt restrik
tioner i husst0rrelse efter beboerantal. Samtidig rna der forudses fremover at skulle ske 
boligrokader for personer med meget store huslejerestancer. (For udlejningsboliger 
skylder 186 husstande mere end 3 maneders husleje pr sommer 1992, heraf er 25 
husl~jerestancer i intervallet 10-25. OOOKr og 5 over 25. OOOKr. Af en samlet restan
cemasse for BSU-boliger pa 5,4 mill kr er 54 stk i intervallet 10-25.000, 37 stk i 
intervallet 25-50.000, 27 stk i intervallet 50-100.000 og 9 stk over lOO.OOOKr). 
Behovet for boliger er derfor ind til videre kun anf0rt som antal beboere pr bolig. 

Det nuvrerende antal boliger i bygder og boligareal pr. indbygger eller antal beboere pr. . 
bolig ses i nedenstaende tabel at vrere pa nogenlunde samme niveau: 
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Boligantal og antal beboere pr bolig i bygder. 

Boligan- Husstnn- Heraf stk rued %-del rued Areal pr. Antal beboere 
tal 1992 de 1990 arealoplysn. arealoplysn. person m2 pr.bolig 

Niaqomat 27 22 19 70 12 3,2 

Qaarsut 81 63 50 62 15 2,8 

lkerasak 77 63 54 70 14 3,1 

Saattut 86 65 57 66 15 2,7 

Ukkusissat 55 42 34 62 12 3,3 

Illorsuit 47 33 26 55 15 2,5 

Nuugaatsiaq 39 25 16 41 13 2,3 

lalt, bygder 412 3 13 256 62. .. 2,8 

8 li autal 1992 er ud fra del fakt iske antal boli er. Husslande 1990 er ud fra antal adre,sser med g g p ersoner 
ti!meldt. 
Kilde til husstandsantal og arealoplysninger: Gnmlands statistiske kontor, data til bygdekonference maj 1992. 

Opgmelse af et boligbehov eller et boligefterslreb er belt afluengig af den standard der 
0nskes. Her er anf0rt boligbehovene ved en standard pa 2,5 beboere pr bolig. 
Ud fra 1992-ventelister synes der at vcere behov for boJiger til hver 2,6 indbygger. 

Boligbehov for at 11fjerne" vcntelister pr. 1992 og opfylde kommunalbestyrelsens malsretning. 

Bolig I Heraf sa- Husstande Boligbehov for Botigbehov i% af 
an tal lnerings- pa venteli- at fa venteli- ved 2,5 eksist. 
1992 modne stc,antal ste=O pers.pr.- pers. pr.- boliger 

holig bolig 

Niaqornat 27 2 4 2,8 10 37% 

Qaarsut 81 13 1 2,8 26 32 % 

Ikerasak 77 6 17 2,5 25 32 % 

Saattut 86 12 7 2,5 21 24% 

Ukkusissat 55 7 6 3,0 26 47 % 

Illorsuit 47 12 2 2,4 12 25 % 

Nungaatsiaq 39 13 2 2,3 11 28 % 

Uumman. by 466 53 79 2,6 146 31 % 

Koll.lOluue ia ll 878 118 120 2 .6 278 32% 

'Boligbehov er ud frn befo lknin !Stnl I 993 o g g incl. behov for erslatnin sboli er til saoe rin er. Ventelistc li t g g g 
bolig rummer kun personer over 18 ar. Kilde: Boligkontoret, Uumrnatmaq. 

Det st0rste boligbehov i forhold til den eksistercnde boligmasse ses at vrere i Ukkusis
sat, medens det laveste behov er i Saattut og Illorsuit. By ens behov for nye boliger er · 
som gennemsnittet: der skal bygges 1 ny bolig for hver 3 eksisterende til at drekke 
dagens behov for boliger til saneringer og en standard pa 2,5 personer pr bolig. 
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Gmnlands Statistik opg0r 1988 boligantallet i Uummannaq by til 450 og en boligmangel 
pa mellem 140 og 56 boliger, beregnet ud fra boliger til en vis andel af personer og 
parforhold over 20 ar henholdsvis over 25 ar. 

Det gennemsnitlige an tal rum pr. bolig opg0res af Gmnlands Statistik til 2, 77 i 
Uummannaq mod et landsgennemsnit pa 2,73. Dette giver i gennemsnit . 1,07 beboer pr. 
rum i Uummannaq mod 1,02 som landsgennemsnit. 

De sidste par ar har boligbyggeriet i Uummannaq by omfattet: 

1990 1991 1992 

Kommune 100%, 1-vrerelses hybler, u. boligsikr. 17 0 0 

Kornmune + Hjemmestyre, 40/60 eller 20/80% 6 0 
' 

2 

Kommune, selvbyghuse, beskreftigelse arbejde 0 4 3 

Private selvbyghuse, BSU kap. V -Jan 2 4 4 

Private typehuse, BSU kap. IT-Jan 7 6 6 

Private uden offentlige lan 0 1 0 

Hjemmestyre 100%, tjenestebolig 1 0 0 
l 

I 
I 

I I I L LT boliger opf0rt j_ 16_ 15 15 
. - . . Bobgantallet er ud fra antallet af fakt1 ·k 1gangsatte byggener det pag(Cldende ar. 

Indt1ytning er oftest sket aret cfter. 

)..4 Eksisterende fadliteter i Uummamtaq by._ 

1993 

9 

4 

4 

4 

2 

0 

0 

14 

VQg~stu~ er indrettet dels i B-736 (10-12 b0m) og dels l B-273 (20-24 b0rn) sammen 
med b0mehave. Begge institutioner ligger i omrade A9, hvilket giver god betjening for 
beboere i byens nordlige del, men lang vej for beboere i den vestlige del. Samtidig er 
B-736 en lille institution i mindre hensigtsrnressige lokaler (tidligere cafeteria) og har 
h0je driftsudgifter pr barn. En flytning af institutionen til mere velegnede 1okaler 
l;engere mod vest, f.eks. i B-2, eller opf0relse af ny institution i omrade C3 skal 
overvejes. Det fremtidige behov fremgar af afsnit 1.9. Nye institutioner vil demdover 
kunne placeres i C5 og C6. 

B0mehave er i B-273 (60 b0rn) sammen med vuggestue. Behovet fremgar af afsnit 1.9. 
En ny institution kan med tiden placeres i den vestlige del af byen, jfr. vuggestue, og 
kan opf0res i C3 eller C6. 

Folkesko1e er B-195, et 120 m langt bygningskompleks i 1-2 etager. Derudover er der 
undervisningslokaler i den garnle bevaringsvrerdige skole B-11 0 umiddelbart syd for. 
Nye lokaler skal derfor ikke etableres ved forlrengelse. Den gamle midterfl0j opf0rt af 
elementer fra Qudtlissat kan nedrives og nye tidssvarende lokaler opf0res i 2 etager. 
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Det tindes hensigtsmressigt at skolen fortsat er een samlet skole) men ikke at den bliver 
lrengere. 

Bibliotek er indrettet i skolen som bade skolebibliotek og folkebibliotek. Pladsen til 
voksenlitteratur er sparsom, og der er behov for velegnede depotlokaler. 

STI-skole er indrettet i B-1100 en tidl kantine. Udvidelse af STI-skolen kan enten ske 
ved. mindre tilbygning eller nyopf0relser i det nrerliggende omnide C5. 
Ung i arbejde U.I.S . er midlertidigt indrettet i foreningshus B-1157. 

Efterskole.._ turistskole, vinteridrretsskole) fangerskole eller anden videregaende special
skole findes ikke i kommunen. For at kunne beholde dygtige elever i byen, er det 
vigtigt at kunne tilbyde en eller anden fonn for videregaende uddannelse. I modsat fald 
ma de unge rejse til andre byer for at uddanne sig, hvilket ofte betyder at de bosretter 
sig der, og Uummannaq dcrved dnenes for velkvalificeret arbejdskraft. Ny videregaende 
skole kan placeres i C3, C5 eller C6. 

Ftitidsklub og ungdomsklub er indrettet i det tidligere b0mehjem/sanatorium B-2. 
Fritidshjem findes ik.lce, men er et stmt 0nske. Ny institution kan opf0res i C5 eller C3. 

B0rnehjem med 9 pladser er i B-1451 i omn\de C5. Bygningen er hensigtsmressig, 
velplacerct og vil kunne udvides, eller selvstrendige bygninger i tilknytning til b0rne
hjemmet kan indrettes i nabobygninger. 

Al9erdomshjen1 er i B-180 i omrilde C l. Pladsbehov er anf0rt i afsnit 1. 9. De reJdre er 
glade for den centrale beliggenhed ved relativt jxvnt tenren hvor gangbesvrerede kan 
f<erdes selvstrendigt. Gnmdet terrzenforholdene og nabobygninger er udvidelsesmulig
hedeme vanskelige, dog vil der kunne opf0res 1 etage mere pa B-180 eller nyt 
alderdomshjem/plejehjem kan opf0res i omrade C4 i nrerheden af sygehuset . 

.!Elctrekollek'tiv, plejehjem eller aldersboliger findes ikke i byen. Disse vil kunne 
indrettes i omrade C4 eller A6 i nrerhed af sygehus. Aldersboliger kan indrettes 1 AI 
nrerhed af alderdomshjem . 

.Sygehus er i det bevaringsvrerdige B-8. Patienter og pamrende er glade for den centrale 
beliggenhed, hvorfor en udflytrting ikke er 0nskelig. Sygehuset er ikke tidssvarende og 
bl.a. isoleret med trreuld, en konstruktion der var medvirkende til den omfattende 
sygehusbrand i Upemavik. B-8 rummer arkitektoniske kvaliteter og kan moderniseres 
indvendigt. Der er udvidelsesmuligheder i nord0stlig retning, hvor der kan opf0res en 
bygning af tilsvarende stmTelse) hvilket skulle drekke behovet l planperioden. 

Tandklinik er indrettet i en lejlighed i B-272. Disse lokaler er mindre hensigtsmressige 
og rummer darlige udvidelsesmuligheder. Der rna kunne opnas en mere ratione! drift 
ved at indrette tandklinik sanunen med sygehus i forbindelse med udvidelse/ombygning. 
I B-110 er en del af overetagen indrettet til skoletandklinik med et sundhedsplejerrum. 
Dette giver tandklinikken en god daglig kontakt med b0mene. 
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Kirke er i B-116, en af de fa gnmlandske stenkirker, og by ens arkitektonisk vresent
ligste bygning if0lge det antal fotos der arligt tages af den. Der er ved h0jtider, 
konfmnation og lignende ofte pladsproblemer. Den eksisterende bevaringsvrerdige 
kirkebygning vii nreppe kunne udvides med et helst0bt og prent resultat. En ny kirke vii 
kunne opf0res i C4 og C3 eller ved saneringer i Cl. 

Kirkegard Jigger i D6. Den er indviet 1991 og planlagt til 200-300 begravelser, hvilket 
svarer til 20-25 ar. De indtil media 1993 foretagne begravelser er sket noget usy
stematisk, og med sa stor afstand mellem gravene, at 24% af det indhegnede areal pr 
oktober 1993 er benyttet til 30 gravsteder. Fortsretter denne disponering af arealet vii 
kirkegarden kun kunne rumme 125 begravelser, og vii vrere fyldt op omkring ar 2000. 
Kirkegarden kan udvides mod nordvest med et tilsvarende areal, og rummer saledes 
plads til hele planperioden, forudsat der fremover 0konomiseres mere med arealet. 

Idrretshal er B-905 med forsamlingslokale og indkvartering. Her finde's bademuligheder 
og cafeteria. Udvidelse med andre funktioner som sv0mmehal, motionscenter o.l. viJ 
kunne ske ved tilbygninger. 

Sportsplads er fodboldbanen der ligger nord for byen i omrade D6. Mindre reguleret 
boldplads findes ved legeplads foran hallen B-905. Ny sportsplads kan anlregges ved 
regulering af det jrevne areal ved Sk0jtes~mn Tasinguaq. 

Legepladser er anlagt ved hallen B-905, ved tidligere SB-butik B-19 og ved holigb1ok 
B-1172. En ny legeplads er anlagt efterar i 993 ved Juuarsip Aqqutaa. I forbindelse med 
byggemodning af A8 og C6 skal en kvanerlegeplads antcegges der. 

J:.<orsarnlingsLgkale er dels i det gamle forsamlingshus B-159 og dels i H?!len. Der har 
vist sig stor interesse fur mindre forsamlingslokaler til brug for familiefester som 
bryllup og konfirmation. M]ndre forsamlingslokaier til under 50 personer vii kunne 
opf0res i C4, C5, C3, C6 eller jndrettes i tidligere bolig i et af boligomraderne. 

Bote~ med restaurant er opf0rt 1988 i omracte C4, med en for gresteme attraktiv central 
placering med gode udsigtsforhold over havnen. Det er udvidet 1993 mod nord0st med 
10 nye dobbeltvrerelser til ialt 44 sengepladser. Nye hotelier kan opt0res i C3 eller C6. 
Behovei for nye hotelpladser afhxnger strerkt af hjemmestyrets beslutninger om 
tlybilletpriser og etablering af stabil tlytransport ved etablering af en fastvingebane nord 
for Nussuaq-halv0en. 

Museum er indrettet i det bevaringsvrerdige B-9. Der er behov for lokaler til udstilling 
af st0rre effekter. Disse vii kunne indrettes i nogle af de nrerliggende bevaringsvrerdige 
bygninger, satremt de findes utidssvarende af den nuvrerende bruger og mmmes. Som 
"frilandsmuseum" bar museet to t0rvemurshuse B-803 og B-807 ved kirken. 

Administration er for kommunen i B-71 0 og for Hjemmestyret i B-185. Beggc steder 
kan mindre udvidelser finde stcd ved de nuvrerende bygninger. KNI / s administration er 
i B-14. Lofth0jden er lille, og mulighedeme for en tiltrrengt udvide1se eller ombygning 
er beskedne, bade gmndet nabobygninger og B-14/s betegnelse som bevaringsvrerdig. 

1. Redeg0relse for forudsretninger og mal. 



Uummaunap kommun.ia: Kommuneplan 1992 - 2010. F~bruar 1994. Udgave jan..95. Side 19. 

Nye lokaler vil kunne opf0res i C4 og C5 eller indrettes i et af KNI 's pakhuse i Cl 
eller Bl. KNI 's bavne- og lagerfunktion bar kontor i pakhus B-724. Udvidelsesmulig
beder er tilstede i B-724 eller i forbindelse med den merliggende KNI-kantine B-734. 

Postbus er indrettet i B-15. Der savnes plads -til containeropstilling og kundeparkering. 

Bank er indrettet i KNI-kontor B-14 med ringe pladsforhold og ubensigtsmressige 
traflkforbold. Nye lokaler kan opf0res i C4 eller C5. 

po]jtiet bar station i en tidligere bolig B-208. Lokaleme er ikke tidssvarende til formalet 
og placeringen er decentral rued darlige til.k0rselsforbold. En ny po1itistation kan opf0res 
eller indrettes i C5, C4 eller ved kredsretsbygnin_g B-784 i Cl. Detention er opt0rt 
1993 ved siden af politibolig B-133. 

Udvalgsvarebutikker ligger dels i C1-C4 (B-1256, B-19, B-1308 og B-4) og dels langs 
Aqqusinertaaq (B-1365, B-1362 og B-665). Alle butikker og kiosker pa mer een ligger 
centralt i by en inden for en afstand pii 250 m malt fra skolens 0stfl0j. For udvalgsvare
butikkeme findes ctenne sam1ede placering 0nskelig. 
I A7 ligger 1 dagligvarebutik (B-1293) der betjener den nordlige del af byen. I A3 er 
en dagligvarebutik under opfmelse februar 1994 til betjening af den vestlige del. 

_s_algsbrcedt er B-756 i omn\de B3. Beliggenbeden er god for joller om sommeren, men 
mindre hensigtsmressig for hundesl~der og kunder om vinteren. Nyt salgshrredt kan 
ctah]eres mere centraJt for slredespor og kunder nrennere KNJ-butik mod vest ved B-20 
eJler B-19 _ 

~10ntva;lked er dels i B-296 i Cl og dels i krelder til B-272 j A9. Disse vaskerier er 
meget bes0gt. For at opna sma gangafstande til vaskerierne, skal disse ikke udvides, 
men nye opf0res mer ved boligomrider. Der kan opf0res nyt vaskeri til betjening af 
den vestlige del af by en i A3 eller C3, og et til bctjening af den nord.Uge del af by en i 
A6 eller C5. 

Iele 's bygninger ligger i omdide C5, medens en del af masteanlreggene star i van
dindvindingsomn1deme til s0 1 og s0 2. Der forventes ingcn st0rre udvldelser af byg
ninger eller antenneanlreg. Nogle af antenneanlreggene kan i planperioden forventes 
overfl{~diggjort, og skal da nedtages i takt med at de udgar at driften . 
Der er telefonforbindelse til alle bygder. Antallet af linjer er under udbygning som 
ant0rt i afsnit 1. 6. 
Der er 36 udgaende telefonlinjer fra Uummannaq central til resten af Gmnland samt 12 
udgaende telexlinjer og 12 linjer til radiofoni. En del af telexlinjeme kan om fa ar 
forventes omlagt til telefonlinjer. 
Oktober 1993 blev opsat parabolantenner til satellitforbindelse, bvorefter KNR's 
udsendelser sendes som samtids-TV i Uummannaq by samt Saattut og Qaarsut. De 
0Vrige 5 bygder kan ikke modtage KNR TV rned nybeder, kun udlejningsvideo. 

Mediebus "Tusaat Uummannaq" ligger i B-373, hvorfra lokalradio udsendes i FM
stereo. Radioudsendetserne berfra kan ogsa rnodtages i Qaarsut og Saattut samt med 
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gode modtagerantenner i lkerasak. 

Elvrerk og n0delvrerk ligger i El. Maskinudskiftning inden for de eksisterende byg
ningsrammer er under udf0relse 1994 og restvarmeudnyttelsen kan derved fortsrette efter 
ombygningen. Det kan sikkerhedsmressigt overvejes at flytte n0delvrerket vrek fra 
hovedelvrerket, og en placering vii da kunne ske i omnlde E6 eller E9 . . 

Vandvrerket ved vands0en rna i planperioden forventes at skulle forbedres pa en rrekke 
punkter eller der rna opf0res et nyt. Placeringen ved s0en giver en del lmrsel i 
vandindvindingsomradet i forbindelse med vedligehold, samt oodvendigg0r oplagring og 
tillmrsel med fyringsolie. Ved rensning af filtrene ledes returskyllevandet med uren
hedeme direkte tilbage i s0en. Det er 0nskeligt med en fjernelse af urenhederne, enten 
ved udledning af returskyllevand til forsinkelsesbassin, udledning til kloak ved B-272, 
eller opf0Telse af nyt vandvrerk uden for vandindvindingsomri'tdet, sa kun det el
opvarmede pumpehus star ved s0en. Den lavvandede s0 1 har en temmelig moseagtig 
bismag og en gmnbrun farve. Vandkvaliteten er vresentlig bedre i den 0'Vre s0 2 og 
vandmrengden der st0rre, hvorfor der med tiden skal ske en direkte helarsvandforsyning 
fra s0 2, sa s0 1 kun benyttes som reservoir eller evt. belt nedlregges. 

Dagrenovation tippes pa en aben losseplads i omriide E8 og afbrrendes. Der er kapacitet 
til slagger fra afbrrending i hele planperioden forudsat jernaffald frasorteres. Af 
mghensyn skal afbrrendingsstedet med tiden flyttes lrengere mod nord. En p]acering ca 
300 m nordligere vii bedre sikre, at mgen ved syd0stenvind driver nord om drikkevand
somradet. 
Forbrrendingsanlreg i E5 er ikke i regelmressig drift grundet store driftsudgifter. Der 
bnendes kun l~jlighedsvis sygehusaffald og kasscrede arkivalier. Denne aktivitet kan 
forts<ette. Nyt forbrrendingsanlreg kan opf0res i omrade E9. 

J.erndump ligger i E5. Bilvrag og tomme oliet0nder fra by og bygd udg0r en stor andel, 
hvorfor en landsdrekkende retumeringsordning savnes. Jerndumpen tildrekkes jrevnUgt 
med stenmaterialer, og arealet sk0nnes tilstrrekkeligt til hele planperioden. 

Risikoaffald som blyakkumu1atorer, tungmetalholdige batterier og kviks0lvprerer 
opsamles ved forbrrendingsanlreg B-1159 og afskibes til Danmark for omsmeltning eJler 
destmering. Denne depotfunktion kan fortsrette og senere flyttes sammen med ny 
losseplads til E7. 

Natrenovation tippes fra rampc i E5. Ny natrenotip vii kunne placeres mod nord i E7 
eller mod vest i E9, evt. med et rensningsanlreg. Nre1mere unders0gelser af stmm- og 
vindforhold rna afklare den mest hensigtsmressige placering. 

Heliport ligger i E3, og der er ingen forhindringer i indt1yvningszonen ud over 
lejlighedsvise ~je isfjelde. En kraftigt tiltrrengt og lrenge 0nsket forbedring af persona
le-, bagage- og ventevrerelses-faciliteterne er udf0rt 1994 ved opf0relse af den nye 
heJiportbygning B-1515. Yderligere udbygning evt. med hangar kan ske inden for 
omrade E3. 
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Lufthavn. Det er muligt ved overkommelige reguleringsarbejder at placere en 800 -
1000 m landingsbane for fastvingefly pa tappen af Uummannaq-0ens vestnres. Denne 
kan forlrenges til en 1200 m bane ved nogle st0ne reguleringsarbejder. Ind- og 
udflyvningsretningeme bliver nordvest-syd0st, d.v.s. som de hyppigste vindretninger. 
Ind- og udflyvning i syd0stlig retning bliver tret pa byen, men ikke ind over drikke
vandsomn\deme. Katen bliver ca 80 m, d. v. s. over toppe pa isfjelde og lav tage. Der 
skal etableres en ca 3 km adgangsvej over det relativt jrevne terrren i Spraglebugten til 
"bygnensen" ved omrade All. 
Hvis vands0 1 nedlregges og nogle teleanlreg flyttes, kan altemativt anlregges en 6-800m 
landingsbane ved bykortreference 4000/8000. Adgangsvejen bliver ganske kort fra A 7, 
men indflyvningsretningen desvrerre pa tvrers af den hyppigste vindretning. 
Nrermere placeting af fastvingelandingsbane mecl indflyvningszoner, adgangsvej, 
Jandingsbane, tenninalbygninger o.l. skal ske i et kommuneplantillreg og deret'ter i en 
lokalplan. 

£_kibshavl} ligger med 2 sma kajanlreg til skonnerter og en losserarnpe for fisk i omrade 
Bl. I l0bet af 5 maneders sejltid skal 12 maneders forsyninger samt transitgods til 
bygder ekspederes. Havnefaciliteterne er dertil for utilstrrekkelige, bade m.h.t. vanddyb
de og bagarealer, isrer efter indf0relse af returemballage for drikkevarer og containeri
sering. Kajanl::egget kan udvides til atlantkajdybde nord for pakhus B-724 og yderligere 
bagarealer etableres ved nedsprrengning, hvilket sk0nnes at kunne drekke behovet i hele 
planperioden inden for omrade BJ. Sma kuttere og ioller kan i roligt vejr Iigge til ved 
salgsbnedt B-756 i BJ eller ved pontonbro foran sygehus. For jolier er etableret 
isspceningswire i Korrossuaq og Kangerlloqissoq. Kangerlloqissoq (Sm0rhavnen) kan 
rumme vxsentlig flere joller, is::er hvis der etableres pontonbroer og systematiske 
forankringssystemer. Efterhanden som A8 - All omraderne udbygges kan der etableres 
havnefaciliteter for jailer i bugteme ved omrade BlO. 

:B.ed_cling for kuttere er ved B-20 i omrade Bl og for joJler ved B-857 i B3. Derudover 
kan bade tages i land af mohilkran ved glasfiberv<erksted og pa skonnertkaj. Disse 
faciliteter skonnes tilstnekkelige planperioden ud. 

Brandstatjon er B-1393 i onm1de A9. St0rre udvidelser ventes ikke n0dvendige i plan
perioden. Mindre tilbygning kan ske mod 0st. 

Ilt og gasflaskedepot ligger ved vandv::erk inden for sprerrezone S 1 ved s0 1, med deraf 
f0lgende regelm::essig bilk0rsel i vandindvindingsomddet. Hvis s0 1 kan nedklassificeres 
til reservoir og den prim;;.ere vandforsyning ske fra s0 2, kan depotet forblive. Hvis ikke 
ma det snarest udflyttes til et omrade til srerlig anvendelse som E6, E7 eller E9. Der 
grelder srerlige brandafstande for depotet. 

Sprrengstofmagasin ligger i E6. I byplan 1982 var det forventet at magasinet blev 
udflyttet, men intet er hidtil sket eller indplaceret i anlregsplaner. Gnmdet det store 
bynrere omrade sikkerhedszonen giver restriktioner for, skal magasinet tlyttes lrengere 
vrek til E7. Altemativt kan oplaget mindskes og sikkerhedszonen derved reduceres. 

Lager for engrosvarer bar KNI i omrademe Bl og Cl. St0rre udvidelse kan kun ske i 
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Bl. Nukissiorfiit har et el-materiel lager i R-394. Grundet nrerhed til boligomrade A1 
onskes den nuvrerende b0lgeblikpladebeklredning rendret til en yderbeklredning der ligner 
de omkringliggende boligblokke. Nye lagre kan opf0res i omrade B5, eller senere BlO. 

Tankanlreg med udleveringssted ligger i omnlde E2. Grundet brandafstande kan 
udvidelse af tankene kun ske mod syd uden srerlige sikringsforanstaltninger. Nye tanke 
kan opf0res i omrade E9 hvor der er skibsadgangsmulighed. 

Entrepreoorpladsforhold. Der findes privat mekanikervrerksted i A6, der er ved at 
opf0re nye 1okaler i omrade B5 samt 1 mekanikervrerksted i erhvervshal i omrade B5. 
Kommunalarbejdeme har garage og personalerum i tidligere brandstation B-149 i B-396 
i C4. Den centrale placering er hensigtsmressig for nogle af kommunalarbejdemes 
arbejdsopgaver som trappevedligeho1d og hundevaccination, medens lager og entrepre
n0nnateriel rued tiden skal udflyttes til erhvervsomrade. 

GJasfiberreparation sker 1 kommunens Mdhal B-1292 i B3. Det omkringliggende terrren 
er reguleret til opstillingsplads for fartojer, og badhallen kan udvides pa dette areal. 

Fiskefabrik bar Royal Greenland i omrade B 1. Det er lndrettet i B-18 (kontor), syddel 
af B-724 (fryselager) og vrerksted i B-1436 samt lager i forskellige frysecontainere. Der 
savnes mere tidssvarende persooalefaciliteter og lagesplads, hvorved en tiltrrengt 
saneriug af de talrige sma frysecontainere kan gennemf0res. Fiskefabrikken bar ud
videlsesrnulighed langs den sydlige del af Bl, hvor en separat adgangsvej til fabrikkcn 
kan etableres fra Frederinnguup Aqqutaa, en vej der vii v~re uafluengig af trafik ved 
kajfronten. Ny fiskeforredlingsindustri vii kunne placeres i tilknytning til fiskefabrikken 
eller i omrade B9. 

Tm:nrervrerksted er kommunens B-404 i A6, pr febmar 1994 udlejet til privat finna. To 
tomrerfirmaer er vcd at opf0re vcerksted pa ornrade B5 (genopf0relse af hal fra 
Maannorilik). 

Mal~IY<:erksted har et privat malerfirma i en tidligere frysecontainer i omrade B5. 

R0rlreggervrerksted har private cntrepren0rer dels l skur B-484 ved Tasersuup Aqqutaa 
og dels i skur ved Fr. Frederiksenip Aqqutaa. Dissc s.kal med tiden begge udflyttes til 
erhvervsomrader som B5, grundet henholdsvis beliggenhed i vandindvindingsomcide og 
placering mer ved kirkegard. 

Elektrikervrerksted er dels i B-1365 (privat) og de1s i B-4/B-1 (Hjemmestyrets). 
Tidligere planer om etablering af ny elinstallationsforretning sammen mcd personalefaci
liteter for elvrerket er udsat men stadig aktuelle. 

Erhvervshal B-1420 har kommunen genopf0rt 1992 i B5. Den ene del benyttes til 
beskreftigelsesaktiviteter ved trrebearbejdning og stenslibning samt lager for bygdee1vrer
ker. Den anden del er udlejet til autovrerksted. 
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1.5 Status for hidtidig planlreenine. 

Uummannaqs f0rste byplan blev udarbejdet 1979-82 og godkendt af hjemmestyret i 
oktober 1983. Denne byplan er gyldig indtil den afl0ses af denue kommuneplan. 

Pa grundlag af byplan 1982 er udarbejdet folgende lokalplaner og byplantillreg: 
A 4 rnaj 1983 
A 6 juni 1983 
A 7 Syd marts 1984 
A 9 december 1984 
Centeromrade ok.iober 1985 
A 1 Nord december 1985, revideret ved tillreg 1 af juni 1990 
A 7 Midt juni 1986 
C 5 februar 1990 med byplantillreg 1 
B 1 0st april 1990 
A 7 Nord april 1990, udvidet ved byplantillreg 3 og lokalplantillreg af april 1991 
E 4 Nord august 1990 med byplantiJlreg 2 
A 3 c februar 1992 
E 1 maj 1993 med byplantillreg 4 
C 4 maj 1993 
Byplantilhrg 5 april 1994 
A8 og A3-vest april 1994. 

For lokalplanerne AI, A4, A9 og E4 er grrenserne for rammeomnldeme i denne 
kommuneplan ikke sammenfaldende med lokalplanemes. Omriidet for lokalplan E4 Nord 
er i kommuneplanen betegnet B4 og B5. 
For lokalplanerne A7-syd, A7-midt, C5, A7-nord og A3c er grrenseme for rammeom
rademe mod Vands0 1 i denne kommuneplan ikke sammenfaldende med lokalplanernes 
gnmdet rendret sprerrezone. 

Der er ikke udarbejdet lokalplaner for bygdeme. 

1.6. Rede2orelse for landsplanlregninL_Qg_ hjemmestyrets sektorplanlregning. 

Efi:er pabud fra hjemmestyret udarbejdede og fremsendte Uummannaq Kommune et 
landsplanopl<eg i april 1982. Der er ikke efterfolgende fremkommet nogen samlet 
landsplan for Gmnland fra Hjemmestyret. 
Enkelte sektorer har udarbejdet landsd<ekkende del-planer, som beskrives senere i dette 
afsnit. 

I Hjemmestyrets landsplanredeg01'Clse 1990 betegnes 4 byer som udviklingscentre (bl.a. 
Ilulissat) medens ovrige byer forventes at stagnere. Der er i planperioden ikke planlagt 
etablering af storre vlrksomheder som miner, turistcentre eller lignende i kommunen. 

Forskellige mineraliseringer er lokaliseret og for flere er undersogelser igang. Der er pr 
oktober 1993 ikke givet udnyttelseskoncession til nogen udvinding. 
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Der er givet forundersogelsestilladelse for det meste af kommunen til Platinova 
Resources Ltd, dog skete i 1993 intet feltarbejde. 

Side 24. 

Der er givet efterforskningstilladelse for to omn1der mellem Saattut og Svartenhuk til 
RTZ Mining and Exploration Ltd og Platinova + Falconbridge Ltd. Feltarbejdet i 1992 
konsentrerede sig om bly- og zinkmineraliseringer ved Karratfjord omradet. 
Falconbridge Ltd har i juni 1993 faet efterforskninstilladelse for et omrade mellem 
Niaqomat og Qaarsut, ved Qeqertalik syd for Illorsuit samt pa Itsako-halvoen ved 
Svartenhuk. 

Ifolge Hjemmestyrets (NINN) sektorplan for bygdemes udvikling af 27. 04. 1989, er der 
t0lgende investeringsbehov i bygderne frem til ar 2000: 

Hjemmestyrets investeringsbehov i bygder 1989-2000. Aile tal mill. kr. 

Sted: Niaq. Qaar. Iker. Saat. Ukku. Illor. Nuug . 

Produktions anlreg 3,5 2,5 0 3,5 3,0 3,5 4,5 

Elvccrk og vejlys 0,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 

Vandforsyning 2,0 2,0 1,0 2,0 7,0 2,0 2,0 

KNI detail + kaj 2, 5 2,5 2,0 0,5 0 1,8 2,3 

Pakhuse, engros 2,0 3,5 2,0 0 1,0 2,5 2,0 

KN! tankan lreg 2,0 0,5 1,0 0 2,0 0 2,0 
- · 

Skole 2,0 2,5 2,0 1,0 2,0 1,0 2,5 

Boliger 3,0 3,4 2,6 3,8 3,0 2,6 1,8 

Telefon 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Veje 0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,5 1,0 

Ialt: 18~0 19)9 13,6 . 13,8 20 ,0 1 .,4 2.0,6 

InvesterLn :sbehov 1.alt I g 989 - 1999: 122 3 miU.kr B r konununeus 7 b yg der. 

En ajourforing af de1me oversigt er anfort pa meste side, og sammenhrengen med den 
aktuelle fmanslov fremgar af afsnit 1. 7. 

En revision af bygdeplanens investeringsbehov for bygderne frem til ar 2000 hvor 
investeringsbehov for at bringe bygderne pa pa et tidssvarende niveau medtages, ser 
saledes ud; Alle belob i mil. kr. (1991-priser) : 
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Nodvendige investeringer i bygderne og byen til ar 2000, mil. kr. 

I Facilitet: II Nia. I Qaar. I Ike. I Saat. I Ukk. I Illo. , I Nug. II Byen I 
Produktion anlreg 3 4 2 3 0 0 0 10 

Elvrerk 1 3* 1 2 1 2 1 15 

V andforsyning 6 0 1 0 2 6 6* 12 

KNI detail 3 2 1 1 1 2 2 0 

Pakhuse 3 2 2 2 2 2 2 3 

Tank anlreg 1 1 1 1 2 1 1. 1 

Skole 2 5 3 0 3 2 2 8 

Kultur + idnet 3 4 .... 3 2 2 3 15 .) 

Sundhedsvresen 0 2 2 2 1 0 2 20 

lnstitutioner 1 2 1 2 2 2 1 12 

Servicehus 2 0 0 2* 0 2 2 2 

2, 6 pers/bolig 3* 7* 6* 5* 7* 3* 3* 38 

TV + Telefon 
I 1 0 1 0 1 1 1 1 

Kaj og lxmole 1 4 2 6 3 4 2 40 

Veje+byggemod. I 4 1 1 '1 2 1 1 14 i ""' --
Helistop 0 0 1 0 2 0 0 160 
-· 

Dag + Natreno. 3 2. 3 4 3 2 2 5 
I Jl I J l I l I I~ 11 Ialt: "'7 4 1 31 35 34 2 31 
-· 

I I I I I I 0,27 1 0,33 I[;] Investering pr. 
indbygger 0,43 0,17 0,13 0, 15 0,18 

* - ttnder udf0Telse · r fi bruar 1994. 0 l so inaer om roduktion, anJ.re er fra Ro p py b p g y a1 
Greenland Uummannaq, oplysninger for KNI-detail, engros og tankanlxg er fra KNI 
Uummannaq. 

Til sammenligning er Uurnmannaq by angivet. Her rummer kultur nyt fritidshjem og 
sv01nmebassin, sundhedsvresen er sygehusudvidelse med tandklinik, kajanlreg er atlantkaj 
og helistop er Iandingsbane for fastvingefly. 
Samlet investeringsbehov i Uummannaq kornmune til ar 2000 er 596 mil kr svarende til 
75 mil kr pr ar. 

Turisme. 
Der er fra Erhvervsdirektoratet udarbejdet et debatoplreg til en "Turisrneplan for Gmn-
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land" af oktober 1991 . Et af hovedpunkterne heri er den fremtidige anvendelse af 
S0ndre Stmmfjord, og her er der ikke emghed med Trafikbetrenkningen. Debatoplregget 
rummer en mulig udbygning af turismen omkring Ilulissat, bl.a. rued teltlejre pa 
Nussuaq for vandreturister. Uummannaq-omriidet forventes bes0gt ved korte ture fra 
IluUssat. Antallet af bes0gende vil atbrenge strerkt af billetprisen Ilulissat-Uummannaq 
og palideligheden af transportforbindelsen over eller rundt om Nussuaq-halv0en. 
Den pr 1. 2.1994 skete 16% prisstigning pii helikopterruterne, virker absolut ikke til 
frernme for udvikling af turisme uden for Ilulissat. 

Trafik. 
Der er fra Erhvervsdirektoratet udarbejdet en betrenkning om "Gmnlands fremtidige 
trafikstruktur" af 1991 omhandlende fragtbesej ling, passagerbesejling og befl yvning. 
Uummannaq er ikke foreslaet som tenninalby for fragt, forsyningen af Uummannaq og 
Upemavik forventes at skc fra Aasiaat. I 1993 skete vareforsyningen dog via transit i 
Sisimiut og Nuuk. 
I oktober 1993 har Hjemmestyret udsendt rappott om ny struktur i flytrafiksystemet. 
Heri foresHis en 800 m landingsbane for fastvingefly anlagt ved Qaarsuaqsuk ve-,d 
Qaarsut, og hele distriktet bctjent derfra ved en faststationeret Bel] 212 helikopter. 

NlTISINA udarbejdede i 1986 en betrenkning om "Bygdeveje". Den heri foreslaede 
tilskudsordning til anlreg af bygdeveje er hidtil ikke blevet realiseret. 

Byggev<esenets nedsatte havneanlregsplanarb~jdsgruppe (HAPA) har udarbejdet et forslag 
til udbygningsplao for havnen J 990-99. Dette rummer udvidelse med ny skonnert- og 
fiskerik£ti nord for paklms B-724, og vil kunne udf0res inden for de i kommuneplanen 
udlagte rammer. Udbygningsplaneme er indarbejdet i lokalplan Bl -·0st. I hjemmestyrets 
investeringsplan af 10.11.1989 var indplaceret en liggekaj til 4 mil kr i 1992-93, men 
pr februar 1994 er intet havnebyggeri igangsat. I finans1ov 1994 er indplaceret en 
fiskeri- og atlantkaj i 1995-97. 

Handel. 
Vareforsyning af by- og bygder sker via KNI-service. I byen samt i Saattut og Qaarsut 
findes enkelte st0ne private butikker med egen import af varer. Forsyningen af KNI
varer skete tidligere fra Alborg, efter omstruktureringen af Kl"\IT fra hovedsrede i 
Maaniitsoq. Det er et stcerkt 0nske at vareforsyning til bygder og yderdistrikter sker fra 
et hovedsrede i et yderdistrikt for at fa en realistisk problemforstaelse. 
Omstruktureringen af KNI har i perioden til februar 1994 ikke resulteret i srenkede 
priser, men kun i mindre vareudvalg, isrer inden for trrelast og vvs. Omlastningen af 
atlantgods i transit frem for direkte forsyning fra Alborg, bar bevirket et par ugers 
lrengere leveringstid, st0ne brrekage og mere usystematisk ankomst af forsendelser eller 
direkte bortkomst. 

Kommunikation. 
Tele Attaveqaatit opsatte i eftenhet 1993 en parabolantenne pa fjeldtoppen urniddelbart 
nord for omnlde C3 i kote 71, 6m til satellitforbindelse for modtagning af samtids-TV. 
TV -signalet herlra udsendes i by en og til bygderne Qaarsut og Saattut. Mulighederne 
for udsendelse af TV -signal til de 0Vrige bygder unders0ges af Tele. 

---~----------------------------------------------------------------
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For bygderne bar Tele pr februar 1994 f0lgende planlagte udbygninger af telefonfor-
syningen: 

Niaqornat 
Qaarsut 
Ikerasak 
Saattut 
Ukkusissat 
IHorsuit 
Nuugaatsiaq 

1993 stade: 
1 telefon 
30 linjer 
8 linjer 
40 linjer 
2 telefoner 
2 telefoner 
1 telefon 

Energi- og vandproduktion. 

Planlagt udbygning til, minimumskrav: 
30 linjer 1994 
60 linjer 1995 
minimum 30 linjer pakrrevet 
tilstrrekkelig 
30 linjer 1995 
30 linjer 1994 
30 linjer 1994. 

If0lge "Energiplan for Gmnland" 1987 vil elektricitet i Uummannaq fortsat skulle 
produceres ved olie. Dcr findes ingen realisable alternativer med vandkraft e]]er fyring 
med kul fra Nussuaq. Restvanneforsyningen forventes udbygget til de nrermcstliggende 
store forbmgere. Energiplanen er under revision af Energiledelsen. 

., 

Ud fra Energip1anen er udarbejdet "10-ars udbygningsplan for de Gmnlandske kraft
vannevrerker" af januar 1990. I GTO 's anlregsplan fra 1985 var indplaceret en mo
torudskiftning pa elvrerket 1987-88 pa 16 mil kr. I 5-ars budget fra 19S7 var ind
placeret en maskinudskiftning i elvrerket 1990-91 for 12 mil kr. En udskiftning af 
elvrerkets rnaskiner, denne gang i 1993-94 og for 32,7 mil kr er endelig under ud
f0relse. En materielgarage til 2 mil kr bar vreret indplaceret i hjemrnestyrets anlregsplan 
1987-89, men er ikke blevet opfmi. 

I 1985 er udarbejdet "10-ars uclbygningsplan for de Gmnlandske vandvrerker". Denne cr 
under revisjon af Energiledelsen. Efter problemer med bakterievrekst i vandledningsvan
det, er en ombygning af vandvcerk ng udbygning af vandforsyning fra s0 2 indplaceret i 
finanslov 1993, udsat til 1994-95. Pr februar 1994 foregar der stadig vurdcringer og 
foreligger intet projekt. 

Byggemodning, veje, vand- og kloakledninger. 
Der er af GTO udarbejdet "sektorplan for entrepren01-pladseme" af juni 1987 og 
"sektorplan for indkvarteringeme" af december 1987. Med afviklingen af byggetje
nesterne pr 31.12. 1993, rna disse planer betragtes som uaktuelle. 
Gmnlands Byggevresen, Sanaartortitsiviit, bar i december 1993 udsendt "Sektorplan 
1994 offentlig byggemodning" med 10-arig investeringsplan. Planen er inden for de 
rammer der er afsat i finanslov 1994, og rummer ingen reinvesteringer i vand- eller 
kloakledninger eller nyanlreg af kloakledninger. For Uummannaq rummer investerings
planen 9,3 mil kr til 400m vejforlrengelse af Qernertunguamut i omn"t.de AS 1994-98, 
1 , 8 mil kr til bovedvandledning i omrade AS 1996 samt 6 mil kr til frerdiggmelse og 
asfaltering af Piitarkassap Aqqutaa i omracte B3 199S-2001. 

Boliger. 
Pa efterarssamlingen 1993 besluttede Landstinget at stifte et landsdrekkende boligselskab 
(INI A/S) til varetagelse af BSU-boliger, bjemmestyrets udlejningsboliger, nybyggeri af 
boliger og evt kommunale boliger. Pr juni 1994 er det uafklaret i .hvilket omfang 
boligselskabet fremover skal sta for kornmunens udlejningsboliger og byggemodning. 
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Landstingforordning nr 12 af 28. 10. 1993 om etablering af boligselskabet indeholder 
bestemmelser for personale ved BSU-administration i Hjemmestyret og Byggevresenet, 
og forekommer at vrere en genoplivning af GTO som boligselskab. 

Produktionsanlreg. 
Ud fra KTU: "Bygdemodemiseringsprogram 1986-89" af juli 1987 blev der bygget 
produktionsanlreg i lkerasak, Ukkusissat, Illorsuit og Nuugaatsiaq. Salteriet i Saattut 
blev bygget i KGH-regi i 1984, og der er overvejelser om indrtetning af lagerfryser i 
bygningen. Der bar siden 1991 foregaet forhandlinger om Royal Greenlands overtagelse 
af andelsforeningens produktionsanlreg i Niaqomat. 
Etablering af Royal Greenlands regionalkontor for yderdistrikter i Uummannaq hilses 
velkommen og st01:tes fra kommunens side. Royal Greenland har iflg. finanslov 1994 
planer om etablering af produktionsanlreg i Qaarsut 1995 og udbygninger af anlreggene i 
Saat.tut og Ukkusissat. 
If0lge hjemmestyrets elprisfastsret.telse skal fiskeproduktionsanlreg have stmm leveret til 
nedsat takst. I 1992-93 var denne industritakst 1 ,55 kr/kWh, dvs. 69 ere under 
forbrugerprisen. Dette medf0rte et indtregtstab for kommunens bygdeelvrerker pa 
300.000 kr/ar, et indtregtstab der hidtil er blevet clrekket af kommunens skatteborgere 
med kun 50% tilskud fra hjemmestyret. Fra 1994 nedsattes industritaksten for el til 40 
0re/kWh (ca 1/z af udgifteme til brrendstofolie ved elproduktionen), hvorved driftunder
s:l'Udet pa kommunens bygdeelvrerker fomgedes til ialt 800.000 grundet industritaksten. 
Kommunen bar krrevet forhandling om kompensationsbel0b i lighed mect det Nukissior
fiit's elvrerk i byen modtager for elleverence til fiskefabrikken, da det ikkc kan vrere 
rimeligt at kommunens borgere alene skal drekke et arligt tilskud pa 400.000 til Royal 
Greenland, svarende til % skatteprocentpoint. 
Der ma fremover ske en 0get forarbejdningsgrad af fiskeprodukteme pa fiskefabrikken. 
Dels vil kvaliteten af frerdigprodukteme kunne h0jnes mlr produktionen kan ske i een 
proces uden rnellemliggende nedfrysninger af halvfabrikata, og dels vii det 0ge vrerditil
v<.eksten i det gmnJandske samfund, med deraf f0lgende 0get beskreftjgelse og be
skatningsgrundlag. 

Sundhedsvresen. 
If0lge "Betrenkning vedmrende det Gmnlandske Sundhedsvresens fremtid" af november 
1986, skulle der investeres 26 mil kr i udbygning af Uummannaq sygehus 1989-91. 
Efter Hjemmestyrets overtagelse af Sundhedsvresenet stod pa finanslov 1992 15 mil kr 
til sygehus 1992-93. I 1992 blev projektforslag fremlagt og lokalplan udarbejdet. Pa 
finanslov 1993 var indplaceret 22 mil i 1993-95 til ombygning og udvidelse af sygehus 
samt en ove1flytning af tandklinikken fra B-272. Igangsretning af sygehusbyggeriet er 
endnu en gang blevet udskudt, nu til 1994 og tandklinikudflytning til 1997. 
Sundhedsministeriet udarbejdede i 1991 en Landssundhedsplan. Ved overtagelsen af 
Sundhedsvresenet blev planen taget til efterretning, og en ny ydelsesforordning er under 
udarbejdelse. 
Pa finanslov 1994 er indplaceret nye konsultationer i Nuugaatsiaq 1996, i Qaarsut og 
Ikerasak 1997 samt en ombygning af konsultationen i Saattut 1 997. 

Bevaringsinteresser. 
De landsplanmressige bevaringsinteresser for Uummannaq by er anf01t af Hjemmestyret 
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i notatet "Uummannaq, bevaringsvrerdige bygninger og bydele" 1990. Disse er ind
arbejdet i planen for byzonen. For bygder og ubeboede steder er enk:elte fortidsminder 
registreret pr 1980, angivet som en tyk ring med et nr anf0rt pa kortbilagene med 
bygdemes bygdezoner i malestok 1:100.000. Den landsplanmressige registrering af 
fortidsminder er dog langt fra tilendebragt, hvorfor der kan forekomme ukendte og 
uregistrerede fortidsminder. 

1. 7 Redegorelse for okonomisk planl~gning. 

Denne redeg0relse bygger pa vedtagne budgetter 1993-94, bade for Hjemmestyret og 
Kommunen, med overslagsarene 1995-97. 

Kommunens budget. 
Nogle hovedtal fra kommunens regnskab 1990-91, budget 1992 + 93 og budgetoverslag 
1994-96 udtrykker en stagnerende tendens for driften, og en kraftig afmatning af 
anlregsaktiviteten. 

Kommunens finansoversigt, UDGIFTER bel0b i mill kr. 1990-91 er regnskabstal. 
Budget 1993 er revideret med tillregsbevillinger, budget 1994-97 af 5. 11. 1993. 

~ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

, A.d ministration 22,3 19,6 18,3 18,9 19,0 19,3 19,2 19,0 

Tek..ni~ke omrade .5,4 5,1 4,6 5,6 5,4 5,6 .5,7 5,8 -
Boligudlejning 0,2 -0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

-
Sociale inst. + udbetaling 19,4 35,1 36,6 35,4 19,3 18,9 18,8 19,3 

Kultur, undervi. +fritid. 24,4 24,0 23,0 22,9 23,7 23,7 23,7 23,7 

El- og vandforsyning 6,5 4 ' 4,2 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 

SUM driftsudgift1~ r 78, 1 87,9 86,8 88,2 73,0 73 ,3 73 .~ 73,7' 

Anhcgsudgifte r 10,4 (l,~ 3,2 4,4 2,0 2,1 2,7 1,2 

IALT udgift0r 88,5 94,7 90,0 92,6 75,0 7Qj'0 75.5 9();0 

1990 sto er bryduin i NfaarmonJik i ·uh hvorefter <'I Jr dnio· fore ar, mdtil sommer 199 t med ca 5 nnsatte . pp g .l I y g g 
1991 overf0rtes alderspensionsudbetaling til kommunen, en udgift pi\ ca 14 mil kr som bloktilskuddet delvis 
blev forh0jet med, og som f0res tilbage til Hjemmestyret 1994. 

Det ses at undervisningsomradet klart er den st0rste udgiftspost med socialomradet pa 2. 
pladsen. Det 3. stmste udgiftsomrade administrationen, og disse 3 st0rste udgiftsomcider 
rendres ikke stort de kommende ar og udg0r tilsammen 83% af kommunens samlede 
udgifter incl. anlregsarbejder. 
Fordelingen af driftudgifter pa hovedkontoniveau er vist for 1991 i tabellen nederst pa 
nreste side. 

Efter Jukningen af minevirksomheden i Maarmorilik er den kommunale indkomstskat 
faldet drastisk, og provenuet af en for0get skatteudskrivnings-% er blevet betydeligt 
mindre (fra knap 2 mil kr til godt 1 mil kr pr 1% udskrivningspoint). 
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Kommunens finansoversigt, INDTIEGTER bel0b i mill kr. Budget 1993 og 1994-97 
af 9. 11. 1993. 

I Ar: I 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 

Kommune skat, udskriv.-% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

lndkomskat 47,7 -27,4 -25,6 -26 ,3 -26,3 -26 ,3 -26,3 -27,3 

Bloktilskud -39,8 -58,5 -59,2 -66,2 47,5 -47,4 -47,4 -47,4 

Andre indtregter -2,7 -2,6 -2,0 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

udgifler - iudh:egrar . (. ,7 6,2 3,3 -1,4 -0 ,3 0,1 0.,6 -0,5 

kassebeholdning ultimo 11,7 6,8 ··0, 1 0,5 2,5 3,4 3,6 5,1 

Kassebeb.oldnin ~n er rutfCilrl efter fiuausfors duin er som nfdraa g ky g ., p a kommunale lan. Mindstek:ravet til 
kassebeholdniug pa 5% af udgifterne udg0r ca 3,7 mil kr, hvorfor der skal indhentes godkendelse af den for 
hlle kassebeholdn.ing 1992-95. 
Kommunens regnskab er et udgiftsregnskab, hvorfor "+" angiver en lli!gift, medens "-" an giver en indtregt. 

Da kassebeholdningen de kommende ar ligger under minimumskravet, er det 0konomi
ske spillerum yderst begrrenset fremover. Af anl<egsbudget 1993 er 3,3 miJ kr bunden 
til opgaver med 50 .. 85% hjemmestyretilskud, hvorfor besparelser her vii fa flere gange 
sa store konsekvenser for omsretningen i by en. V ejanlreg i by og bygder udg0T godt 1 
mil kr og er en f01geudgift til byggemodning for boligbyggeriet. 

Tages nogle hovedposter fra kommuncns regnskab 1991 ud og fordelcs pa udgifrtyper 
fas f0!gende fordeling opdelt pa underkonto: 

Fordeling af nogle hovedposter for kommunens regnskab 1991. 

~ udgift l0n og Transport Brrendsel, Jndtregter Andre 
mil. kr honorar + repara. el, forsik. udgifter 

Folkevalgte, bonorar, dire- 3,5 48% 23 % l % 0 28 % 
ter, transpott politikkere 

/\dministcation, kommu- [6,0 73 % 4% 12% -3 % 14% 
nekontorer i by + bygd 

Veje, snerydning, reno- 8.5 51 % 34 % 13 % -8 % 10% 
vation, brandvres. vaskeri 

Bomehave, vuggestue, 10,5 79 % 5% 13 % -20% 23 % 
alderdomshjem, fritidsklub 

Skole, bibliotek, elevhjem, 20,3 81 % 2% 13 % -1 % 5 % 
museum 

. SUM mil kr: .58,9 42,6- 5,4 6,9 -3,5 7,4 
' 

. J rep. -r vedligehold er medtaget fremmed~ ~Jenesteyde lsM som renovatiOn og tor det tekn tske ommde 
rummer posten betaling til renovationsentrepremuer. 

Da omtrent halvdelen af reparationsudgifter er 10n til handvrerkere, er der for disse 
driftsomriider ialt tale om en l0nandel pa 45 mil kr ud af en udgift pa 59 mil kr. Blot 
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en 5 % forlwjelse af lcmudgifterne f.eks. sorn f0lge af overenskomstforhandlinger, vii 
betyde ~n driftsudgiftsfomgelse pii 2,3 mil, hvoraf kun ca 0,5 mil kr vii vende ti1bage 
som 0get skatteindtregt for kommunen. Tilsvarende vil en 10 % reduktion af 10nud
gifteme kunne fordoble anlregsbudgettet. 

Som det fremgiir af figuren hemnder toppede den kornmunale restancemasse i 1989 med 
27,7 mil kr. Efter en reduktion af overvejende skatterestancer (hemnder afskrivninger 
pii 3,6 mil kr), har restancerne de sidste par iir ligget konstant pa knap 25 mil kr. Der 
satses kraftigt pa en reduktion i restancemassen i de kommende ar, idet kommunen ikke 
Jrengere kan ]eve med sa store udestaende fordringer. 

Kommunale restancer pr 31. december: 

.. 1989 1990 199.1 :1992~ • .1 ·99'$~. 
forskud 300.574 1.270.286 343.437 152.331 2.051.015 30 

A-bitlrag 2.834.000 3.172.515 3.428.849 3.893. 981 4.462.448 
regninger 3.014.955 4.574.445 5.822.107 5.607.373 6.919.048 
skatterestancer 16.676.519 11.916.539 11.105.647 11.053.917 6.659.530 25 

hjcelp tlfb:piigt ,. 674.916 730.345 662.357 526.346 477.223 
kom . Ian 1) 2.239.915 2.655.008 2.977.212 3.036.916 1.920.997 
lalt · '127.742.879 24.319.138 24.339.809 24.272.864 24.490.26f 

20 

10 

rwa • I s u forskud Hi A-bidrag rcgninger 

[;j! skaltert'stancer !0J hjre!p 1ilb.pligt LJ kom . l~n l) 
0 

19S9 1990 1991 1992 

1) 1989-92 samJede udlan, fra 1 g93 alene resiancer. 
Afsk.rivnmger; 1991 2,1 mil kr, 1993 I ,0 mil kr ug 1994 0,5 rn.il kr. 

Hjemmestyrets budget. 
Hjemmestyrets anlregsinvesteringer varierer en del fra ar til ar, afhrengig af store in
vesteringer som elvcerk og kajanlreg. Set samlet over perioden 1994--97 skal der if0lgc 
finanslov 1994 investeres ialt 154 mil kr i Uummannaq distrikt svarende til 14.800 
kr/indbygger/ar. 
De store investeringer som elvrerksudvidelse, sygehus og kajanheg har hidtil vreret udsat 
flere ar som tidligere anf0rt, hvorfor det faktiske investeringniveau Jigger endnu lavere. 

Siden godkendelse af finanslov 1993 i oktober 1992 er pr oktober 1993 f0lgende ind
placerede arbejder fra investeringspian af 2. 1 1. 92 /revision af 31.5. 93 udsat til 1994 
eller ikke igangsat: 

Udbygning af sygehus 6,0 mil kr 
Byggemodning A3 1,3 mil kr 
Modernisering af vandvrerk 9, 1 mil kr 
Renovering keddelcentral 0, 9 mil kr 
IALT 17,3 mil kr, 

svarende til 34% reduktion af hjemmestyrets anlregsarbejde 1993! 

1. Redeg0relse for forudsretninger og mill. 
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Sa store reduktioner med sa kort varse1 skaber ikke trovrerdighed for 4-arige an1regsp1a
ner. Hvis kommuneme fremover skal kunne budgettere seri0st bl.a. med forventet 
skattegrundlag, rna man kunne stole pa, at hjemmestyret f01ger sin egen anlregsplan. 

Hjemmestyrets investeringsplan, bel0b i mill kr BUDGET 1994 af 4.11.1993. 

Byggeri, %-del hjemmestyrefmancieret 1993 1994 1995 1996 1997 

4-2 stk 60m2 boliger/ar i byen, 80% 1,3 2 ,2 1,9 1,0 0 

4 stk 40m2 boligerhir i bygder, 80% 1,1 0,3 I 0 0 0 

He1iportbygning by en, 100% 3,1 

Udvid.alderdomshjem + aldersintegrer. 50% 0,6 2,6 2,0 2,5 1,0 

SHV konsultation, Qaar, Ike, Sat, Nuug.IOO% 1,1 2,7 

Sygehus by, udvid. +ombyg. +tandklinik 100% 2,6 8,7 10,7 2,8 1,7 

Skoleudvidelse, Qaarsut, 100% (udsat 94) 1,5 0,9 

Kajanlreg byen, 100% 0,1 1,4 5,9 31,6 5,5 

I Vej og vand byggemod. vest A3+A8, 100% 0,2 2,3 2,0 1,8 2,0 

Vand Niaqornat (vintervandtank), 85% I 2,1 I 3,0 0,4 

Va..1.d IUorsuit (afsaltning/tank?), 85% 1,8 0,3 
r--·--

KNI lager, Nia, Qaar, Ike, Saat, 100% 1,7 6.9 2.9 0,1 
r--· 

RGT prod.anheg Nia, Qaar, Saat, Ukk, 100% 7,6 5,2 0,8 
r--· 

Frerdigg0r.servicehus Qaar. +vand Nuug, 85% 5,5 

Servlcehus Niaqornat, 85% 1,2 0,5 

Servicehus Saattut, 85 % 1,6 0 ,4 

Servicehus Illorsuit, 85% 1,2 0,5 

Servicehus Nuugaatsiaq, 85% 1,2 0,5 

Elvrerksudvidelse Niaqornat, 100% 1,3 0,2 

El vrerksudvide1se Qaarsut, 100 % 2,0 

Effektfomgelse elvrerk Uummannaq, 100% 24,5 10,2 

Renovering vandvrerk Uummannaq, 100% 6,0 3,1 

SUM af anlregsinvester-inger 44, 1 47,3 43,1 49.,4 13_,9 

N0dvendigt kommunal medfinancieringsbel0b 1,8 2,3 2,0 2,2 0,6 

Den ennemsn.itli re investerin 1993-97 i b derne er fra fioanslov-93's 58 mil.kr/ar g g g yg ) 
steget til finanslov-94's 10,4 mil.krl:'ir. Derved nrerrner investeringerne sig Hjem-

1. Redeg~relse tor forudsretninger og mal. 
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mestyrets egen bygdeinvesteringsplan (se afsnit 1.6), der har et investerit1gsbehov i 
bygdeme pa 12,2 mil kr/Ar. 
Hvis de n0dvendige infrastrukturelle udbygninger i bygdeme der er anfrut i afsnit 4,11 
skal realiseres, skal investeringcme hreves til 66 mil kr arligt for hele kommunen. 

1.8 Malsretning for befoUmings- og erhvervsudvil ling. 

Der kan opstilles talrige fremskrivninger for befolkningsudviklingen. Her er anf0rt 2, 
dels Gmnlands Statistiske Kontors og dels Kommunalbestyrelsens malsretning. 

Skannet befolkningsudvikling ar 1990-2010 HELE Uummannaq kommune. 

Aldersgruppe: Optalt Gmnlands Statistiske kontor prognose, 
KAS Aldersfordeling ud fra landsgennemsnit. 
1990 

1990 1995 2000 2005 2010 

Vuggestue, 0-2 iirige 179 163 154 138 127 126 

B0rnehave, 3·-6 arige 204 190 214 192 173 162 

Skoleb0m, 7-17 arige 437 420 452 498 499 453 

· Unge, 18-24 arige 324 372 244 250 280 309 

1 Erhvcrvsak. 25-59 fuige 1279 1307 1454 1483 1475 1491 --
.!Eldre, 60--7 4 a.rige 152 140 173 207 250 281 

Gamle, Over 75 ilr j6 31 34 36 48 59 

Ialt, GSK- prognose: II 2611 ll 2623 l~-725 I 2804 I 2852 I 288J 

! K~Jm.best.sk0n m. mine ll 11 2623 I I 3000 I I 3500 

Den hidtidige befolkningsudvikling er beskrevet i afsnit 1 . 1. 
Kornmunalbestyrelsens slam over det fremtidige befolkningstal er safremt der etableres 
nye arbejdspladser, abnes en st0rre minevirksomhed, bygges fastvinge lufthavn og 
etableres en fortsrettende uddannelsesinstitution i komrnunen. 

Hvis de enkelte kommuner skal have et eksistensgnmdlag og pa langt sigt kunne 
beholcle en veluddannet arbejdskraft, er det intidlertidig vigtigt at der etableres central
administrative funktioner og h0jere uddannelsessteder uden for Nuuk. F0lgende institu
tioner kunne med fordel placeres i Uummannaq: 

Fastvingebane for trafikbetjening af omractet nord for Nussuaq-halv0en grundet 
det stabile k.ljma inde i Uummannaq-fjorden. 
Bygdeteknikker uddannelsessted. Med 7 bygder og under 1/z ars sejlperlode 
kendes nresten alle de typiske bygdeproblemer her, og praktikophold vil nernt 
kunne arrangeres. 

1. Redegi'Jrelse for forudsretninger og miLl. 
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Hovedkontor for KNI-bygdeforsyningsselskab. Erfaringer med vareudbud og 
kvalitet vii nemt kunne indhentes og forbedringer implementeres, niir ledelsen 
sidder tret ved kundeme. 
Turismeskole. Med 2 turlstsresoner under stabile klimatiske forhold, (forar med 
hundeslredek0rsel og sommer med sejlads/vandring) vil en alsidig uddannelse 
som naturguider, tjenere, receptionister o.l. have gode muligheder. 
Efterskole som idrretsskole med sv0mmehal. Med en meget stor del af indtje
ningen fra fiskeri pa havet, vii sv0mmeundervisning og f0rstehjrelpskurser 
kunne mindske antallet af druknede eller alvorligt tilskadekomne. 
Kunsthandvrerkproduktion af gmnlandske skindprodukter. Derved vil traditionel 
skindbehandlingsteknik som de reldre i bygdeme besidder kunne bevares for 
kommende generationer. Uummannaq blev landskendt i forbindelse med Dan
marks Radios TV-julekalender "Nissebanden pa Gmnland", og produkter i 
tilknytning til "Julemandens bus" i Spraglebugten vil kunne srelges til turister 
og som gaveartikler. 

1..9 Malsretning for kultur, undervisning og sociale institutioner. 

Nuv~rende sociale drekningsgrader. 
Srerlig pa b0meinstitutionsomriidet, og isrer m. h. t. vuggestuepladser bar Uummannaq en 
Iavere drekning end gennemsnittet for hele Gm nland. 

D.-.ekningsgrad for institutioner i hele Uummann:<!q kommu11~ 1993 , sammenlignet 
med lanJsgennemsnit 1990. 
~ 

Institution, Aldersgruppe: Antal Person. i Drek:njngsgrad Drekrungsgrad Drekningsgrad 
pladser alders- bele kommu- hele kommu- hele Grenland 
1990193 grup.1993 nen 1990 nen 1993 1990 

Vuggestue 0 - 2 ar 30 I 30 179 18 % 17 % 28 % 

Dagpl~je 0 .. 2 iir 19 I 38 179 J I % 21 % 21 % 

B~nnehave 3 - 6 ar 60 i 60 222 27 % 27 % 40 % 

Fritidshjem 7 - 13 ar 95 I 95* 319 30 % 30 % 5% 

Bornehjem 0- J8 ir 9 I 9# 893 (0,9 %) (1 ,0 %) 1,0% 

Alderdorushjem over 65 ar 21 /210 125 19% 17% 18 % 

k:ldrebolig m . v. over 65 ar 3 I 0 125 3 % 0 % 10 % 

* 95 Jadser a fri lidsklubbon ''1nn ~erut " for 6- 13 ari e. p p g g 
# heraf er ca 4 bmn fra Uummannaq Kommune. Derudover findes 3-5 ak:utte pladser eller 2-3 dagb~<ml 
e!ler 1 observationsplads for lejlighedsvis benyttelse. 
n Af de 21 pladser benyttes ca 5 pr 1993 af handicappede under 65 ar. 
Kilde til !aodsgennemsnitstal : GSK: "Gnmland 1992/93". 
Faldende drekningsgrad med urendret antal pladser skyldes flere personer i a1dersgruppen. 

Mangelen findes isrer i bygdeme, da byen er nogenlunde pa niveau med landsgennem
snittet undtagen for reldreboliger. 

1. Redeg0-relse for forudsretninger og null. 
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Drekningsgrader for institutioner i bven alene 1993 sammenlignet med gennemsnit 
af Gmnlandske byer 1990. 

Institution, Aldersgruppe: Antal Personer Drekningsgrad Drekningsgrad 
plad- i alders- kun Uumman- aile Gnm-
ser gruppen naq by lands byer 

Vuggestue 0 - 2 ar 30 91 33 % 36 % 

Dagpleje 0 - 2 ar 20 91 22 % 26 % 

Bemehave 3 - 6ar 60 112 54 % 52 % 

Fritidshjem 7 - 13 ar 95 160 59 % 6 % 

Alderdomshjem over 65 ar 21 56 38 % 23 % 

Kilde til lands ennemsnitstal: GSK: "Gnmland 1992/93". g 

Fremtidigt institutionsbehov i Uummannaq by. 
Alt afurengig af hvordan befolkningsantallet udvilder sig, bliver der forskellige behov 
for institutionspladser. For at vise institutionsbehovets folsomhed (eller mangel herpa) 
over for rendringer i befolkningstallet, angives de fremtidige behov som intervallet 
mellem de to befolkningsfremskrivninger. Der er benyttet samme aldersfordeling som i 
GSK 's fremskrivninger, idet st0rre rendringer i befolkningsantallet rna antages at ske 
vcd tlytninger mellem andre byer og ikke ved sc:erlig store f0dselsargange eller specie] 
tille dodelighed. Da der ikke foreligger nog1e landsplanm::essige retningslinjer for de 
fremtidige bosretninger, og ikke nogle kommunalpolitiske rnalsretninger om fordeling af 
fremtidige indbyggere mellern by og bygd, amages hyens befo!kningsandd at forblive 
ucendret 54%. 

Behov for nye institutionspladser, 
Beregnet ud fra henholdsvis GSK-befolkningsprognose og kommunalbestyrelsens befolk
ningsmalscetning frem til ar 2010. 54% indbyggere i byen. 

. 

0nsket Behov for antal nye pladser i byen: 
Da~knings 

ar 1992 ar 2000 ar 2010 grad 

Vuggest. +dagpleje 80% 29 12 - 17 15 - 19 

Bornehave 70% 18 13 - 18 1 - 14 

Fritidshjem/klub 71-59% 80 80 80 

Alderdomshjem 15% -5 16 - 18 30- 41 

Behov for n e ladser er o O'jort j Y P Pe.l for hold ti I 1992 runlet behovel ar 2010 er s~iledes 
samlet behov og skal ikke lregges til behovet ar 2000. 
For alderdomshjemmet regnes hele kommunens antal personer over 65 ar som mulige 
beboere, da dette er en dogninstitution betjenende hele kommunen modsat borneinstitu
tionerne, der kun er abent i arbejdstid, og hvor behovet derfor kun angiver byens. 

1. Redeg0Telse for forudsretninger og mat. 
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lnstitutionsbehov ud fra ventelister, kun by en. 

Nuvrerende V enteliste pr Drekningsgrad .hvis 
drekningsgrad maj 1992 venteliste = 0 

Vuggestue + Dagpleje: 49 % 43 b0rn 95 % 

B0rnehave: 54 % 15 b0rn 67 % 

Alderdomshjem: 19 % ca 10 reldre 28 % 
0 T1J vuggestue er kun medregnet f0dte b0rn, drekmngsomrade for alderdomshJem er hele 

kommunen. Kilde: socialkontoret i Uummannaq. 

Der ses at vrere en fm overensstemmelse mellem miUsretning og behovet ud fra venteJi
ster for b0rnehaveomradet, idet opfyldelse af malsretningen teoretisk vil tjeme vente1i
sten. 
For reldreomractet er tallene sa sma, at blot en person vii betyde flere %, hvorfor man 
skal vrere yderst varsom med tolkning af talmaterialet. Tendensen synes dog at vrere et 
stigende behov omkring iir 2000, og at behovet ved ar 2010 stiger op til 2 gange den 
nuv<erende kapacitet. 
For vuggestueomradet virker det nuvrerende ventelisteantal usredvanligt h0jt, og en 
drekning pa 95 % er nreppe realistisk. Derimod indikerer befolkningsfremskrivningeme, 
at der er et konstant behov de nreste 20 ar for 12-19 nye vuggestuepladscr ialt, og at 
behovet er tilstede allerede i 1993. 

Udgifter til at opfylde kommunalbestyrelsens sociale tmll"retning i byen ar 2000. 

Behov for Kommunal Kommuna] Arlig driftsud-
antal nve 

.I 
andel anh:egs- driftsudgift pr gift for de nye 

pladser: udgift, mil kr person, krHtr pladser, mill kr 

Vuggestue 12 - 24 0,7 - 1,4 
I 

69.000 0,8 - 1,7 

B0rnehave 13 - 26 0,5 - 1,0 32.000 0,4 - 0,8 

Fritidshjem 80 0 25.000 2,0 

Alderdomshjem 16 - 18 3,8 - 4,3 113.000 1,8 - 2,0 

Udvidelse ia1t: 12 - 148 5.,0 - 6,7 - 50- 6 5 
' ' 

AnJreoge l e af fritid hjem 11nancieres IOU % af Kullur & Undervisnio ~sdirektoratet, 0 . g 
de 0Vrige institutioner betaler Socialdirektoratet 50% anlregstilskud. Der ydes ikke 
clriftstilskud fra Hjemmestyret til nogle af institutioneme. 

Et socialt anlregsprogram fremover pa 0,8 mil kr arligt, vii krreve 6 - 8 ar for at 
opfylde malsretningen for ar 2000, hvilket ma betegnes realistisk. 

for 

Men en forh0jelse af driftsbudgettet for institutionsomradet pa 5 - 6 mill kr I ar bliver 
det vanskeligere at indplacere hvert ar fremover. Samtidig ses at den kommunale andel 
af anlregsudgifterne kun udg0r godt 1 ars driftsudgifter. At indplacere de 5 - 6 mil kr 

I. Redeg0relse fof forudsretninger og mi\.1. 
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driftsudgifter, svarer derfor til at skulle afuolde hele den kommunale anlregsudgift for 
aile 4 institutionsudvidelser pa eet ar hvert ar fremover. 

U ndervisningsomdide. 
For de nreste par ar er antallet af skoleb0rn bedre kendte, idet b0m f0dt i 1991 skal i 
skole i 1997, og if0lge lovgivning skal alle b0m i skole (100% drekningsprocent). For 
bygdeskolerne er pladsmulighederne yderst varierede: 

Elevantal 1-9. klasse og lokalebehov i bygder. 

Antal elever ialt efter antal lo- clever clever Lokalebe-
skolestrut august ar: kaler pr pr hov ved 7 

1992 1okale lokale elev pr 
92 93 94 95 96 97 1992 1995-7 lokalc 

Niaqornat 19 J7 15 I 15 10 10 2 10 6 0 

Qaarsut 32 33 39 36 39 39 2+ 1 +(1) 8-11 10-13 3 

Ikerasak 37 41 47 51 51 51 2 + 1 12 17 4 

Saattut 41 41 39 38 37 34 5 + 2 6 5 -2 

Ukkusi . 27 32 34 34 39 '"'7 2 + 1 9 12 2-3 

I 
.) . 

Illm·suit 16 16 18 17 20 t 26 2 8 l 11 1-2 

j Nuugaat. 17 19 18 23 21 23 1 + 1 9 11 1 

"-f- meJJern f karefoe angiver at de betmde:r S.Lg I hvcr sin b gnmg. l (Jaarsut b •n y y ttes 
det ene 1okale ogsa som kirkerum. I Qaarsut kan clet ene lokale ikke opvarmes 
tilstnekke1igt om vinteren til undervisningsbrug. I Ukkusissat og Nuugaatsiaq er det ene 
lokale et tidligere kapel. 

Tabellen viser et rnarkant behov for skoleudvidelse i Qaarsut, Ikerasak og Ukkusissat, 
et mindre behov i Illorsuit og Nuugaatsiaq, medens det i Saattut kan overvejes at samle 
skoleaktiviteterne i hoved-bygningen, og lade den mindre bygning overga til anden an
vendelse. 

1. Redegl2Jrelse for forudsretninger og mal. 
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Elevtal for Edvard Krusep Atuarfia i Uummannaq by, elevtal ved arets skolestart. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. klasse 31 28 34 23 40 25 

2. klasse 25 32 28 34 23 40 

3. klasse 31 31 32 28 34 23 

4. klasse 22 29 31 32 28 34 

5. klasse 28 24 29 31 32 28 

6. klasse 21 18 24 29 31 32 

7. klasse 24 28 18 24 29 31 

8. klasse 21 21 28 18 24 29 

9. klasse 19 19 21 28 18 24 

E levantaJ 1.-~.kl 222 2_30 245 247 259 266 

Antal klasser 1-9. 15 16 16 16 16 17 

1 Antal klas. 10-12. 6 6 6 6 6 6 

l Klasseantal IALT 2L 22. 22 22. 22 23 

Bl~vtal ved skolestart 1993 er o · ort som deL faktiskc; an tal elever r. 1.10.19 pg) p 93, incl 
1 elev fra en bygd og 2 handicappede clever i specialklasse. Det fremtldige elevt.al er 
beregnet ud fra antallet af b0rn i byen 31.12.1992 pr argang for 0-5 arige. 

Ved elevantal pa 24 eller derover deles i 2 klasser. Derudovcr er 8. klassc 1993/94 delt 
af p::ectagogiske arsager, og der er en observationsklasse med 3 clever. 

Der er i skolearet 1993/94 35 clever pa 10. klassetrln, 26 clever pa 11. og 9 clever pa 
12. klassctrin. Af disse er 3 elever i nogle timer delt ud i en klasse for ikke-gmnlansk 
sprogede clever. EJever i 10.-12. klasse kommer bade fra byen og bygderne, og antailet 
forventes frcmover at vrere svagt stigende, men at kunne rummes inden for 5 klasser 
som hidtil. 

Der er i hovedskolen B-195 16 almindeligc klasselokaler samt 6 faglokaler (sl0jd, 
husgeming, fysik, handgeming, fonnning og EDB). I B-110 er 3 reldre mindre hen
sigtsmressige klassclokaler. 

Der ses fremover at vrere en svag stigning i elevantallet, og da elevantallene derved 
netop kommer op over 24, bevirker det et stigende behov for klasselokaler. Det 
nuvrerende antal nonnalklasser er saledes utilstrrekkelige allerede fra skolefuet 1993/94, 
idet hver klasse b0r have deres eget lokale, hvis dcr ikke skal lregges kraftige bindinger 
pa skemalregningen med udnyttelsen af faglokaler og mange mellemtimer. En udvidelse 
af hovedskolen med 6 nye nonnalklasserum er derfor p:ikrrevet for at drekke lokalebeho-

l. Redeg0Telse for forudsretninger og mal. 
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vet og kunne mmme de utidssvarende rum i B-11 0. Da frerdigg0relse af udvidelsen skal 
ske til skolestart 1998, skal projektering igangsrettes 1996 og bevilling indp1adseres 
1996-98. 

Erh vensuddannelsen. 
STI-skolen i Uummannaq har undervisning pa 7 retninger: Byg&anlreg, Jem&metal, 
Handel&kontor, Socialmedhjrelper, Fiskeriassistent og Levnedsmiddel. 

STI-skolens pladsbehov de nreste par ar er drekket ved overtagelse af den tidligere 
kantine B-·1100. Der er pr oktober 1993 24 STI-elever pa 1. ars uddannelse, heraf 2 
fra Avanersuaq. Derudover har der vreret op til 16 elever pa bygdeuddannelse, hvoraf 
de sidste 6 er ved at frerdigg0re denne 1993. Det er yderst utilfredsstillende at denne 
bygdcuddannelse oph0rer. 
STI-elevtallet har vreret konstant de sidste par ar, og svarer nogenlunde til det antal 
praktikpladser der er i byen. Desvrerre har afmatningen inden for byggeriet givet 
stigende vanskeligheder med at skaffe praktikpladser inden for bygge&anlreg og 
jern&metal uddannelsen. 

_1.10 Malsretning for by- og bygdemre. · ig udvikli11g,_ 

Det er kommunaibestyrelsens malsretning at al1e 7 bygder skal bevares som bebocde 
steder. 

Den eksterne trafikbetjening 0nskes at ske ved fastvingede fly tll landingsbane i kommu
nen, samt ved brug af kystpassagerskibe om sommeren. 
Den interne transp01t 0nskes at ske ved helikopter, hmtiggaende sma passagerskibe om 
sommeren, samt om vinteren ved hundeslrede, snescooter og bil over havisen. 

I byen 0nskes vejene sa bredde, at 2 lastbiler kan passere hinanden, og asfalterings
standarden forbedret. 
I bygder 0nskes de overordnede stier udbygget, sa de kan benyttes af k0rende materiel, 
isrer fra kajen. 

Der tilstnebes pa langt sigt opf0rt tilstrrekkeligt med boliger til at kunrw d<.ekke en 
gennemsnitlig husstandsst0nelse p<\ 2 personer pr bo1ig. 

Fiskeriet 0nskes sikret som det fortsat brerende erhverv. Af hensyn til beskreftigelsen i 
bygdeme 0nskes indhandling og produktion opretholdt I etableret der. 
Fiskeprodukter skal med tiden forredles mere f0r de eksporteres for at opna en h0jere 
beskreftigelse. 

Der 0nskes etableret en overbygning til folkeskolen som f.eks. efterskole eller idrrets
skole med sv0mmehal, sa der er mulighed for at holde et h0jt uddannelsesniveau i 
kommunen og ikke miste velkvalificerede unge. 

I forbindelse med hjemtagning af arbejdsomrader fra Danmark, 0nskes en eller flere 

1 . Redeg0relse for forudsretninger og mal. 



Uummannap kommunia: Kommuneplnn 1992 - 2010. Februar 1994. Udgave jan.95. Side 40. 

centraladministrative funktioner som f.eks. hO\~edkontor for KNI-bygdeselskab, boligsel
skab eller Nukissiorfiit's bygdeafdeling etableres i Uummannaq. Placering i en kommu
ne med mange bygder med mulighed for isk0rsel til flere af dem vii give god kontakt
mulighed og derved hurtig indllilstning af erfaringer. 

Kommunalbestyrelsen 0nsker snarest muligt etableret TV-forbindelse til de 0Vrige 
bygder, sa kommunens bygdebefolkning kan vrere velorienteret og ikke f0le sig som 2.
rangs borgere, der rna n0jes med llilre radio. 

Telefondrekningen i bygderne 0nskes snarest fomget til mindst 8 linjer i aile bygder. 
1-2 telefoner der kun er abne mellem kl. 9 og 15 frndes belt utilstrrekkeligt. 

En forbedring af beskreftigelsesmulighederne, sygehusforholdene og havnens pladsfor
hold findes strerkt pakrrevet. Der lregges derfor stor vregt pa, at de i finanslovforslaget 
indplacerede anlregsopgaver bliver realiserede og ikke udsat yderligere. 

1. Redeg0relse for forudsre.tninger og mill. 
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Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsprojekter i by og bygder. 
30.4.1993. 
"' == Allerede eksisterende pr 1993 og tilstrrekkelig til ar 2010. 
A = lndplaceret i anlregsplaner til opf0relse 1994-1997. 
B = Hlil_jt plioriterede anlreg til opf0relse 1998-2001. 
C '"' Prioriteret til opf0relse 2002-2005. 
D = Senere opstaende behov for anlreg til opf0relse 2006-2010. 

Anlregsprojekt: By Nia 

Fiskeindhandling, fryseri * A 

Fiskeforredling, fabrik c B 

Erhvervsfremme, agneentral B B 

Badvirksomhed, bedding * c 
-· 

Elvrerkudvidelse, gadelys * A 

Vandforsynmg, renovering i by A A 

TV-~ignal + Telefon A B 

Havn og kajplads A c 
Heliport I Helistop A * 
Dagrenovation, miljeaffald B 8 

·-- f---
Natrenovations ordning * A 

Pakhuse, lager, Tankanlreg D D 

Detailbutikker * c 
Bm.ndstation "' D 

Fodboidbaue + lcgepiadser B B I 1--

8gmeinstitution, vugstue + b0ha 
~ 

A c b lfngdom.'i"litutinn. ITitid,k]. B c I 
I, Folkeskole, bibl.iotek c c 

A D . ·--

Qar 

B 

c 
B 

c 
A 

* 
* 
B 

* 
B 

A 

B 

D 
·-

c 
B 

c 
B -
A 

c 

Ike Sat Uk. Ill Nug 

* B * * * 
* c * D D 

B B B B B 

c c c c c 
A A A A * 
* * * A * 
A * B B B 

D A * B c 

I B c A * * 
8 B B B B 

A A * A A 

c B D D c 

* * * D B 

B A I D c I D 

B B I B B B I 
"' B B c c 
B B r c 

I 
c c 

A D B B D 
-

c c D D D ~ld! einslllution 

TC 
1 

KuitUJinstituhon, forsaml.hus B B c D B I 
B 

~ B c r A * A * "' Kuke og kirkegard ' -- -
Sv0mroehal I Gymnastiksal c D c c c D D [) I 

V:1skeri I Servicehus I c A * * * * A 

Snndhedsinstitution A * B B c D * 
Politistation f Bygdedetention c D D c c D D 

Vejanlreg til nye omrader A c H c D c D 

Turistfacilitet, indkvartering A B B I D 

I 
c 

I 
c 

I 
c 

I Fangsthytter D D B D D A B 
.. En efte1 skole I uogdomsskole pnonteres opf0'rt 1 Uummannaq by 1 pe110den 199&-2001. 
Boligbyggeri og lokal byggemodning er indplaceret i anlregsplaner for aile bygder og by, samt har h0j 
priontering aile steder for de kommende anlregsperioder. De er derfor ikke anf0rt srerskilt i oversigten. 
Prioritering af havneanlreg er reviderel af kommunalbestyrelsen oktober 1993. 

1. Redeg0relse for forudsretninger og mal. 

A 

B 

c 

* 

Rl 
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2. BY~ OG BYGDEZONER, INTERESSEOMRADER SAMT AREALTILDE
LINGSVILKAR. 

2.1. Arealerne."! omfang. 

Det omriide der jrevnligt befrerdes af kommunens indbyggere under jo11esejlads, 
hundeslredek0rsel og pa vandreture, udg0r et 150 km bredt brelte mellem fjordmundin
gen og indlandsisen. Mellem kommunegrrensen til Upernavik i nord og grrensen til 
Qeqertarsuaq I Ilulissat i syd er ca 200 km, hvotfor det omrade Uummannaq Kommu
nes borg ere jrevnligt hmger er ca 23.000 km2

• 

Kommunalbestyrelsen 0nsker ikke de eksisterende kommunegnenser rendret. Grrenserne 
til nabokommunerne Upernavik mod nord og Qeqertarsuaq I Ilulissat mod syd forbliver 
de1for som hidtil, skitsemressigt anf0rt pa forsiden. 

Ved fastlreggelse af by- og bygdezonerne er henyttet f0lgende kriterier: 
A. Nuvrerende eller muligt fremtidigt vandindvindingsornrade skal Jigge indenfor 

by- og bygdezonen, siifremt det er af mindre udstrrekning. 
B. Det rekreative omriide der kan befrerdes pa normal eendags tur til fods fra be

byggelsen, defmeret som landomrade indenfor 2-3 km fra bygden skal vcere 
omfattet. 

C. .Hvis bebyggelsen Jigger pa en mindre 0 er hele ~Jen medtaget 
D. Omrade der indenfor planperioden kan treJLlces inddraget i byudvikling til f.eks. 

losseplads, lufthavn o.L skal indga i by- og bygdezonen. 
Disse zoner vii vrere delvis overlappende, og by- eller bygdezonen er .s_mp.men af clisse. 

Stcd: 
Uummannaq by: 

Niaqornat: 

Qaarsut: 

Ikerasak: 

Saattut: 

Ukkusissat: 

By- eller bygdezone: 
Hele Uummannaq-0en, hvilket ogsi1 d<ekker vandindvindings
omrademe til s0 1, s0 2, s0 3 og s0 4 samt vestures h vor 
fastvingebane vil kunne placeres. Se bilag 2. 

Ca 2 km fra bygden, samt oplandet til brekken der udmunder 
1f2 km syd for bygden. Se bilag 7. 1. 

Ca 3 km fra bygden, hvilket ogsa indeholder omriidet for en 
mulig landingsbane ved Qaarsuarsuk, men excl oplandet til 
elven "Qaarsut Kussinersuat". Se bilag 8.1. 

0stnresset af Ikerasak-0en ca 3 km fra bygden, hvilket ogsa 
omfatter oplandet til vands0en. Se bilag 9 .1. 

Hele Saattut 0en, op til ca 2 km fra bygden. Se bilag 10.1. 

Ca 2 km fra bygden, excl oplandet til elven "Kuussuaq". Se 
bilag 11.1. 

2. By- og bygdezoner, interesseomn'tder samt arealtildelingsvilkar. 
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lllorsuit: Ca 2 km fra bygden samt oplandet tH elven nord for bygden 
ved fodboldbanen. Se bilag 12.1. 

Nuugaatsiaq: 

2.2. Interesse omrader. 

Ca 2 km fra bygden excl oplandet til elven 0st for bygden. 
Se bilag 13.1. 

Der findes de i bilag 5 anf0rte eksisterende fangsthytter og rejsehuse fordelt over hele 
distriktet. Disse tillades fortsat anvendt til kortvarige ophold i forbindelse med fangst, 
fiskeri og rejse. Hytteme tillades vedligeholdt og istandsat. 

Derudover betegnes f0lgende omrader som interesse omrader, hvor det senere kan blive 
aktuelt at udarbejde frllandsplan for frilandszoner uden for ovennrevnte by- og byg
dezoner: 

Sted: Placering: Aktivitet, interesse der 0nskes varetaget: 
Eqalulik 54" 05'E, 70" 27'N 0rredfiskeri, naturbeskyttelse. 
Eqaluit 51° 15'E, 70" 24'N 0rredfiskeri, naturbeskyttelse. 
Sermeerlat 50· 43 'E, 70" 32'N 0rredfiskeri, naturbeskyttelse. 
Umiivik 54· OO'E, 71 · 40'N 0n·edfiskeri, naturbeskyttelse. 
Fiskes0erne 51· 15'E, 71" 04 'N 0rredfiskeri, naturbeskyttelse. 
Savik 54" 12'E, 71 · 25'N 0rrcdfiskeri, naturbeskyttelse. 
Equuttat 54· 32'E, 71° 24'N 0rredfiskerl, naturbeskyttelse. 
Tasiusaq 54· 54'E, 71" 27'N 0rredfiskeri, naturbeskyttelse. 
Qeqertannguit 51' 37'E, 71" 06'N Fuglefjeld IIL bl.a. havtemer, naturbeskyttelse. 
Appatsiaat 52· 12 'E, 71 • 06' N Fugle~jeld bl.a. polarlomvie, naturbeskyttelse. 
Kangerluar. qe. 51· 46'E, 71 • 17' N Fuglekoloni bl.a edderfugle, naturbeskyttelse. 
Salleq 52" 15'E, 70 · 5R'N Fuglefjeld med bl.a. rider, naturbeskyttelse. 
Nuussuutaata q. 54 ° 38'E, 70 . 40'N Fuglekoloni bl.a. temer, naturbeskyttelse. 
Shades 0er 53" 52'E, 71 • 22'N Fuglekoloni bl.a. havtemer, naturbeskyttelse. 
Naajat Inaat 53" 31 'E, 72 • OO'N Fuglefjeld med bl.a. tejst, naturbeskyttelse. 
Drygalski syd 51° 12'E, 70 · 30'N Brerplukning, naturbeskyttelse. 
Qeqertalik 53· 45'E, 71 • 02'N Smykkesten, forsvarlig udnyttelse. 
Qarassap Imaa 50" 35'E, 70" 32'N Fedtsten, forsvarlig udnyttelse. 
Innarsuaq 51° 43'E, 70 . 40'N Fedtsten +brerplukning, forsvarlig udnyttelse. 
Qaqortuatsiaq 51° 54'E, 70 . 58'N Marmor (tidl.brud), forsvarlig udnyttelse . 

. · Mannorilik 51" 16'E, 71 • 71 'N Marmor (tidl. brud), forsvarlig udnyttelse. 
Uummannatsiaq 51 ° 42'E, 70" 34'N Lejrskole (tidl.bygd), naturbeskyttelse. 
Qilakitsoq 52 ° 15'E, 10• 37'N Gravsted med mumier, historisk bevarelse. 
Aput 52" 25'E, 70" 39'N Skisportsted, ud0Velse af vintersport. 
Steder for rensdyr: Nuussuaq-halv0en og evt Svartenhuk-halv0. 
Steder for moskusokser: Svartenhuk-halv0. 
Steder for vandreturisme og vintersport: Drygalski-halv0 og nordsiden af Nuussuaq
halv0en vest for 52· 20 ~E. 
Interesseomriidemes placering er anf01t pa kortbilag 4. 

2. By- og bygdezoner, interesseomrii.der samt arealtildelingsvilkar. 
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2.3. Bestemmelser for by- og bygdezoner. 

Inden for by- og bygdezoner er komrnunalbestyrelsen arealrnyndighed. Udenfor zonerne 
er landsstyret arealmyndighed. 

Indenfor byzonen er omradet til byens udviklingsfonmH omfattet af kommuneplanens 
hovedstruktur for Uumrnannaq by, se afsnit 3.0 - 3.9. Inden for byzonen bar kommu
nalbestyrelsen ret til at udarbejde lokalplaner, sarnt pligt til at tilvejebringe det n0dven
dige plangrundlag i forbindelse rned nyanlreg eller ombygninger. Lokalplanpligten for 
bygderne bortfalder niir der foreligger godkendte bygdeplaner. 

Indenfor Uummannaq 's byzone og bygdezonerne for Niaqornat, lkerasak og Tilorsuit 
ligger beskyttelseszone for vandindvindingsomriideme. For vandindvindingsomrader 
grelder bestemrnelser anf0rt i afsnit 3.4 for byen og anf0rt for den enkelte bygd i afsnit 
4.-10. 

For by- og bygdezone ornn1deme udenfor omracter omfattet af vandindvinding, hoved-· 
struktur for by og bygder grelder f0lgende: 
Ornnldeme tillades anvendt til rekreative fonmil som vandring, hundeslredek0rsel, ski
eller <;J<0:jtel0b og kortvarig teltslagning. 
Hunde tillades t0jret safremt det kan ske i henhold til hundeholdsvedtregt. Der tillades 
srillet kasser med foder, slreder o.l. transportabelt mate1iel ved lrenkede hunde, men 
ikke opf0rt t0rrestativer, hundegarde eller skltre. Hundelrenker, kasser, slreder o.1. skal 
(jernes af ejeren ved fraflytning og kan til enhver tid krreves fjernet uden erstatning, 
si\Jremt omractet senere skaJ benyttes til andet fonnal. 
Eksisterende teleanlreg tillades vedligeholdt og rnoderniseret. Nye teleanlreg med master 
og parabolantenner, elkabler og vandledninger kan tillades anlagt nar arealtildeljng er 
opnaet. Der tillades vedligeholdt og nyopstillet smnrerker og fyr for skibs- og t1ytrafik. 
Anlceg, ledninger, master o.l. der ikke lrengere er i bmg skal fjernes af ejeren. 
St0ne bygge- og anlcegsarb~jder udenfor plan for Uummannaq byzone eller rammeplan 
for bygd krrever udarbejdelse af tillreg til denne kommuneplan med efterf0lgcnde 
lokaJplan. 

2.4 Kommunalbestvt·elsens 1·etningsliujet· for arealtildeling. 

Uanset om et areal 0nskes tilde]t inden for eller uden for en by- eller bygdezone, skal 
ans0gning vedmrende arealer inden for Uummannaq Komrnunes grrense sendes til: 

Uummannaq Kornmune, Forvaltning for Teknik og Milj0, 
Box 200 
3961 Uummannaq, telefax 48367. 

Dre_jer det sig om et areal uden for by- eller bygdezone, videresender kommunen da 
ans0gningen til hjemmestyret med kommunens udtalelse. 

2. By- og bygdezoner, interesseomnider samt a.realtildelingsvil.lai.r. 
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Det juridiske grund1ag for arealtildeling er fastlagt i Hjemmestyrets bekendtgorelse nr 
23 af 18.11.1992 om arealanvendelse og planlregning. 

NedenstaencJ.e retningslinjer grelder inden for____hy_- og bygdezonen: 

Der skal s0ges arealtildeling for enhver form for nybyggeri, indhegning, opsretning af 
t0rrestativ, skure, hundegarde, materialeoplag o.l. hvor et areal unddrages almen 
benyttelse. 

Forudgaende orientering om arealans0gnivger i byen sker ved opslag pa kommunekon-
toret. For ans0gninger i bygder sker forudgaende mientering ved opslag pa det 
pagreldende bygdekontor. Der er derefter 3 ugers frist fra opslagets dato til at komme 
med indsigelser mod arealans0gningen. 

I tilfrelde af rendret anvendelse af et tidligere tildelt areal eller hidtil anvendt bygning, 
skal der ligeledes fremsendes ans0gning for den nye anvendelse. Genopf0rsel af 
nedbrrendte bygninger krrever ny arcaltilde1ing. 
Der kan kun gives arealtildeling, i ovcrensstemmelse med rammebestemmelserne for det 
pagreldende omrade eller disses nrermere detailering i en lokaJplan. 
En arealtildeling f.eks. til materialeoplag eller t0rrestativ kan vrere tidsbegrrenset. 

Ved arealtildeling tiJ byggeri, skal byggetilladelse vrere indhentet inden 1 ar efter 
arcaltildelingen, og byggcrict skal vrere ibrugtaget inden 2 ar efter arcaltildelingen. Ved 
ibrugtagning ska] bygningsmyndighcdens ihmgtagningstil1adelse foreligge. 
Er et byggeri ikke pabegyndt fysisk pa arealet inden 2 ar efter arealtildelingen, 
betragtes arealtildelingen automat.isk som a.nnuilerct, og arealet vil kunne gives tj] ancien 
aus0ger. Safremt et ved brand eiler et pa anden made 0delagt hus 1kke hliver ibrugtaget 
inden 2 ar efter skaden, skal arealet tilbageleveres, af vedkommende der har haft 
arealtlldelingen. 

Hvis de ved arealtildelingcn stillede betingelscr ikke er opfyldt inden 1 ar efter 
tildeJingen, herunder der ikke er indgaet aftale om betaling af byggemodningsandel, 
b01tfalder arealtildelingen automatisk og ny ma anS0ges. 

Der kan ved arcaltildelingen eller i lokalplaner stilies vilkar om frerdsels- og adgangs
forhold samt forsyningsledninger. 
De af kommunen afholdte udgifter til etablering af sekundrerveje, adgangsstier og 
gmfteanlreg kan fordeles som byggemodningsandele mellem de arealt.ildclte byggefelter. 
Kommunalbestyrelsen kan fastsrette nrennere regler for fordelingen af byggemodningsan
delene i en offentligt fremlagt betalingsvedtregt. I lokalplaner kan der fastsret.tes 
bestemmelser om, at brugsret.tigheds-indehavere i et omrade skal bidrage 0konomisk til 
etablering af frellesanlreg som parkeringspladser, hegn og 1egepladser. 

At der i en lokalplan er udlagt et byggefelt eller givet en arcaltildeling til et areal, er 
ikke nogen garanti for stedets egnethed til bygherrens formal. Funderingsforhold rna 
bygherren selv unders0gc. Afsretning af byggefelter pahviler bygherren. 

2. By- og bygdezoner, interesseomn\der sarnt arealtildelingsvilldtr. 
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Siifremt der er flere lige kvalificerede ans0gere til et areal, har kommunalbestyrelsen 
besluttet, at area let tildeles den ans0ger med lc:engst auciennitet i kommunen. V ed 
anciennitet forstas for personer det samlede tidsmm vedkommende har boet i kommunen 
(dvs. vc:eret tiJmeldt folkeregisteret i Uummannaq). For firmaer regnes anciennitet fra 
registrering som arbejdsgiver i kommunen. Anciennitet opgmes for det nuvc:erende 
firmanavn I filial, f.eks. regnes KNI og Royal Greenland fra deres stiftelse under egct 
navn og ikke fra KGH 's oprettelse. 

Efterf0lgende orientering om givne arealtildelinger sker for arealtildelinger i byen ved 
opslag pa kommunekontoret, og for arealtildelinger i bydger ved opslag pa det pa
greldende bygdekontor. 

En arealt1ldeling kan ikke overdrages til andre uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 
S<'tfremt der er opf0rt en bolig pa et tildelt areal, vii arealet ved arvesager, skilsmissesa
ger og BSU-overdragelser buve tildelt samme person som retten tildeler boligen. 
Opherer en virksomhed eller efterlader en person sig ingen arvinger der 0nsker at 
benytte arealet, skal det tildelte areal tilbagegives tiJ kommunen. 

Den der har faet et areal tildelt er pligtig til at holde dette opryddet, ogsa for andres 
affaid der matte vc:ere blrest ind pa omradet. Denne renholdelsespligt omfatter ogsa det 
f<:erdselsomrade omkring de bygninger vedkommende selv cller k1mder jc:evnJigt benytter. 
Renholdelse skal demdover ske i henhoJd til renovationsvedtregt. 

Klage over en af kommunalbestyrelsen rneddelt afg0relse kan indgives i.nden 2 m~meder 
efter modtagelsen af afgorelsen. Klagen indsendes til kommunalbestyrelsen, som 
vidercsender klagen til Landsstyret med bermerkninger om sagsbehandlingen i kommu
nen_ 

2. By- og bygdezoner, intercsseomni.der samt arealtildelingsvilka.r. 
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3. PLAN FOR UUM::MANNAO BYZONE, HOVEDSTRUKTUR. 

3.0. Bystruktur. 

Uummannaq by ligger pa sydmesset af 0en af samme navn. Bebyggelse kan kun ske pa 
et bcelte mellem stejle skraninger ned til havet og grcensen til vandindvindingsomradet 
ved s0 1 Taserssuaq. Der er derfor kun udvide1sesmuligheder i 2 retninger, og i den 
nord0stlige retning er udvidelsesmulighederne begrcenset af de ste:jle fjeldskraninger op 
til det 1181 m h0je Uummannaqfjeld umiddelbart nord for fodboldbanen. 

Uummannaq by er, og onskes fremover at forbJive, en by med eet center med funktio
ner som skole, administration og specialvare-butlkker. Byens indbyggertal pa 1400 giver 
ikke grundJag for etablering af satellitbyer eller selvstcendige bydele. 

Byudviklingen er siden 1982 sket i nord0stlig retning, og de nordligste huse er nu 1 km 
fra skolen. Dette giver en lang skolevej for srna born i streng frost. Grundet stejle 
~jeldskriininger vil bebyggelsen ikke kunne fortsrette sammenhrengende i nordostiig 
retning. Sarntidig kan store dele af dette 0Stlige omrade f0rst bebygges nar sprrengstof
magasinet er flyttet, og andre dele ligger skyggefuldt uden attraktive udsigtsforhold. 
Inden for den samme 1 krn afstand vii de nreste 5 :hs byggeri kunne opf0res mod vest 
med bedre udsigt. 
Kommunalbestyrelsen bar derfor besluttet, at den fremtidige byudvikling skal ske mod 
nordvest. I dcnne retning vil byen endvidere kunne voksc sammenh<engcnde heJt om til 
Spraglebugten og det vestlige mes, hvor der er bebyggelige arealer tit en by flere gange 
den nuvrerendes st01relse. Den samlede byudvikling mod nordvest tages op til fornyet 
byplanmcessig overv~jelse nar udbygningen af omrade AS nrermer sig sin afslutning. 

Denne plan for byzone udlregger areal til de nreste ca 16 ars byudvidelse. De udlagte 
areal fordeJer sig ormrent som de i byplan 1982 udlagte, men er nresten dobbelt sa 
store. Dette skyldes dog delvis at en del benyttedc arealer til renovation og oplag 1 
byplan 1982 ikke var medtaget i arealopgm·elsen. 

Arealtype: 1982 ~yplan: 1994 Plan for byzone: 

A 53% beboelse 40% beboelse 
B 11% havn 17% havn og erhverv 
c 10% center 15% center 
D 17% friareal 17% friareal 
E 9% erhverv 11% srerlig anvendelse 

IALT 63 hektar 105 hektar 
(1 hektar 10.000 m2

) 

Bortset fra rnonumentale bygninger som kirke, idrretshal og pakhus er der pr 1994 
ingen bygninger pa mere end 2 etager. Dette bybillede 0nskes bevaret, hvorfor nybyg
geri fortsat 0nskes i h~jst 2 etager. 

3. Plan for Uummannaq byzone, Hovedstruktur. 
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En nekke vitale forsyninger til- og frak0res de enkelte bygninger: brrendselsolie, vand, 
natrenovation og dagrenovation. Ud over brandvresenets adgangsmulighed er det siUedes 
vresentligt der eksisterer farbare veje. For at have adgangsmulighed selv under vej
arbejde eller opgravninger, 0nskes primrervejene udformet som ringveje. Dette to
strengs vejsystem rrekker i planen for byzonen fra Nasiffissuaq (omrade A3-A8) til 
Maniillat Qaqqat (A 7). I de yderste omracter vii det vrere dyrt at etablere ringveje i 
forhold til de fa bygninger det sikrer. 

Den daglige frerdsel sker overvejende til fods, hvorfor der s0ges opnaet korte gang
afstande mellem bolig, arbejdsplads, institution og butik. 
Det eksisterende hovedstisystem hevares og udbygges. Fra skolen f0rer trapper, stier i 
eget trace samt mindre sekundrerveje, sa b0m i mindst muligt omfang beh0ver at ga til 
skole langs primrervejene. Fra b0mehave B-273 er stisystem under udbygning mod nord 
til Juuarsip Aqqutaa. Terrrenbelysningen ved trapper og gangbroer udbygges fortsat til 
sikring af frerdsel i m0rketiden. 

Kornmunen e.r i 1994 under omstrukturering med reduktion af antallet af staende udvalg 
og forvaltninger. Nar den nye polltiske og administrative struktur er faldet pa plads, vii 
de efterfiolgende afsnit fremover skulle redigeres som sektorplaner der afspt;j1er denne 
strnktur. 

Boliger skal overvejende placeres i boligomrademe (A -), men tillades i mindre omfang 
genopf0rt i omrademe til f'elles fonnal (C -). 
Af boligornra_der ucllregger kommuneplanen 9 hvoraf 5 er udbyggede pr 1994, 1 er 
under udbygning og 3 er ubebyggede, se nedenstaende tabel. 

Den nuvrerende boligstruktur med overvejende een- og tofamiliehusc 0nskes opretholdt 
af hensyn til sl<edehundehold og det kuperede terr<en. 
1 centralt beliggende. boligomrade udlregges til trettere boligbyggeri i form af 2-etages 
blokke. Nyopf0rsel vii dog t0rst kunne ske efter sanering af utidssvarende boliger. 
De resterende boligomrader udlregges til aben bebyggelse med een- og tofamiliehuse 
samt rrekkehuse. 

Nybyggeri med boliger sker fremover mod nordvest. Udnyttelsesgraden antages for 
disse abne boligomnl.der maksimalt at kunne blive 12-14 boliger/ha, grundet det 
kuperede terr<en. Der er desuden beskedne bevillinger til hustyper med vand- og 
kloaktilslutning i forhold til selvbyggerboliger, en hustype med spildevandsudledning pa 
terrren som derved fordrer mere udenomsplads. Skulle boligantallet kunne bringes op pa 
15-20 boliger/ha, vil det krreve omfattende bevillinger til overordnet byggemodning i 
form af kloakering og st0re terrrenreguleringer. 
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Omrader med boligbyggeri. 

St0rrelse Antal bo- heraf sa- Rest rum- Andet pa omradet Ud-
1000 m2 liger 1993 neringsmod. melighed nyt 

A 1 37 62 3-5 1-2 1-7 

A 3 58 68 + ~4 lejl. 3-5 4-5 1 butik u .op(0relse 14 ' 

A 4 23 29 8-13 0-1 forsamlingshus 13 

A 6 47 45 + 9 lejl. 8-12 1-2 3 indkvarter. + 3 kontor 12 

A 7 62 94 0 2-4 1 butik 15 

A 9 38 42 + 52 lejl. 8-15 0-1 4 instutioner + 2 butik 25 

Bl-10 4 3-4 0 

Cl -5 (124) 71 37-49 0-2 b0mehjem, hotel (6) 

El -9 1 0 0 

s 1 33 6-8 0 

A R 42 0 0 40-50 

A 10 58 0 0 70-90 

All 59 0 0 65-85 

c 6 (29) 0 0 10-30 

~ £ALT 424 . 24 7 1-lJJ 197-278 

Antalle t uf boliger er pr december 1993 og er ~tile hygrungu pf0Tt ti l boligformitl Llvora t' nogle ikke er 
beboede eller beboelige, incl ca 10 boliger under opf0relse. 
Saueringsmodne er opgjort som boliger der ventes er eller ventes at blive saneringsmodne inden for 
planperioden. Restrummelighed er cxcl. saneringer opgjort pr januar 1994. M ledige byggef<~Jter kan nogle 
krreve sanering, nogle vrere eremrerket bestemte boligtyper eller krreve deltagelse i kloakcringsprojekt. 
Sl angiver boliger place.rel be lt inden for sprerrez.one Sl for vandindvinding, uden for rauuneumrader. Boliger 
delvis inden for sprerrezone Sl er medtaget under det respektive rammeomrade 
Udnyt = udnyttelsesgrad r<'gnet som antal boliger pr 10.000 m2 

( = bolig/ha). 

~ .2 Institutioner. 

Institutioner skal overvejende placeres i omrader til frelles formal, (C -). 
Af disse udlregger kommuneplanen 5. Heraf er 1 belt udbygget og har restriktioner i 
anvendelsen, da det er et bevaringsomn'ide. 2 omriider er nresten udbygget, og nybyg
geri vil sandsynligvis krreve sanering. 1 omrade er delvis udbygget og 1 ubebygget, 
men kan forst bebygges om nogle ar nar adgangsvej er fremf0rt. 
Der er ikke planlagt tvangsekspropriationer i omrader til frelles formal. JEldre utids
svarende boliger forventes overtaget/op.k0bt for sanering mlr lejlighed bydes. 

St0rre institutioner der betjener hele byen og udvalgsvarebutikker s0ges placeret i de 
centrale omn'ider Cl, C3 og C4. Daginstitutioner for b0m, dagligvarebutikker og 
vaskerier der betjener dele af byen s0ges placeret i de enkelte kundeoplande. 

3. Plan for Uummannaq byzone, Hovedstruktur. 



Uummannap kommunia: Kommuneplan 1992- 2010. Februar 1994. Udgave jan.95. Side SO. 

Oversigt over omra.der til frelles formal. 

St0-rrelse Antal bo- heraf sa- Rest rum- Andet 
1000 m2 liger '93 nering. melighed 

c 1 54 22 10-13 0% 5inst,3butik, 12kontor 

c 3 37 32 20-26 5 - 10% hal+ indkvart + 2 butik 

c 4 21 16 9-12 0- 10% s ygehus, hotel, 4butik 

c 5 18 1 0 40- 60% telestation, b0mehjem 

c 7 29 0 0 70 - 80% 

lALT 153 7L 37-49 20 - 28% .8io t, 1 Obutik, 13kontor 

AntaUet af bob~er er r december 1993 o er alle b ' njnO'er o Jt0rt tll boli fonniil t:> p g yg 0 g 
hvoraf nogle ikke er beboede eller beboelige. Restrummelighed er excl. sancringer, og 
angivet som den resterende del af arealet der kan bebygges. 
inst = ins6tution. I C5 ligger ogsa materialeoplag fra nedlagt grusgrav. 

Centerfunktioner s0ges fremover placeret ved bymidten, dels ved byfornyelse, dels ved 
at benytte centralt heliggende tidligere antenneomrader og clepotpladser. Den reldre 
bymidte med historiske bygninger bevares urendret. Et enkelt omrade til frelies forrnal 
placeres mod vest for mstit11tioner, der 0nsker god udsigt i fredelige omgivelscr. Den 
centrale de] af byen omkring havnen mmmer byens mest egnede terrren for gangbe
sva~rede. Derfor forhliver 1nstitutioner for mindre mobile personer som alderdornshjem 
og sygehus i dette omrade og s0ges udhygget her samt .suppleret med reldreboliger. 
plejebjem og !ignende i nrerheden. 

Da hovederhvervet er fiskeri, satse.s primrert pa by og bygder med stor indhandling. 
Fisken skal fanges ved og forarb~jdes de.r, hvor det medf0rer det mindste transport
arbejde. Byen forbliver det administrative centrum samt uddannelsessted for skolegang 
efter 10. klasse. 

Der skal snarest muligt udarbejdes en grundig unders0gelse af distriktets fiskeressourcer, 
sam gmndlag for en fremtidig erhvervspolitik. Bade en vurdering af et breredygtigt 
fangstniveau for hellefisk og kortlregning af andre anvendelige fiskeforekomster. 
Milj0mressigt vil der blive lagt st0rst vregt pa tiltag der sikrer befolkningens helbred og 
beskytter distriktets fiskeresurcer. 

Arbejdspladser placeres efter arb~jdets karakter. St0rre handvrerks- og erhvervsbyggeri 
placeres i havne- og erhvervsomrader (B) eHer omrader for srerlig anvendelse (E). 
Arbejdspladser ved handel, administration eller institutioner placeres i C-omrader. Ikke
genevoldende liberale erhverv tillacles dog ogsa placeret i boligomrader (A). 
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Kommuneplanen udlregger 9 havne- og erhvervsomnlder, hvoraf 1 er nresten udbygget, 
6 under udbygning til forskellige anvendelser og 2 er ubebyggede. , · 

' Omrader til havne- og erhvervsform~U. . . 

St~<melse 1000 Antal bo- heraf sa- rest rum- Audet 
illz liger '93 nering. melighed 

B 1 24 * 3 2-3 10 - 20% 4pakhus,fiskefabri 

B 3 15 * 1 1 20- 40% 2 vrerksteder 

B 4 13 * 0 0 60- 80% ca 4 skure 

B 5 35 0 0 25 - 35% 5 vrerksteder 

B 6 10 0 0 60- 75% 

B 7 16 0 0 50- 70% 

B 8 10 * 0 0 40- 50% ca 6 skure 

B 9 8 0 0 60 - 80% 

B 10 41 * 0 0 40- 60% 

IALT 172 I 4 4 9-55% 8 vrorksl + 1'0 -skure 

D~' me.d '!' markerode are~~ler er o mall ud fra 1t1iddclk sr lio ·e. Ved udf ldnin<>er i bu ter eller ka·b , p y y g j )gg 
arealet k<mne udvides. 
Sancringsmodne holiger er opgjort 1991. Restrummelighed er excl. saneringer, 
og angivct som den resterenJe dd af arealet der ka11 bebygges. 

eri vii 

Eneste velegnede omrade til st0rre skibe er det eksisterende havnebassin, og dette 
forbliver trafikhavn. Den mere lavvandede bugt mod nord Kangerloqissoq forbeholdes 
mindre bade og joller. FklTst i Spraglebugten findes et andet beskyttet omnlde for st0rre 
skibe. 

Erhverv stiUer krav om store j::evne arealer til vrerksteder el1er materialeoplag, men 
mimlre krav til udsigtsforhold. Derfor er det nord0stlige jrevne omrade, der ligger noget 
i skygge af t]eldskraningcme, forbeholdt erhverv. 

3.4 Klausulerede zoner. 

Sl. Sprerrezone mod vandso. 
For vandindvindingsomrader grelder Landstingsforordn1ng nr 12 af 22.12.1988 om 
beskyttelse af rnilj0et ("Milj0forordningen "), Landstingsforordning nr 7 af 13.5.1993 om 
rendring af landstingsforordning om beskyttelse af milj0et og Bekendtg0relse nr 9 af 
15.4.1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til 
drikkevand. 
If0lge d~sse forordninger fastsretter Landsstyret sprerrezoner omkring vandindvindings
omrader ved byer og bygder. 
Sprerrezonen, der tidligere var fastlagt som 30 m uden for vandskellet til oplandet for 
en vands0, er blevet revurderet af Direktoratet for Sundhed og Milj0's Milj0- og 
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Naturafdeling. Ved skrivelse MN940510 af 16.maj 1994 er disse sprerrezoner fastlagt 
som anf0rt pa kortbilag 2 og 3. 
Der udnyttes i 1994 to vands0er: s0 1 "Taserssuaq" i kote 34 og s0 2 "Tasersuaq 
Qulleq" i kote 104. Sprerrezone Sl omfatter begge disse s0er. 

Indenfor sprerrezone S1 rna der ikke findes bygninger, hundehold, drives erhvervs
virksomheder, institutioner og lignende eller fin des stoffer, der kan forurene vandet. 
Det i vands0omriideme opstillede meteorologiske miileudstyr for klimatiske observationer 
herunder nedb0r og vandstand samt udstyr til maling af vandindvindingsmrengder 
tillades fortsat og udbygget. 
Siifremt det kan godkendes af miljmnyndigheden, tillades opsat offentlige telekommuni
kationsanlreg som antenner samt lagt elkabler og vandledninger inden for sprerrezone 
Sl. Anvendelse af omradet skat demdover ske i henhold til mHj0forordningen. 

For eksisterende boliger og arealudlagte byggefelter til boligfonnal i. h. t. tidligere 
godkendte lokalplaner har Hjemmestyret ved brev MN940509 af 16. Maj 1994 meddelt 
dispensation til fortsat lovlig anvendelse. I bilag til Milj0- og Naturafdelingens dispensa
tionsskrivelse er anf0rt de boliger, der ligger helt eller del vis inden for sprerrezone S 1 
ved .vands0 1 "Taserssuaq". 
KNI 's iltflaskelager og flaskegaslager skal med tiden udflyttes til et omnide for srerlig 
anvendelserne, da biladgang til det nuv<erende udg0r en forureningsrisiko for vands0 1. 
Lager B-484 ska! med tiden udflyttes til et af omraderne til srerlig anvendelse. Sten
bruddet opl10rte driften 1981 og benyttes pr 1994 som lagersted for stenmateiialer, en 
aktivitet der skal flyttes til omrade E6 sammen med stenmateriaJer og iagerskure. 
De 0Vtige bygninger inden for sprerrczone S 1 til forsyningsfom1al kan forblive, s:'ifremt 
bygningeme ikke rendrer anvendelse, og de fortsat kan godkendes af miljmnyndigheden. 

Der ligger ingcn bygninger inden for sprerrezonen ved vands0 2 "Tasersuaq Qulleq", 
kun tele-anheg. 

Derudover findes der to mindre s0er, s0 3 i kote 308 og s0 4 i kote 283 der pa lang 
sigt vil k:unne benyttes til so1mneroverf0ring af vand til s0 2. Hvis disse s0er inddrages, 
skal sprerrezone S I ogsa ornfatte dem. 

S4. Sikkerhedszone for tankanlreg. 
Sikkerhedszonen er fastlagt som 50 m fra tankanlreggets ydre begrrensning samt 50 m 
fra benzinudleveringsstedet. 
Der rna ikke ske byggeri eller anlregsaktivitet inden for sikkerhedszone S4 uden god
kendelse fra brandmyndigheden. 

For st0rre tankanlreg, udleveringsstecler for benzin, brandfarlig virksomhed o.l. gre!der 
srerlige brandafstande pa op til 50m, se Hjemmestyret: "Tekniske forskrifter for brand
farlige vresker". For trykflaskedepoter grelder specielle brandafstande pa op til 20m. 
Byggeri og anlregsaktivitet inden for disse afstande rna kun ske med brandmyndighedens 
godkendelse. 
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SS. Sikkerhedszone for sprrengstofmagasin. 
Sikkerhedszonen er fastlagt ud fra en lagerbeholdning pa 5000 kg sprrengstof, og efter 
GTO: "tekniske forskrifter for oplag af eksplosiver". Sikkerhedsafstanden er 100 m over 
landareal, da bygningeme er placeret "srerlig drekkede", og 500 m over vandareal. 
Disse afstande tillades efter forhandling med driftsmyndigheden for sprrengstofmagasinet 
nedsat, s:lfremt de oplagrede sprrengstofmrengder nedsrettes. 
Det kan oplyses at forbruget af sprrengstof med den nuvrerende an1regsaktivitet og 
forbrug til sprrengning af is i havnen f0r skibsanl0b er ca 2000 kg/ar. 
S5 er pa kortbilag 3 ant0rt bade for det nuvrerende sprrengstofmagasin B-443/B-171 
samt altemativt for en udfl ytning af sprrengstofmagasinet til omrade E7. 
Der rna inden for sikkerhedszone S5 ikke ske byggerj eller anlregsaktivitet uden 
godkendelse fra brandmyndigheden. 

S6. Ind- og udflyvningszone ved heliport. 
Ind- og udflyvningsretningeme til heliporten er 14 grader mod 0st fra retvisende nord 
og 14 grader mod vest fra retvisende syd. 
Nxnnest heliportens landingsplads og centralt i ind- og udflyvningsretningen er klausu
leret et 70 m bredt og 700 m langt nodlandingsomrade. Inden for dette oodlandings
omrade rna der ikke vrere hindringer over niveauet for heliporten (kote 15 m), og der 
ma ikke vrere bebyggelse i omr:ldet. 
Uden om dette n0eilandingsomrade liggcr et frirurnsprofil som indflyvningszone. Det 
gar fra kanten af n0dlandingsomractet 1800 m ud i ind- og udtlyvningszoneme, og 90 m 
ud til siderne fra n0dlandingsomradet. Frimrnsprofilet stiger fra heliportcns kote 15 m 
ved kanten til t>.0'd1andingsomradet med 1:40 ( = 2,5 %) i ind- og udflyvningsret
ningerne og stiger til sideme med 1:2 (= 50 %), op til 45 mover n0dlandingsomractet, 
d. v. s. op til kote 60 m. Indt1yvni:ngszonen drejer i nordretningen mod 0st med en 
radius pa 500 m. Inden for denne indflyvningszone ma der ikke vrere faste forhindrin
ger. 
Kravene er fastsat i overensstemmelse med Statens Lufthavnsvresen: "Bestemmelser for 
helikoptetflyvepladser dimensioneret efter S-61 he1ikoptere, cat. A starter" . 
For helistoppene i bygdeme grelder lidt andre bestemmelser, da de beflyves mcd mindre 
helikoptertyper med bedre flyveegenskaber, se afsnit 4.-10. 
Hvis beflyvningen senere ikke vii blive udf0rt med S-61 helikoptere men med nyere 
typer med bedre stigningsforhold, kan kravene ti] ind- og udflyvningszonen mindskes. 

Ved anlreg af landingsbane for fastvingefly vii der skulle fastlregges specielle ind- og 
udflyvningszoner herfor, i form af tillreg til denne kommuneplan. 

S9. Sp~rrezone for teleanl~g, kystradio-sender. 
Denne sprerrezone er fastlagt som en cirkel med radius 55 m fra centrum af sendema
sten i koordinat 4180/7495. 
Inden for sprerrezone S9 ma der ikke ske byggeli, anl::eg af elektriske ledninger ciler 
opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. For at undga for
styrrende radiosignaler fra senderen, anbefales der inden for ca lOOm fra senderen ikke 
etableret aktiviteter, der er f0lsomme for radiosignaler. Da antenneanlregget for 
kystradiosenderen optager et attraktivt jrevnt og bynrert areal i omnlde C5, tillades 
antenneanlregget flyttet, f.eks. ind i drikkevandsomradet. 
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SlO. Sprerrezone for locator-sender, teleanlreg. 
(En locator er en sender der udsender et identifikationssignal for Uummannaq, et signal 
der benyttes til fly- og helikopternavigation). Denne sprerrezone er fastlagt som en 
cirkel med radius 100 m fra centrum af sendemasten ved B-432. 
Inden for sprerrezone SlO rna der ikke ske byggeri, anlreg af elektriske ledninger eller 
opstilling af elektlisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. For at undga for
styrrende radiosignaler fra senderen, anbefales der inden for ca 150 m fra senderen ikke 
etableret aktiviteter, der er f0lsomme for radiosignaler. 

Sll. Sprerrezone for teleanlreg, skibsradio-modtager. 
Denne sprerrezone er fastlagt som en cirkel med radius 400 m fra centrum af den 
keglefonnede modtagerantenne ved B-294. Sll sprerrezonen rrekker mere end 50 m 
uden om B-931 med parabolantenner for telefonforbindelse til Qaarsut og forbindelse til 
te1ekreden mod syd. Sprerrezonen for dette teleanlreg er s:Uedes omfattet af Sll. 
In den for spcerrezone S 11 ma der ikke ske byggeri, anlreg af elektriske ledninger eller 
opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. 

812. Sprerrezone for teleanlreg, radiofoni-sender. 
Denne sprenezone er fastlagt som en cirkel med radius 200 m fra centrum af sendebyg
ningerne B-750 og B-749 for radioudsendelse pa mellemb0lgebandet. S12 sprerrezonen 
rrekker mere end 50 m uden om B-969 med telefonforbindelsen til Saattut og sender for 
FM-radio. Sprenezonen for dette teleanlreg er saledes omfattet af S 12. 
Inden for sprerrezone S 12 ma der ikke ske bygg~ri, anheg af elektliske ledninger eller 
opstilhng af clektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. 

S13. Sprerrezone for teleanheg, TV-signal parabolmodtager. 
Denne sprerrezone er fastlagt sorn en vinkel 15° til hver side for parabolens modtageret
ning udgaende fra jordstationen for sattelitmodtagning ved B-1496. 
In den for sprerrezone S 13 rna der i h0jder over parabolens terrrenkote (72 m) ikke ske 
byggeri, anlreg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Tele
myndighedens godkendclse. 

3.5. Miljabelastende virksomheder. 

F0lgende st0rre virksomheder skal med tiden opna milj0godkendelse fra Hjemmestyrets 
direktorat for Sundhed og Milj0: 

Elvrerk, isrer med hensyn til nabost0j, 
Fiskefabrik, isrer med hensyn til fiskeaffald, 
Losseplads isrer med hensyn til mg, 
Stensortering isrer med hensyn til st0V og st0j. 

St0rre spildevandsudledninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen og landsstyret, 
jfr. landstingsforordning nr 12 af 22.10. 88 om beskyttelse af milj0et. 
Flytning e11er etablering af virksomheder der er omfattet af bilag 5 i denne milj0forord
ning krrever ogsa milj0godkendelse. 
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M omrader for srerlig anvendelse (E-) udlregger kommuneplanen 8: 

Oversigt over omrader for srerlig anvendeliie: 

St0rrelse Antal byg- Rest rum- Andet pa omradet 
1000 m2 ninger '93 melighed 

E 1 2 Elvrerk 10-20% N0delvrerk, vandtaphus 

E2 25 1 bolig 0-10 % Tankanlreg med udleveringssted 

E3 19 1 kontor 10-20 % Heliport med fuelanlreg 

E5 10 1 forbrrend. 40-60 % Jemdump, natrenorampe 

E6 21 2 depoter 75-85 % Sprrengstofmagasin 

E7 12 0 60-70 % fremtidig spncngstofmagasin 

E 8 19 0 50-60 dagrenovation, losseplads 

E9 10 0 50-60 % fremtidig stenbrud, natreno 

IALT u 6 bygnlnger 40-50 % 3 v · · k.som . 2 dumpe, 3 depot 

Restrummeli hed er excl. sanerin er 0 an ivet som den resterende del af arealet der g 
kan bebygges . 

g ' g g 

Safremt det dokumentcres at vands0 2 kan drekke hele byens vandforsyningsbehov 
alene, kan vands0 ] rendres til reservoir eller belt nedhegges og sprerrezonen omkring 
vands0 1 ophreves. Derved fremkommer nogle nye muligheder for etablering af 
1andingsbane for fastvingefly, som det anbefales at vurdere nrennere. Nogle teleanlreg 
vii i sf1 fald sk-ulle flyttes, men omkostningeme hertil sk0nnes beskedne sarnmenlignet 
med den korte vejadgang. lEndring af sprerrezoner og udlregning af omrader for 
landingsbane vii skulle ske i tiUreg til denne kommuneplan eller en ny kommuneplan. 

3.6 Friholdte omrader. 

For at beskytte vands0omrade 1 udlregges langs den vestlige del af s0ens opland et 
bcelte af friomrader op til sprerrezonen. Langs kysten friholdes et brelte til frelles 
anvendelse for hundcslrede- og jolle udstyr. Ved fodboldbane, kirkegard og national
dags-omracte udlregges friarealer for sportsaktiviteter, udvidelse af kirkegard og 
udend0rs kulturelle arrangementer. 
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Oversigt over friholdte omrader og omrader for fritidsformal. 

St0rrelse Antal byg- Rest rum- Audet pa omractet pr 1994 
1000 m2 ninger melighed 

D 1 4 0 0-10% 

D 2 9 3 skure 10-30% ca 3 foderstativer 

D 3 
,., 

1 skur 10-30% ca 2 foderstativer .) 

D 4 21 4 skure 10-30% Kirkegard, sprekkogekar 

D 6 88 l traform.st. 50-80% Fodboldbane, kirkegard 

D 7 57 0 20-40% 3 varder 

1ALT 1 2 37-67% 

Omrfu.Je 11e be1 ttes r 1994 bl.a. til mirin af hunde o slredeo til l in y p .J g g p g, hvo.d'or 
angjvelse af restrummelighed er vanskelig da udnyttelsen varierer meJlem sommer og 
vinter, hundeantal o.l. En del af arealeme er stejle fjeldskraninger med begrrensede 
anvendelsesm u ligheder. 

Ingen i byen har mere end 300 m til en gatur pa havisen eller en fjeldt.ur ved vands0-
eme. De frelles friarealer udlregges derfor ikke som nrerrekreative arealer men af 
f0lgencle typer: 
a. jrevne arealer for sportsplads, vintersport eller kirkegard, 
b. kystnrere arealer for hnndeslrede- og maritime aktiviteter, 
c. arealer i vindsiden for vandindvindingsomnidet, hvor en intcnsiv udnyttelse kunne 

frygtes at glve forureningsrisiko. 

Kommunalbestyrelsen varetager de landsplanmressige bevaringsinteresser i.h.t. Hjem
mestyrets bekendtg0relse nr 28 af 6.8.91 om varetagelse af bevaringshensyn i kommu
neplanlregnlng. 
Safremt en bygning fra f0r iir 1900 tages ud af drift, vil den blive omfattet af "Fred
ningsloven" nr 5 af 16.10.1980. 

Hele omrade C 1 betegnes bevaringsomrade, i overensstemme1se med Gmnlands 
Hjemmestyres forslag i notatet "Uummannaq - bevaringsvrerdige bygninger og bydele" . 
De mermere bestemmelser herfor er ant0rt i afsnit 3.13. Derudover er enkelte byg
ninger i omrademe A1 og C4 samt trankogested i D4 og salutkanon-batteri i B1 
bevaringsvrerdige. 
Ingen byomrader derudover findes at rumme arkitektoniske srerprreg, der g0r dem 
specielt bevaringsvrerdige. 
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Ved det vestlige mes af Uummannaq-0en ligger et par tornter efter t0rvemurshuse og et 
par eskimoiske grave. Disse er omfattet af fredningslov og ma ikke ::endres uden 
Landsmuseets godkendelse. , 
Omriidet i Spraglebugten inden for 100 m fra "Julemandens hytte" B-1165, bvor op
tagelserne til Danrnarks Radios julekalender foregik, skal bevares u::endret. 
Der rna ikke tojres hun de ved de to ovenn::evnte arealer. 

Der rna ikke graves tmv eller plukkes lyng (r::evling) til rygning af fodevarer pa hele 
Uumrnannnaq-oen. 

Bevaringsv::erdige bygninger og anlreg i bygderne er an fort for hver bygd i afsnit 4.-10, 
og i B-nr r::ekkefolge i bilag 3.2. 

3.8 Omrader for stenbrydning. 

Stenbmd har ikke vteret i drift pa Uummannaq-0en siden 1981. 

Lysemd granit kan brydes i E7/E8 og en gnl gnejs kan brydes i E9 . Begge steder bar 
fjeldct mange spr::ekker i krydsende retninger, hvorfor st0ne blokke kun kan brydes i 
beskedent omfang og med store mrengder restmaterialer. Den gra gnejs er solid til 
vejskccrver og den lysemde granit kan benyttes til dekora6ve formiH. 

I kystomradet nord for All findes enkelte ;her med en md graniL Disse forekomster er 
blevet geologisk og naturstensmressigt vurderet i 1991. Den mde granit blev fundet 
meget p<en til monumentsten som gravsten , men det store antal spr::ekker gor brydning 
urentabel og udtagnlng af store blokke nresten umuligt. 
Indsmnling af mindre granitstykker til lokalbefolkningens eget brug som smykkesten 
cller til lokal fremstilling af k'lmsthandvzerk tillades. 

3.9 Rrekkefulge for udhygning .. 

For ]lQligpmriiderne er der kun rununelighed i de byggemodne omriider til 1994 n£Lr der 
ses bort fra saneringer. Nybyggeri rna derfor ske pa de ubebyggede omrader mod vest 
fra 1994-95. Byggeri skal ske successivt, uden spring efterladende ubebyggede grunde 
hvor senere byggeri giver gener for alterede indflyttede naboer, og medforer okonornisk 
uhensigtsmressig udbygning af infrastmktur. 

Udbygningsrrekkef0lgen skal vrere: 
Rcekkefolge: Omriide: 
Forst A8 
Dem::est Al 0 
Sidst All 

Det er ubetinget nodvendigt at byggemodning igangsrettes 2 ar for et omr:lde skal 
bebygges. 
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For havne- og erhvervsarealerne vii der kunne ske lidt udfyldningsbyggeri i omrade Bl 
og B3. Opf0rsel af erhvervsbygninger er igang i B5. Der er vejadgang til B6 og B7 sa 
disse kan umiddelbart byggemodnes. Byggemodning af B9 kan ske efter adgangsvej er 
f0rt gennem A8. Byggemodning af BlO kan ske efter adgangsvej er f0rt gennem AlO. 
P]acering af nybyggeri skal ske i det omracte hvor aktivitetens drift naturligt kan finde 
sted uden gene for naboer. Udbygningsbehovet varierer i takt med erhvervslivets kon
junkturer, og er derfor vanskeligt forudsigeligt. De udlagte arealer udg0r dog en 
fordobling af de nuvcerende, og skulle derfor vrere tilstrrekkelige til hele planperioden. 

For omrader til fcelles fonnal er Cl udbygget, medens mindre nybyggeri/udvidelser kan 
ske i C3 og C4. C5 har vejadgang og kan bebygges nar sand- og stenlageret er flyttet 
og nedlagte antenner er ~jernet. C6 kan f0rst bebygges nar adgangsvej fra A8 er anlagt. 
Valg af hvilket omrade kontorer, institutjoner, butikker, hoteller o.l. skal placeres i, ma 
ske ud fra det kl!ndeopland virksomheden skat betjene. 

For de friholdte omriider kan der kun ske etahlering af sportsanlreg i D6, der har 
eksisterende vejadgang. Placering skal ske ud fra det publikum der ska1 betjenes og 
saledes ~ at der ikke er risiko for forurening af indvindingsonm'iderne for drikkevand. 

For omr:lde til~~rlig anvendelserne er El forbeholdt elvrerk, E2 forheholdt tankanlreg, 
og E3 heliport. E5 kan umiddelbart udnyttes, og E7 m'ir der er etableret vejadgang til 
omr[ldet. E6 kan uduyttes m\r sprcengstofmagasinet er flyttet eller sikkerhedsafstanden 
reduceret. Udnyttelse af E9 kan f0rst ske efter adgangsvej cr etableret fra A10. 
Valg af omrade for placering af aktiviter skal ske hvor mi~j0mressig godkendelse kan 
opn.l s, og hvor aktiviteten naturligt kan findc sted i sammenhreng med tilknyttede 
funktioner. 
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RAl\IIMER FOR LOKALPLANLfEGNING. 

3.10 GenerelJe bestemmelser for aile omrader. 

Der tillades i tilknytning til den enkelte. bolig drevet ikke-genevoldende erhverv som 
advokat, fris0r o.l. nar bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indhen
tet, herunder godkendelse af skiltning og reklamebelysning. 
Udencl0IS materialeoplag af lrengerevarende karakter ma kun finde sted afskrermet og 
efter kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Kun i bygninger i omrade til frelles formal (C - ) kan der tillades etableret serverings
steder for alkoholiske drikkc. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilling, jfr. hjemmestyrets bekendtg0relse af 29.5.92 om alkoholbevillinger, og kan 
afsla en ans0gning, hvis uclsk<enkningsstedet fonnodes at ville medf0re nabogener. 

I mer tilknytning til den enkelte bygning tillades etab1eret rnindre udhuse, hundegarde, 
foderstativer, terrasser o.L nar bygningsreglernents afstandskrav og iokalplanbesternmel
ser overholdes samt arealtildeling er opnaet. Udhuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, tlagstc:enger o.l. kan forlanges fjemet uden erstatning ved fraflytning eller 
safremt de ikke lrengere er i brug. 

Milj0farlige vresker som benzin, olie, opl0sningsmidler, giftstoffer o.l. ma ikke hreldes 
pii terrren eller ledes i kloak. Natrenovation (sort spildevand) ma kun udledes, safremt 
sunclhedsmyndighedeme har godkendt det enkelte kloakudl0b hcttil. Overfladcvand rna 
ikke ledes til kloa]c 
Uclendms afunending eller henkastning af affald er ikke tilladt. Tmnning af natreno
vationsspande pa terrren eller i havn er ikke tilladt, undtaget herfra er t0mning fra 
natrcnovationsrampe. 

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til hus- og tagfonner samt 
udvendige materialer og farver. 
Bygningsh0jden ma pa nye bygninger ikke overstige 11m malt fra lavestc terrrenpunkt, 
g<eldende for hver bygningskrop langs hele randfundamentet. 

St0rst tilladelige h0jde pa synlige fundaments- og kreldervregge er 3m. Synlige trrefunda
menter og s0jlefundamenter skat beklredes i gavl- og facadelinjen samt males til 
drekning. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om etablering af parkeringspladser. Retningsgivende 
er 1 parkeringsplads pr. eenfamiliebolig og 1 pr. 3. bolig ved flerfamiliehuse. Nybyg
geri skal ske sa eksisterende vej og stiforl0b ikke forringes. Nybyggeri skal udformes sa 
det ikke giver anledning til dannelse af un0digt store snedriver pa offentligt frerdsels
areal. Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn til nabohuse, sa alle beboere 
far en rimelig andel af udsigt og solJys. 

Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrrenregulering, sa omractet kan ho1des 
ryddeligt og afvandet. 
Nybyggeri kan krreves tilsluttet kloakledning eller fjernvanneledning, hvis disse 
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faciliteter er f0rt frem inden for 25m fra byggefeltet. Safremt et nybyggeri ikke 
tilsluttes kloak, rna grat afl.0'bsvand ikke udledes, sa det kan bli.ve til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller safremt sundhedsmyndighedeme finder det 
uacceptabelt. 

Sekundrerveje med parkeringsarealer tillades fremf0rt fra de pa kortbilag 3 viste over
ordnede veje, sa kantparkering langs primrerveje kan undgas. Der tillades etableret 
gmfter gennem omradet til sikring af afvandingen. Der tillades fremf0rt el-, vand-, 
tele-, fjemvarme- og kloaklednjnger gennem omradet nar arealtildeling er opnaet. Hvis 
ledninger krydser stier eller veje, skal der etableres passende overk0rsler, trapper 
gangbroer o .I. til sikring af fortsat frerdsel. 

Det pahviler hus~jeren at etablere og snerydde de n0dvendige adgangstrapper til huset 
for opretholdelse af tilgrengelighed for offentlig service. 
Virksomhedcr i ornradet skal holde de arealer virksornheden samt dens kunder jrevnligt 
benytter ryddede. Affald eller materialer cler fra virksomheden er blrest ind pa andet 
areal eller i havnen) skal ogsa opryddes af den pagreldende virksomhed. 

Kommunalbestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af biler og opstilling af bade eller 
materialer, hvor det sk0nnes at vrere til gene for frerdselen eller brandvresenets adgangs
mulighed. 

Til sikring af beboernes frerdsel i omradet, kan kommunaJbestyrelsen fastsrette retnings-· 
linjer for afm~erkning ved toppen af stejle skraninger, f<f',kvcerlcsopsretning og terrreube
lysning. Vejnavneskilte og gadenumm.erskilte kan k.rreves opsat pa aUe bygninger uden 
erstatning til bygningsejeren . 

Jolter og bade rna ikke fortojers eller banksrettes pa en s:ldan made, at de er til gene 
for k0rsel og personers frerdsel i omradet. Tov og stalwire skal opsrettes synligt, og 
saledes at de ikke udg0r en fare for personers frerdsel i omnidet. 
Flrensning af fangst tlllades udf0rt, safrernt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hederne, og fl::ensestedet opryddes fuldstrendigt bagefter. 

n-,-jring af hunde skal ske i henhold til hundevedtregt, og ma ikke ske, sa hunde kan na 
ud pa offentligt frerdselsareal eUer slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrennere 
retningslinjer om arealer til hundetojring eller fritagelse for hundehold. 

3.11 Bestemmelser for boligomraderne A1 - All. 

For generelle bestemmelser benvises til afsnit 3.10's bestemmelser, der grelder for alle 
boligomrader foruden nedennrevnte specielle bestemmelser for de enkelte omrader. 
Omrademes afgrrensn.ing fremgar af kortbilag 3. For lettere at kunne orientere ek
sisterende lokalplaner i forhold til kommuneplanen, er omradenummerene valgt i lighed 
med udarbejdede lokalplaners, d.v.s. som den tidligere byplans. Dette medf0rer 
desvrerre en noget usystematisk nummerering med enkelte spring. 
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Boligomrade A 1. 
Omn\det udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse, enkelte rrekke
husbebyggelser samt 1-2 dagligvarebutikker. Grundet omradets centrdle beliggenhed kan 
enkelte mindre institutioner eller kontorer tillades opf0rt eller indrettet i eksisterende 
bygninger. Da omra.det ligger nrer ved alderdomshjemmet, skal nogle af boligerne 
forbeholdes reldre, handicappede og andre, som vil kunne deltage i aktiviteter pa 
alderdomshjemmet eller bar behov for at fa bragt mad e11er blive tilsluttet d0gnvagtord
ning. 
Omn\det betegnes fuldt udbygget. 
Omradets 0stligste del ligger under sprerrezone S13 for parabol modtagerantenne. 
Omradet vejbetjenes fra Sanatoriemut I Anmisiorfinnguaq og Aqqusinertaaq. Det er 
forsynet med e1-, telefon- og helarsvandledninger samt k:loak i den nord0stlige del. Da 
lokalvejen Elisipannguup Aqqutaa har et meget bugtet forl0b, tillades udretning af 
vejens trace. 
Der findes f0lgende bevaringsvrerdige boliger i omradet: B-12 fra 1947 og B-112 fra 
i 948, hvoraf isrer B-12 ligger karakteristisk pa fjeldtoppen. Arealet omkring B-12 rna 
ikke yderligere bebygges, ud over mindre tilbygninger til de eksisterende bygninger. 
Ved nyopf0rsler skal der til primrervejen Aqqusinertaaq holdes en afstand til befrestet 
vejl<,ant pa 5m. 
Y derligcre kloakering af omradet kan ske mod havet umiddelbart sydvest for omradet. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter, der f0rer vandet under Elisipannguup Aqqutaa til 
havet mod sydvest. 
Der skal i omradet bevares passende mindre friarealer m b0ms leg. D]sse nrerlegeom
rader tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 
McHem B--488 og B-236 gar et shedespor mod syd til kysten. Denne strrekning skal 
frihoid0s for hundet~jring og opstilling af skure, t0rrestativer, flagstrenger og andet der 
kan genere shedek0rslen. 

Boligomn1de A 3. 
Onm\det udlregges til aben bebygge1se i fmm af een- og tofamiliehuse, enkelte rrekke
husbebyggelser, 1 dagligvarebutik sarnt et m0ntvaskeri til betjening af den vestlige del 
af byen. Ud over eenfamilieboliger rummer omradet pr 1994 2 ungbohuse med hver 7 
vrerelser. 
Restrummeligheden udg0r i februar 1994 ca 5 byggefdter. Omradet er under ud
bygning, og forventes udbygget i l0bet af 1994. 
Mod nord grrenser omradet op til sprerrezone S1 for vandindvindingsomrade. Safremt 
indsigtsmyndigheden for vandindvindingsomradet giver tilladelse, kan vejen Umiuartor
tarflk forlrenges som brandvej med ringforbindelse mod 0st til C3. 
Omradet vejbe~jenes fra Qernertunguamut I Aqqusinertaaq, og er forsynet med el-, og 
telefonledninger. Vejen Nasiffissuaq er ved udmundingen i Qernertunguamut snrever og 
med darlige oversigtsforhold, hvorfor forbedring af disse forhold tillades. 
Helarsvand er 1994 f0rt langs Qemertunnguamut til taphus B-1492 til forsyning af 
Nasiffissuaq. Der er ingen st0rre frelles kloakering, men grundet isgener pa vejene er 
en kloakering af den centrale del 0nskelig. 
Ved nyopf0rsler skal der til primrervejen Qernertunguamut holdes en afstand til befrestet 
vejkant pa 5m. 
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Kloakering af ornradet kan ske ved ledningsf0ring under Qernertunguarnut til havet 
urniddelbart mod syd. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter, der f0rer vandet under Qernertunguarnut til havet 
mod syd. 
Der skat i omradet bevares passende mindre friarealer til b0ms leg. Disse nrerlegeom
rader tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 

Boligomrade A 4. 
Omractet udlregges til aben bebyggelse i fonn af een- og tofamiliehuse samt enkelte 
rrekkehusbebyggelser. Gtundet omradets centrale beliggenhed omgivet af omrader til 
frelles formal, kan enkelte institutioner, kontorer eller butikker tillades opf0rt eller 
indrettet i eksisterende bygninger, isrer langs Aqqusinertaaq. Ud over boliger ligger der 
pr 1994 et forsamlingshus. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 0-1 byggefelter, og omradet betegnes som fuldt ud
byggct. 
Den vestlige del af omractet ligger under sprerrezone S13 for parabol TV-modtageanten
ncn . 
Omradet v~jbetj enes fra Aqqusinertaaq, for den sydligste del fra Trollep Aqqutaa og 
Qisntta1issat Aqqutaa. Der er udlagt el-, telefon- og hehirsvandledninger, men ingen 
kloak. 
Ved nyopfrorsler skal der til primrervejen Aqqusine1taaq holdes en afstand til befrestet 
vcjkant pa 5m. 
Kloakedng af omradet er 0nskeljg, og kan ske ved tilslutning mod syd til skolens kloak 
eller mud 0st til kloak langs Radioqarfiup Aqqutaa. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter, der fmer vandet mod syd til havnen uden gene 
for naboomrader. 
Der skal i omradet bevares passende mindre friarealer til b0rns leg. Disse nrerlegeom
rader tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. Hovedstieme ned til 
skolen og Trollep Aqqutaa skal bevares og friholdes for hundet0jring, materialeopstilJing 
og andet der kan genere b0rns frerdsel. 

Boligomrade A 6. 
Omradet udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse, enkelte rrekke
husbebyggelser samt et m0ntvasketi til betjening af den nordlige del af byen. Langs 
Radioqarfiup Aqqutaa og Fr.Frederiksenip Aqqutaa kan enkelte kontorer eller butikker 
tillades opf0rt eller indrettet i eksisterende bygninger. Eksisterende indkvaiteringsbyg
ninger tillades indrettet til tlerfamiJieboliger. Der findes pr 1994 i omractet 3 kontorer, 
1 detention, 1 tmnrervrerksted, 1 autovrerksted, 1 STI-skole, 1 ungbo og 3 indkvar
teringsbygninger. Da den sydlige del ligger nrer ved sygehus og i jrevnt terrren, skal 
boliger her forbeholdes handicappede eller reldre, der bar behov for jrevnligt sygehusbe
s0g. 
Restrummeligheden udg0T i 1994 1-2 byggefelter, og omractet betegnes som nresten fuldt 
udbygget. 
Den 0Stlige del af omradet ligger under sprerrczone S6 for indflyvning til hellporten. 
Omradet vejbe~jenes fra Radioqarfiup Aqqutaa, Fr.Fredetiksenip Aqqutaa sarnt Piitakas-
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suup Aqqutaa, og er forsynet med el-, telefon- og helarsvandledninger samt kloak langs, 
Fr.Frederiksenip Aqqutaa. · 
Ved nyopfoTsler skal der til primrervejene Radioqarliup Aqqutaa, Piitakassaap Aqqutaa 
og Fr.Frederiksenip Aqqutaa holdes en afstand til befrestet vejkant pa 5m. 
Kloakering af omnldet kan ske til det eksisterende kloaksystem langs Fr.Frederiksenip 
Aqqutaa. , 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter, der foTer vandet under vejene til, havet umiddel
bart mod 0st. 
Der skal i omractet bevares passende mindre friarealer til b0ms leg. Disse merlegeom
rader tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 
Sidste begravelse pii kirkegarden i den sydlige del skete 1956. Med 50 ars gravfred kan 
arealet foTst anvendes til andet fom1iil fra 2006, og dette skal i sa fald ske i henhold til 
landstingsforordning nr 6 af 17 .10. 90 om kirkegarde, hvortil der henvises. 
Gangstien fra syddel af Edvard Krusep Aqqutaa til Radioqarliup Aqqutaa skal bevares 
og friholdes for hundet0jring, materialeopstilling o.l. der kan hindre sil(ker frerdsel. 
De eksisterende s01merker (md bakelinje) skal respekteres. 

Boligomrade A 7. 
Omriidet udlregges til aben bebyggelse i fonn af een- og tofamiliehuse, enkelte rrekke
husbebyggelser samt 1-2 dagligvarebutikker. 
Restnnnmeligheden udg0r i februar 1994 2-4 byggefelter, og omn'ldet vil vrere frerdig-
udbygget i lobet af 1994. 
Den vestlige del gnenser op tit sprerrezone Sl mod vands0en. 
Omrauet vejbetjcnes fra Maniillat Qaqqaat, og er forsynet med el-, telefon- og hel
arsvandledninger samt kloak. 
Y derligere kloakering af omradet kan ske ved udbygning af de eksisterencte kloaksy
stemer, og ved forlrengelse af disse under Fr.Frederiksenip Aqqutaa til udmunding i 
h;wet. 
Terrrenafvanding ska] ske ved gmfter, der f0rer vandet mod 0st uden gene for vejene. 
Eksisterende stisystem skal bevares, friholdes for t0jrede hunde og tillades udbyggct. 
Safremt indsigtsmyndigheden for vandindvindingomriidet kan godkende det, tilladcs 
etableret en hovedstiforbindelse fra Juuarsip Aqqutaa mod syd til onmlde C5. 

Boligomrade A 8. 
Omradet udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse samt klynge
eJler rrekkehusbebyggelser. Da omradet er temmelig kuperet, vil antallet af byggefelter 
afbrenge meget af de valgte hustyper. 
Rummeligheden er 40-50 byggefelter, i 1994 var intet bebygget. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet. . 
Omnldet vejbetjenes fra Qemertunguamut's forlrengelse, hvorfra forsyning med el-, 
te]efon- og hel:irsvandledninger kan fremf0res. Der tillades etableret sekundrerveje med 
parkeringsarealer. Der kan anlregges en vej gennem dalen i omradets 0stlige de] til 
ringvejsforbindelse med Nasiffissuaq i A3. 
Ved nyopf0rsler skal der til primrervejen holdes en afstand til befrestet vejkant pa Sm. 
Kloakering af omradet skal ske mod vest. 
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Ternenafvanding skal ske ved gmfter, der f0Ter vandet mod vest. 
Der skal i omn'idet udlregges passende friarealer til b0ms leg. Disse nrerlegeomn\der. 
tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 
Omridet skal udbygges glidende begyndende i syddelen og afsluttende i norddelen. 
Byggemodning vil blive igangsat nar omrade A3 er ved at vrere frerdigudbygget, se 
i0Vrigt afsnit 3.10. 
Bygningerne skal s0ges placeret i lregivende grupper med afstemte bygningsretninger og 
taghreldninger. For at undga store fundamenter tillades opf0relse af huse i forskudte 
planer (sknenthuse). 

Boligomrade A 9. 
Omddet udlregges til tret bebyggelse i form af flerfamilieboliger i lwjst 2 etager og 
enkelte rrekkehusbebyggelser. Grundet omriidets centrale beliggenhed kan tillades 
opf0reJse ellcr indretning af enkelte insti1utioner, kontorer eller butikker langs Aqqusi
nenaaq og Radioqarfiup Aqqutaa. Der flndes ud over boliger pr 1994 2 vuggestuer/
b0mehave, den sydlige del af b0mehjem (resten i C5), brandstation, politistat1on, 
elevhjern, 1 beskreftigelseskontor samt 2 butiker. 
Der er ingen restrummelighed. Nybyggeri vii f0rst kunne ske efter sanering. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet, men mod nordvest grrenser det op til 
sp~-errezoner: for vandindvinding. 
Omradet vejbe~jenes fra Aqqusinertaaq, Tittus Johansenip Aqqutaa, Radioqarfiup 
Aqqutaa samt Tasersuup Aqqutaa, og er forsynet med el-, telefon- og heUtrsvanct
ledninger samt kloak. 
Restvarmesystemet fra elvrerket til vannecentral i B-272, hvort'ra boligblokkene 
fjemvarmeforsynes, tillades udbygget. 
Ved nyopf0rsler skal der til prim<ervejene Aqqusinertaaq og Radioqarfiup Aqqutaa 
holclcs en afstand til befrestet vejkant pa 5m. 
Kloakering af omradet kan ske ved udbygning af det eksjsterende system. Nybyggeri 
vest for Aqqusinertaaq kan kun tillades, safremt nybyggeriet tilsluttes kloak. 
Ternenafvanding skal ske ved gmfter, der f0rer vandet mod 0st til gmften langs 
Radioqarliup Aqqutaa. 
Den eksisterende lcgeplads ved B-54 7 mellem boligblokkene skal bevares og tillades 
udbygget. 

Boligomrade A 10. 
Onmidet udlregges til aben bebyggelse i form af eeu- og tofamiliehuse samt enkelte 
rrekkehusbebyggelser. Da omradet bar en attraktiv beliggenhed pa en sydsknlning, 
tlllades det udnyttet lidt trettere end andre abne boligomrader, saledes kan enkelte h0jst 
2-etages boligblokke tillades opf0rt i den nord0stlige del. 
Rummelighcden er 70-90 byggetelter, i 1994 er intet bebygget. 
Der er ingen klausulerede zoner i omnidet. 
Omradet vejbetjenes fra primrervejen fra omnide C6, hvorfra forsyning med el-, telefon
og helarsvandledninger kan fremf0res. Herfra gar en forsyningsvej til erhvervsom
rademe E9 og BlO. Der tiUades etableret sekundrerveje med parkeringsarealer. Sek:un
drervejene i den nordlige del skal planlregges i sammenhreng med sekundrervejene i den 
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syd1ige del af omrade All. 
Ved nyopforsler skal der til primrervejene holdes en afstand til befrestet vejkant pa 5m. 
Kloakering af omnidet skal ske mod syd. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter, der forer vandet til havet umiddelbart mod syd. 
Der skal i omradet udlregges passende mindre friarealer til boms leg. Disse merlegeom
rader tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der indga retningslinjer til sikring af alle beboemes 
frelles anvendelse af det kystnrere omrade til smabade-, fiskeri- og slredeformal. 
Omn\det skal udbygges glidende begyndende i syd0stdelen og afsluttende i nordvest
delen. Byggemodning vii blive igangsat, nar omn1de A8 er ved at vrere frerdigudbygget, 
se i0Vrigt afsnit 3. 9. 
Bygningeme skal s0ges placeret i lregivende grupper med afstemte bygningsretninger og 
taghreldninger. For at nndga store fundamenter tiUades opf0relse af huse i forskudte 
planer (skrrenthuse). 

Boligomrade A 11. 
Omradet udlregges til aben bebyggelse j form af een- og tofamiliehuse samt enkelte 
rre kkehusbebyggelser. 
Rummeligheden er 65-85 byggefelter, i 1994 er intet bebygget. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet. 
Omradet vejbetjenes fra primrervej fra AlO, hvorfra forsyning med el-, telefon- og 
hel~trsvandlcdninger kan fremf0res. Der tillades etableret sckundrerveje med parkerings
arealer, og l den sydlige del skal de plan1regges i sammenhreng med sekundrervejene i 
omriidc AlO. 
Ved nyopf0rsler skal der til primrervejen holdes en afstand til befrestet vejkant pa Sm. 
Kloakering af ornradet skal ske mod vest. 
Terrrenafvanding skal ske ved gr0fter, der f0rer vandet mod vest. 
Der skal i omradet ud]regges passende mindre friarealer til bmns leg. Disse nrerlegeom
rader tillades reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 
Omradet skal udbygges glidende begyndende i syddelen og afsluttende i norddelen. 
Byggemodning vil blive igangsat, nar omrade Al 0 er ved at vrere frerdigudbygget, se 
i0Vrigt afsnit 3.9. 
Bygningeme skal s0ges placeret i lregivende grupper med afstemte bygningsretninger og 
raghreldninger. For at undga store fundamenter tillades opf0relse af huse i forskudte 
planer ( skrrenthuse). 

3.12 Bestemmelser for havne- og erhvervsomraderne Bl - BlO. 

For generelle bestemmelser henvises til afsnit 3.10's bestemmelser, der grelder for aile 
havne- og erhvervs-omn1deme foruden nedennrevnte specielle bestemmelser for hvert 
enkelt omn1de. Omrademes afgrrensning fremgar af kortbilag 3. 

Ha vne- og erh vervsomrade B 1. 
Omr:ldet udlregges til havneformal, forbeholdt s0transportvirksomhed med tilh0rende 
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hovedlagre og fiskefabrik. Ud over erhvervsbygninger rummer onmldet pr 1994 4 
boliger og 1 beddingsspor, der ender med spilhus i omnide Cl. Indpumpning af 
olieprodukter sker ved ventilanlreg pa havnens 0stdel, hvorfra mrledninger f0rer til 
tanke pa om ride E2. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 3-4000 m2

• Med 0get containermrengde rna der 
forventes et st0rre behov for bagarealer til havnen. Omnidet tillades udvidet ved op
fyldning med sprrengsten og fjeldknolden med B-802 og B-539 tilJades nedsprrengt efter 
godkendt lokalplan. 
Omradets 0stligste del Jigger under sprerrezone S6 for indflyvning til heliporten, og den 
vestligste del under sprerrezone S 13 for parabol modtageantenne. 
Omn\det vejbetjenes fra Aqqusinersuaq. 
Af brandsikkerhedsrmessige grunde skal de 2 sekundrerveje ind i omnldet Issaliup 
Aqqutaa og Pavia Leibhardtsip Aqqutaa bevares og holdes farbare. Der tillades anlagt 
en adgangsvej fra E2 omnl.det ved lager B-913 til den sydlige del af Bl med fiskefa
brikken. Nar denne ringvejsforbindelse er etableret, kan den ene af de 2 ovenmevnte 
sekundc:ervejc lukkcs og benyttes udelukkende af skibstrafikvirksomheden. Der er adgang 
fra sm;iden for kuttere ved det gra pakhus B-30, for skonnerter ved kaj nord for R-724 
og for fiskerbide ved fiskefabrikkens lossekaj vest for B-18. Fra nresset syd for B-18 
udgar en slredenedk0rseL Hvis isforholdene er egnede, tillades slredenedk0rslen benyttet 
til bilk .. orsel til havisen, mir korsel sker i h. t. isk0rselsvedtregt. Fra sydkysten tillades 
etableret rampe for ophaling af st0rre fangstdyr som hvaler. 
Omddet er forsynet med el-, telefon- og heHirsvandledninger. Der udrnunder kloak fra 
Kl\TI-butik B 1256 ved bedding og fra KNI-kantine B-735 i havn nord herfor_ Disse 
kloakudl0b giver dog lejlighedsvis lugtgener i havnen, hvorfor det a..~befales at t1ytte 
dern til mere strmnrige steder. Nye kloaklednjnger skal lede vandet syd for ornr:ldet 
uden for havnebassinet. Fiskeaffald mft hverken som hele fisk, skame stykker cller i 
finhakket tilstand tili0res havnebassinet. 
Fjeldknolden med 11agbastionen og salutkanoneme skal bevares. 
Temenafvanding skal ske ved jrevut skranende belc.egninger cHer gmfter, der f0rer 
vandet til havet. Der tilJades ctableret et udleveringsanlreg for benzin og gasolie ved 
mrledning fra tanke i omrade E2 til forsyning af skibe og joller i havnen. 

Havne- og erhvervsomrade B 3. 
Omnidet udlregges til havne- og erhvervsfonnal, forbeholdt smransportvirksomhed, 
proviantsalg og badreparationsvirksomhed. Ud over erhvervsbygninger rummer omnidet 
pr 1994 1 bolig. 
Restmmmeligheden udg0r i 1994 3-7000 m2

• En opgorelse af arealet er vanskelig, da 
eksisterende kortgrundlag ikke er ajourf0rt med opfyldninger af arealet syd og 0st for 
B-8. Omractet tillade.s udvidet ved yderligere opfyldning med sprrengsten, og fjeldknolde 
herunder "K0d0en" tillades reguleret efter godkendt lokalplan. 
Den 0stlige del af omradet ligger under sprerrezone S6 for indflyvning til heliporten. 
Den tidligere natrenovationsrampe ved B-1292 blev nedlagt 1987 og tillades ikke 
idrifttaget igen. 
Omradet vejbetjenes fra Aqqusinersuaq og Fr.Frederiksenip Aqqutaa. Der er adgang fra 
s0siden ved salgsbrredtet B-756. Fra havnebugten ved B-19 og fra bedding ved B-857 
uclgar slredenedk0rsler. Hvis isforholdene er egnede, tillades slredenedk0rslerne benyttet 
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Mindre bade tillades s0sat og ilandtaget fra bedding ved B-857 og med mobilkran fra · 
bactvrerksted B-1292, hvorfor disse omrader skal friholdes for oplag. 
Omradet er forsynet med el- og telefonledninger, .men ikke he1arsvand. Der udmunder 
kloak fra sk61en og fra hotel ved salgsbrredt, fra Radioqarfiup Aqqutaa ved. sygehus B-8 
og fra Fr.Frede1iksenip Aqqutaa ved B-460. Isrer de 2 kloakudl0b ved salgsbnedtet 
giver anledning til lugtgener, og det anbefales at flytte disse udl0b til mere str0mrige 
steder. Kloakledninger fra de bagved Jiggende area1er tillades fremf0rt gennem omradet. 
Salgsbrredtet B-756 tillades ombygget til mere hygiejnisk udformning eller flyttet til 
omracte Cl. 
Ved nyopfoTsler skal der til prirnrervejene Aqqusinersuaq og Fr.Frederiksenip Aqqutaa 
holdes en afstand til befrestet vejkant pa Sm. 
Tenrenafvanding skal ske ved jrevnt skranende belregninger, der f0rer vandet til havet. 
S:ifremt der udf0res dremning eller broforhindelse til K0d0en, skal det sikres at vand
gennemstmmning i Ikerasanguaq bevares a. h. t. vandudskiftniugen i havnebassinet. 

Havne- og erhvervsomrade B 4. 
Omradet udkegges til havnefonnaJ, forbeholdt jollefiskere, fangstredskaber, hundeslre
deudstyr og mind re lystbiide. Der fin des pr 1994 kun skure og t01restativer samt t0jrede 
hunde pa omriidet. 
Rcstrurnmeligheden udg0r i 1994 8 -10000 m2

, men er vanskelig nt opg0re med den 
s<t:sonvarierencle bmg af arealet. Onm1det tillades udvidet ved opfyldn:ing med sprreng
sten, og fjeldknolde ti1lades nedspnengt. 
Den 'Jstlige del af ornradet Jigger under spcenezone S6 for indf1yvning til heliporten, og 
den nordlige del ligger inden for sikkerhedszone S5 for spnengstofmagasinet. 
Omriidet vejbetjenes fra Arsaaffimmut. Der er adgang fra Sit.l'siden ved nedk0rseJsrampen 
midt i bugten og derfra udgftr en shcdenedk0rsel. Hvis isforholdene er egnede, tillades 
slcedencdkorslen benyttet til hilk0rsel til havisen, nftr k0rsel sker i h. t. islmrselsvedtcegt. 
Da nedk0rselsrampen skal kunne benyttes af brandvcesenets pumpevogn for vandfor
syning fra havet, skal rampen holdes ryddet og fremkommelig. 
Omradet cr ikke byggemodnet ud over v~jbelysning. Der udmunder kloak fra omracte 
A7-nord pa terrccn vest for omn'idet. Denne og andre kloakledninger fra de bagved 
liggende arealer tillades fremfmt gennem omradel. 
Ved nyopf0rsler skal der ti] pritmervejen Arsaaffimmut holdes en afstand til befcestet 
vejkant pa 5m. Der rna pa omn\det kun opfores uopvam1ede skure pi under 12,5 m2

• 

Temenafvanding skal ske ved gmfter eller jcevnt skninende belregninger, der f0rer 
vandet til ha vet. 
Brug af omradet skal ske under hensyntagen til vegetationen, sa denne ikke nedslides 
Ul10digt. Ved udnyttelse af omradet skal der etableres stier, sa hele befolkningen har 
adgangsmulighed til kysten. 

Havne- og erhvervsomrade B 5. 
Omradet udlregges til erhvervsformal, forbeho.ldt vrerksteder og lagervirksomhed. Der 
tillades etableret bolig i forbindelse med den enkelte virksomhed som portner/vagt. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 5-7000 m2

• Ornriidet tillades reguleret med sten-
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materialer, og fjeldknolde tillades nedsprrengt. 
Den 0stlige del af omradet ligger under bade sprerrezone S6 for indflyvning til heliport 
og inden for sikkerhedszone S5 for sprrengstofmagasin. 
Omradet vejbe~jenes fra Arsaaffimmut, og er kun forsynet med elledninger. Telefon er 
fremf0rt som hovedkabel til transfmmerstation B-1391. · 
Kloakledninger fra de bagved liggende arealer tillades fremf0rt gennem omradet til 
udmunding pa et af sundheds- og milj0myndighedeme godkendt sted. 
Ved nyopt0rsler skal der til primrervejen Arsaaffimmut holdes en afstand til befrestet 
vejkant pa 5m. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter eller jrevnt skrfmende belregninger, der f0rer 
vandet mod syd uden gene for vej eUer naboomrade. 
Der tillades etableret ringvejsforbindelse gennem omradet ved forlrengelse af Nanumut 
mod nord til Siaqqissoq i omrade D6. 

Havne- og erhvervsomrade B 6. 
Omradet udlregges til erhvervsformal, forbeholdt materialeopstil]jng og lagervirksomhed. 
Omradet er ubebygget, og 8-10000 m2 kan udnyttes. Omradet tiJJades reguleret med 
sprrengsten. 
Omr~lfiet er i 1994 ikke byggemodnet. 
Den sydm;tligste del Jigger under sikkerhedszone S6 for indflyvning til he]jporten. 
Omradct vejbe~jenes fra Siaqqissoq. 
Der er adgang fra sasiden ved stenstraJlden i bunden af bugten, og derfra udgar en 
slredencdk0rsel. Hvis isforholdene er ~gnede, tiiladcs slredenedk0rslcn benyttet til bi!· 
J< ... Hrsel til havisen, nar k:0rsel skcr i h. t. isJrorselsvedtregt. 
Ledninger fra uaboarea]er tillades fremf01t gennem omradet. 
Ved nyopf0rsler skal der til primrervejen Siaqqissoq holdes en afstand til befrestet 
vejkant pa 5m. 
Ternenafvanding skal ske vecl gmfter el1er jrevnt skranende belregninger, der f0rer 
vandet mod syd0st. 
Ved brug af den vestlige del af omrildet skal der udvises hensyn over for kirkegarden, 
bade sa den ikke fomrenes med affald, og satedes at materialeoplag ikke virker skrem
mende. 

Havne- og erhvervsomrade B 7. 
Omractet udlcegges til erhvervsfonnal, forbeholdt vrerksteder og lagervirksomhed. 
Omradet er ubebygget, og 10-12000 m2 kan udnyttes, den nordlige del er dog for
holdsvis skranende. Omradet tillades reguleret med sprrengsten, og fjeldknolde tillades 
nedsprrengt. 
Omradet er i 1994 ikke byggemodnet. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet. Da det ljgger nrer ved E8 med lossepladsen, 
kan der forekomme nrg- eller lugtgener derfra. Ved bmg af den syd]jge del af omradet 
skal der udvises hensyn over for kirkegarden, bade sa den ikke forurenes med affald, 
og sa byggeri ilcke virker skremmende. Der rna ikke udledes afl0bsvand sa det kan l0be 
ind pa kirkegardsarealet. 
Omradet vejbetjenes fra Siaqqissoq. Ved nyopf0rsler skal der til primrervejen Siaqqissoq 

3. Plan for Uummannaq byzoue, Rammer for lokalplanlregning. 



Uummrumap kommunja: Kommuneplan 1992 - 2010. Febmar 1994. Udgave jan.95. S.ide 69. 

holdes en afstand til befrestet vejkant pa 5m. 
Temenafvand.ing skal ske ved gmfter eller jrevnt skranende belregn.inger, der f0rer 
vandet .mod syd uden gene for veje og naboomrader. 

Havne- og erhvervsomrade B 8. 
Omradet udlregges til havneformal, forbeholdt jollefiskere, fangere og hundeslredek.0rere. 
Restru_mmeligheden udg0r i 1994 4-5000 m2

• Omradet tillades udvidet ved opfy ldn.ing 
med sprrengsten, og fjeldknolde tillades nedsprrengt. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet. 
Omradet vejbetjenes fra Aqqusinertaaq. Der er adgang fra s0siden ved nressene i bugten 
og derfra udgar slredenedk0rs1er. Disse skal friholdes for opstilling af t0rrestativer, 
skure, hundet0jring og andet der kan genere slredek0rsel. 
Omnldet er ikke byggemodnet ud over et par lysmaster til orienteringsbelysning ved 
stien. Der udmunder kloak fra Hallen ved Korrossuaq. Kloakledn.inger fra de bagved 
ljggende arealer tillades fremf0rt gennem omradet. 
Ved udnyttelse af omradet skal der etableres stier sa det sikres at hele befolkningen har 
adgang til kysten. Der rna pa omradet kun opf0res uopvarmede skure pa under 12,5 rn2

• 

Havne- og erhvervsomrade B 9. 
Omradet udlregges til havne- og erhvervsformal, forbeholdt fiskeforredlingsindustri som 
t0rring af proviant, rygning af f0devarer, produktion af frerdigretter o.l. 
Omradet er ubebygget, og 5-6000m2 kan udnyttes. Omractet tillades reguleret med 
stenmateriale, og t:jeldknoide tillades nedsprrengt. 
Omridet er i 1994 ikke byggernodnet. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet. 
Omractet vejbetjenes fra forlrengelsen af Qemertunguamut. Der er adgang fra s0siden 
langs kysten, og der tillades etableret slredenedk0rscl. Hvis isforholdene er egnede, 
tillades slredenedk0rslen benyttet til bilk0rsel til ha vi sen, nar k0rsel sker i h. t. iskmsels
vedtregt. Der tillades ved kysten etableret faciliteter til losning af fisk og flrensning af 
st0rre fangstdyr som sreler og hvaler. Kloakledninger fra de bagved liggende a:realer 
tillades fremf0rt gennem ornradet. 
Temenafvanding skal ske ved gmfter eller jrevnt skrfmcnde belregninger der f0rer 
vandet mod vest. 
Der rna ikke f.inde strerkt lugtende ak1:iviteter sted eller andet sorn f. eks. kan forringe 
kvaliteten af proviant til t0rring eller give bismag i f0devarer. 
Anvendelse af omradet vil kunne begynde nar adgangsvej er fremf0rt fra AS. 

Havne- og erhvervsomrade B 10. 
Omradet udlregges til havne- og erhvervsformal, forbeholdt nye havnefaciliteter og 
st0rre virksomheder rned tilknytning til havn. 
Omradet er ubebygget, og 15-22000 m2 kan udnyttes. Omradet tillades udvidet ved 
opfyldning med sprrengsten, og fjeldknolde tillades nedsprrengt. 
Omractet er i 1994 ikke byggemodnet. 
Der er .ingen klausulerede zoner i omradet. 
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Omnidet vejbetjenes fra primrervej i boligomrademe A 10 eller All. Der er ad gang fra 
s0siden, og der tillades etableret slredenedkersler. Hvis isforholdene er egnede, tillades 
slredenedlillrsleme benyttet til bilk0rsel til havisen, nar lillrsel sker i h. t. islillrselsved
tregt. 
Kloakledninger fra de bagved liggende arealer tillades fremf0rt gennem omradet. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter eller jrevnt skranende belregninger, der f0rer 
vandet til havet. 
Udnyttelse af omradet skal ske i sammenhreng med anvendelsen af naboomrade E9. For 
udbygningsperiode se afsnit 3.9. 

3.13 Bestemmelser for omrader til frelles formal Cl - C6. 

For generelle bestemmelser henvises til afsnit 3.10's bestemmelser, der grelder for alle 
omrMer til frelles formal fomden nedennrevnte specielle bestemmelser for de enkelte 
omrader. Omrademes afgrrensning fremgar af kortbilag 3. 

Omrarle til frelles formal C 1. Bevaringsomrade. 
Omractet udlregges til centerformal, forbeholdt institutioner som skole, alderdomshjem, 
kirke, handel, administration og bevaringsvrerdige bygninger. 
Af faciliteter findes pr 1994 i omn\det sko1e, alderdomshjem, fritidsklub, museum, 
kirke, KN1-butikker, KNI-pakhuse, bageri, mfJntvaskeri. kredsret , posthus, KNI-kontor 
og kommunekontor foruden boHger og et bedding.;;spor fra onm'ide Bl. 
Omradet er udbygget, og st0rre nyopf0rs1er vil kun kunne finde stcd efter sanering. 
Omrade C l rurmner alle de i Hjemmestyrets notat "Bevaringsvrerdige bygn.i.t"'lger og 
bydeJe 1990" anf0rte bevaringsv<.erdigc bygninger undtagen B-8 i C4, og B-12 og B-112 
1 Al. Dct i notatet foreslaede bevaringsomn'ide omfatter Cl samt mindre dele af Al, B1 
og E2. Da disse mindre delomrider .ikke rununer bygninger betegnet bevaringsvrerdige i 
notatet, er omddeme udeladt af kommuneplaneos bevaringsomrade. 
F0lgende bygninger findes bevaringsvrerdige, se i0vrigt bilag 3.1: 
B-2 opf0t1. 1926-56 Flitidsklub, tidl. sanatorium, b0mehjem, 
B-5 opf0rt 1 907 Distriktlregebolig, 
B-9A+B opfmt 1870-· 1928 Museum, tidl. sygehus, tidl. boJig, 
B-11 opf0rt 1909 Handelchefbolig, 
B-14 opfmt 1871 KNI-kontor og bank, 
B-15 opf0rt 1853 Postkontor, tidl. manufakturbutik, 
B-16 opfmi 1852 V rerksted, 
B-17 opfmt 1927 Assistentbolig, 
B-19 A opf0rt 1949 Butikslager, sten og t0rvemur, 
B-23 opt0rt 1923 Udhus til B-29, 
B-25 opfmt 1920 M0desal, indflyttet fra Nussuaq, 
B-28 opf0rt 1861 Pakhus, tidl. provianthus, 
B-29 opfmt 1853 Pakhus, tidl. butik, 
B-30 opf0rt 1928 Pakhus 3 etager, 
B-32 opt0rt 1921 Postdepot, 
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B-33 opf0rt 1852 Lager, tidl. smedje, 
B-34 opf0rt 1860 M0bellager, tidl. sprekhus, 
B-110 opf0rt 1921-52 Skole l 1/2 etage, 
B-1 16 opf0rt 1934-35 Kirke, 
B-117 opf0rt 1894 Prrestebolig, 
B-299 opf0rt 1904 Udhus til B-117, stenmur, 
B-300 opf0rt 1904 Udhus til B-9, stenmur, 
B-803 opf0rt ca 1925 Bolig, (ubeboet museumshus), tmvemur, 
B-807A+ B opf0rt ca 1925 Dobbeltbolig, t0rvemur. 
For ovenmevnte bevaringsvrerdige bygninger grelder, at enhver tilbygning, rendring af 
facade me og tagbelregningerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Til bygninger
nes vedligehold skal benyttes materia1er, vinduer og d0re af samme type som de 
nuvrerende. Bygningerne samt udhuse, skure, stakitter o.l. rna ikke males i andre farver 
end de nuvrerende. De tll bygningerne h0rende haver skal bevares med vegetation. 
Nybyggeri i omradets nordligc del skal tilpasses de bevaringsvrerdige bygninger ved at 
benytte samme farver, yder-materialer og tagfonner sorn nrerliggende bygninger. 
Orienteringen af nye bygninger skal vrere parallel med eksisterende nabobygninger. 
Selvstrendige butiksbygninger skal vrere pii mindst 60m2 etageareal. 
Hele omractet pa mer den nord0stlige del ligger under sprerrezone S 13 for parabol TV
modtageantennen. Den sydlige del af omradet grrenser op til sprerrezone S4 for 
tankanhegget. 
Omniclet vejbetjenes fra Aqqusinersuaq, Sanatoriemut og Atuarfimmut. 
Omradet er forsynet med el-, telefon-, helarsvand og kloakledninger. 
Sifremt en cnkelt bevaringsvzcrdig bygning andet sted i kommunen ma saneres, kan det 
tillades at bygningen genopfores i omrade Cl cfter udarbejdelse a.f lokalplan helfor. 
Ternenafvanding skai ske vcd gmfter eller jrevnt skranende belregninger, der f0rer 
vandet mod syd eller 0st uden gene for vej, kirkeplads eller naboomracte. 
Omractcts vegetation og traditionelle gangstier skal bcvares. Der tillades ikke etableret 
decidcrede sekundrerveje i ornraclei, da det betragtes som udbyggei, men der rna 
anh:cgges indk0rsler med parkeringsarealer ved den enkelte virksomhed. 
Ved kredsrctbygningen tillades opf0rt en ny politistation i op til 2 etager. 
Der tillades etableret salgsbrredt for gmnlansk proviant ved B-19 eller R-20 i omra.dets 
nord0stlige del. 
Det freiles friomraoe omkring kirken B-116 og sprekhuset B-34 rna ikke bebygges, ikke 
bruges til oplag af materiel eller materialer og ikke befrerdes med motork0ret~jer . 

Langtidsparkering langs primrervejene skal undgas. Ved nyopf0rsler skal der til 
Sanatoriemut og Aqqusinertaaq holdes 5 m afstand til befrestet vejkant. 

Omrade til frelles formal C 3. 
Omradet udlregges til centerform:H, forbeholdt ldrretshal, b0meinstitution, vaskeri, 
butikker o.l. til be~jening af byens vestlige del samt enkelte boliger. Der tillades opf0rt 
svmnmehal, efterskole, sportsudstyrsbutik og lignende, der har en sammenhreng med 
hallens anvendelse, samt en b0rnejnstitution til betjenjng af byens vestlige del. Ud over 
hallen og boliger findes pr 1994 2 butikker i den 0stlige del og en tidligere kirkegard. 
S idste begravelse fandt sted 1951, hvorfor arealet forst kan anvendes til andet formal 
efter ar 2001, jfr. landstingsforordning nr 6 af 17. 10. 90 om kirkegarde. 
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Restmmmeligheden uden sanering udg0r i 1994 2-4000 m2 overvejende nord og vest for 
hallen. 
Den 0stlige del af omra.det ligger under sprerrezone S13 for parabol TV-modtageanten
nen. Mod nord grrenser omractet op til sprerrezone Sl mod drikkevandss0en. 
Omnldet vejbetjenes fra Aqqusinertaaq. 
Omradet er forsynet med el og telefon samt helarsvand og kloakledninger til hallen. 
Hvis indsigtsmyndigheden for vandindvindingsomriidet accepterer det, kan Johan Hen
ningsenip Aqqutaa forlrenges mod vest som brandvej til ringforbindelse med Umiarsuar
tortarfik i A3 omr:'idet. 
Terrrenafvanding skat ske ved gnrfter eller jrevnt skninende belregninger, der f0rer 
vandet mod syd uden gene for vej eller naboomnlde. 
Selvstrendige butiksbygninger skal vrere pii mindst 60m2 etageareal. 
Butikker skal overv~jende placeres langs Aqqusinertaaq, for at give denne karakter af 
"stmg". Omradets vegetation og traditionelle gangstier skal bevares. Der tillades ikke 
etableret flere sekundrerveje i omradet. Ringvej vest om hallen tmades gjort bredere. 
Der ma anlregges indkorsler med parkeringsarealer ved den enkelte virksomhed. 
Et reguleret omracte tillades om vinteren overrislet ti1 sk0jtebane, safremt det kan ske 
uden gene for frerdslen og uden vandskader ved t0bmd. 

Ornrade til frelles formaJ C 4. 
Omradet udlregges W centerfonna.l, forbeholdt sygehus samt evt. pl~jehjem i den 0stlige 
del, hote! i den vestl]ge del og kontorer/lager i den nordlige del. 
Af faciliteter findes pr 1994 i omradet vandvogngarage, elmateriel-lager, kommunai
arb~jder vrerksted, sygehus, hotel, grillbar og moclebutik foruden boHger. 
Restrummelighedcn udgor i 1994 0-2000 m2 da omradet stort set er udbygget. 
F0lgende bygning findes bevaringsvrerdig: 
B-8 opf0rt 1941 Sygehus. 
Der er ingcn klausulerede zoner i cmnidet. 
Sygehuset tillades udvidet med en ny tl0j nord for det eksisterende B-8, sMremt 
udvidelsen kan godkendes restetisk m.h.t. bevarelse af B-8 's arkitektur. 
Omractet vejbetjenes fra Aqqusinersuaq, Piitakassaap Aqqutaa og Radioqarfiup Aqqutaa. 
Omradet er forsynet med el-, telefon- og helarsvandledninger og kloak langs Radioqar
fiup Aqqutaa. Restvarmeledninger fra elvrerk til sygehus, skole og flerfamiliehus B-272 
tHlades udbygget. 
Kommunalarbejdernes vrerksted samt lagerfunktioneme skal med tiden udflyttes til 
erhvervsomn1de, og arealet benyttes til kontorer, butikker o.l, der er mere foreneligt 
rned naboskab til boligblokke. Tilsvarende skal b0lgeblikhallen B-394 enten saneres eller 
beklredes med plader i lighed med boligerne. Det fmdes ikke arealmressigt veldisponeret 
at benytte den sparsomrne havnefront til elvrerksted og lager i B-4/B-1. Disse funktioner 
kan flyttes til et erhvervsornrade eller nord for elvrerket, og arealct ved havnefronten 
benyttes til hotel eller aktivitet med maritim tilknytning. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter eller jrevnt skranende belregninger, der f0rer 
vandet mod syd under Aqqusinersuaq. 
Selvstrendige butiksbygninger skal vrere pa mindst 60m2 etageareal. 
Ved nybyggeri skal der til primrerv~jene Aqqusinersuaq, Piitakassaap Aqqutaa og 
Radioqarfiup ' Aqqutaa holdes en afstand pa.-5 rn til· befrestet vejkanL Der tillades ikke 
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etableret deciderede sekundrerveje i omradet, da det betragtes som udbygget, men der 
rna anlregges indlmrsler med parkeringsarealer ved den enkelte virksomhed. 
De eksisterende s0mrerker (gmn bakelinje) skal respekteres. 

Omrade til frelles fonm'il C 5. 
Omradet udlregges til centerformal, forbeholdt telekommunikation, administration, hotel, 
butikker, sociale- og kulturelle institutioner samt enkelte boliger. 
Af faciliteter findes pr 1994 i omractet telebygning, b0mehjem og sten- og gruslager 
foruden boliger. 
Restmmme1igheden udg0r i 1994 5-7000 m2 nar sten- og gruslageret er udflyttet. 
Rummeligheden kan 0ges, hvis flere af Tele 's masteanlreg kan overfl0digg0res og 
n0delvrerk B-352 flyttes nrermere andre af Tele 's bygninger. En del af antennemasterne 
cr i 1993 nedlagt og nedtaget. 
En 0stlig del af omractet ligger under sprerrezone S9 for Tele 's kystradiosender. Da 
omnidet er jrevnt, centralt beliggende og derved attraktivt for byggeri, skal senderen 
med tiden flyttes, sa hele C5-omradet kan udnyttes. 
Den nordvestlige del af omractet grrenser op til sprerrezone S 1 for vandindvindingsorn
radet. Da C5 1igger i den hyppige vindretning mod vands0en, skal udnyttelse af 
omri'tdet ske, sa affald ikke blreser ind mod s0en. Ved anvendelse af omradet skal der 
tages hensyn til fortsat uforstyrret drift af Tele 's faciliteter, jfr. Lartdstingsforordning nr 
11 af 15.12.1987 om foranstaltninger mod forstyrrelser af radiomodtagning. 
Omradet vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa. 
Omradet er forsynct med el-, telefon- og helarsvand samt ktoakledning i den sydlige 
del. Herfra kan byggemodning fortsrette mod nord. FjernvannekAininger fra omrade A9 
tillades etableret ind i omradet. 
Sten- og gruslageret findes uforeneligt med de nrerliggende boliger opf0rt i 1950--eme, 
og skal i planperioden udflyttet til et omnlde til srerlig anvendelse. 
Temenafvanding skal ske ved gmft:er ellcr jawnt skr{mende belregninger, der f0rer 
vandet mod syd uden gene for vej eller naboomnl.de. Sk0jteS0en Tasinnguaq's afl0b 
skal bevares, sa vanclet fra s0en fortsat kan strmnme mod havet og ikke far overl0b til 
vands0en. 
Selvstrendige butiksbygninger skal vrere pa mindst 60m2 etageareal. 
Omradets vegetation og traditionelle gangst.ier skal bevares. Der tillades etableret 
ringvejsforbindelse fra Radioqarfiup Aqqutaa til Juuarsip Aqqutaa i omrade A7, safremt 
indsigtsmyndigheden for sprerrezone Sl mod vands0 1 kan godkende det. Der tillades 
etableret sekundreiVeje med parkeringsarealer' sa parkering langs primrervejene kan 
undgas. Eksisterende hovedstier skal bevares, og tillades udbygget med terrrenbelysning. 
Der skal i om radet udlregges et passende friareal til b0ms leg. Dette legeomrade tillades 
reguleret og enkelte legeredskaber tillades opstillet. 
Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn til nabobygninger, sa alle far en 
rimelig andel af udsigt og sollys. Bygningerne skal s0ges placeret med afstemte 
bygningsretninger og taghreldninger. For at undga store fundamenter tillades opf0relse af 
huse i forskudte planer (skrrenthuse). 
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Omrade til frelles formal C 6. 
Omriidet udlregges til centetfonnal, forbeholdt b0meinstitution, undervisning, hotel, 
kulturel institution, butikker og boliger. Der tillades opf0rt enkelte boliger og nogle op 
til 2-etages flerfamiliehuse, sa omradet ikke ligger 0de hen efter fyraften. 
Omnldet er pr 1994 ubebygget og ikke byggemodnet. 
Omkring 3/4 kan udnyttes, hvilket giver en rummelighed pa 20-23000 m2

• 

Der er ingen klausulerede zoner i omnldet. Dog ligger den 0stlige del nrer ved 
sprerrezone S 1 mod vandindvindingsomradet, hvilket der skal tages hensyn til ved 
bebyggelsen og terrrenafvandingen. 
Omradet vejbetjenes fra boligomracte A8, en primrervej der fortsretter gennem C6 til 
AlO. El-, telefon- og heh'irsvandledninger fremf0res fra omrade A8 eller som ringfor
bindelse gennem vands0omriidet fra A3. Kloakering skal ske mod syd til havet. 
Terrrenafvanding skal ske ved gmfter eller jrevnt skranende belregninger, der f0rer 
vandet til havet mod syd uden gener for veje. 
Selvstrendige butiksbygninger skal vrere pa mindst 60m2 etageareal. 
Omradets vegetation og traditionelle gangstier skal bevares. 
Der tillades etableret sekundrerveje med parkeringsarealer i omradet, sa kantparkering 
langs primrervejen kan undgas. Slredenedk0rsel tillades etableret gennem omradet. Hvis 
isforholdene er egnede tillades slredenedlmrslen benyttet til bilk0rsel til havisen, m\r 
k0rsel sker i h. t. isk0rselsvedtregt. 
Der skal i omnldet udhegges et passende st0rre friareal til b0rns leg. Dette legeomrade 
tillades reguleret, og enkelte legeredskaber tillades opsti1let. 
Ved udarbcjdelse af lokalplaner skal der indga retningslinjer til sikring af aile bebocrnes 
adgangsmulighed til det kystnrere omrade. 
Onmldet skal udbygges glidende begyndende i syd0stdeJen og afsJuttende j nordvest .. 
deJen. Byggemodning vii blive igangsat , nar omrade A8 er ved at vrere frerdigudbygget 
og adgangsvej anlagt, se i0vrigt afsnit 3. 9. 
Bygningerne skal sages placeret med. afstemte bygningsretninger og ta.gha~ldninger. For 
at undgft store fundamenter tillades opf0relse af huse i forskudte planer (skrrenthuse). 

For generelle bestemmelser henvises til afsnit 3.10's bestemmelser, der grelder for aile 
friholdte omrader fomden nedennrevnte specielle bestemmelser for hvert enkelt omrade. 
Omradernes afgrrensning fremgar af kortbilag 3. 

Friholdt omrade Dl + D2 + D3. 
Disse 3 omrd.der langs sydkysten, udlregges til frelles friareal, fortrinsvis for hundet0j
ring, shedeopstilling o.l. 
Pa omraderne ligger pr 1994 et par skure og mange hunde. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 2-5000m2

• 

Der er ingen klausulerede zoner i omraderne Dl og D2. Omnlde D3's 0stligste del 
ligger under sprerrezone S 13 for parabo1 modtageantenne. 
Der er adgang til omrade D2 fra trapper syd for Qernertunguamut og til D3 fra trapper 
fra Elisipannguup Aqqutaa. I0Vrigt er der adgang fra s0siden langs kysten. 

3. Plan for Uummannaq byzone, Rammer for lokalplanlregning. 



Uummannap kGmmunin: Kommuneplan 1992 - 2010. Februar 1994. Udgave jan.95. Side 75. 

Der tillades ikke nyopf0-rt beboelseshuse, erhvervsbygninger eller institutioner i omr:\det. 
Der tillades etableret enkelte mindre bygninger til forsyningsformiil som transfor
merstationer, klimamaleudstyr og teleanlreg. 
Det tillades at trende grill-bell, s:lfremt det sker uden risiko for fjeldbrand og i0Vrigt 
efter brandmyndighedemes anvisning. Vegetation rna ikke plukkes eller opgraves til 
atbrrending, lam plukkes i fonn af buketter til eget brug. 
Der tillades etableret trapper og stiadgang, samt faciliteter til b0ms leg i omradet som 
krelkebakke, legeredskaber og temenbelysning. Der tillades fremf0rt el-, vand-, tele-, 
fjernvanne- og kloak-ledninger gennem omrademe, s:lfremt det sker pa en for land
skabet nrensom made. Fra boligeme h0jere oppe udledes grat spildevand pa terrrenet. 
Disse udl0b tillades sarnlet og f0rt som kloak i r0r gennem omcideme, til udl0b pa et 
af sundhedsmyndighederne godkendt sted. 

Friholdt omrade D 4. 
Omradet udlregges til frelles friareal, f01trinsvis for tidligere kirkegard og hlstorisk 
materie ludstilling. 
Pa omradet Jigger pr 1994 udover kirkegfud 3 frysecontainere og 1 vrerkstedsskur. 
Disse findes ikke restetisk forenelige med den nrerUggende kirkegard, og skal med tiden 
udflyttcs til et erhvervsomrade. Restrummeligheden udg0r i 1994 2-6000m2 dog som 
forholdsvis skranende terrren. 
Omr:ldet ligger under sprerrezone S6 for indflyvning til heliporten. 
Der er vejadgang fra Fr.Frederiksenip Aqqutaa og ManiilJat Qaqqaat. 
Der er frcmf0rt ei- og telefonledninger langs vejene. Fra boligeme h0jere oppe ud]edes 
grat spildevand pi terrrenet. Disse udl0b tiliades samlet og f0rt som kloak i mr gennem 
omnl.det, til udl0b pa et af sundhedsmyndighederne godkendt sted. 
Der er lukket for begravelser pi kirkegarden, og den sidste fandt sted 1991. I henhold 
til landstingsforordning Ill' 6 af 17.10. 90 skal der hereftcr herske 50 ars gravfred, d. v. s. 
ttl ar 2041. 
Temenafvanding skal ske ved gmfter der f0rer vandet under Fr.Frederiksenip Aqqutaa. 
Der tillades opstillet st0ne historiske effekter som reldre bidtyper, slredetyper, mindes
m.erker o.l. ved sprekkogestedet 0st for Fr.Frederiksenip Aqqutaa. Sprekkogestedet skal 
bevares, men tillades restaureret med gangbroer, t0nder o.l. eJler flyttet til anden 
placering for genopf0relse. 

Friholdt omrade D 6. 
Omr:ldet udlregges til frelles friareal, fortrinsvis for sportsaktiviteter og kirkegard. 
Pa omradet ligger pr 1994 fodboldbane og kirkegird. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 45-70000 m2

• 

Omradet grrenser mod vest til sprerrezone Sl for drikkevandsindvinding. 
Omr:ldet vejbetjenes fra Arsaaffimmut. Denne vej tillades gjort bredere. 
Der tillades etableret vejforbindelse fra Siaqqqissoq mod syd til omraderne B6 og E6. 
El- og telefonledninger samt vejbel ysning er fremf0rt til transfonnerstation B-1391, og 
tillades videref0rt langs Arsaaffunmut derfra. I den sydligste del udmunder kloak fra 
bo1iger i A 7 pa terrren. Dette spildevand skal med tiden f0res i mr gennem omcidet, 
under Arsaaffimmut til udl0b i havet. 
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Terrrenafvanding skal ske ved gmfter der f0rer vandet mod 0st, uden gene for vej eller 
naboomnide. 
Kirkegarden tillades udvidet mod nordvest. Der tillades opstillet faciliteter for vinter
idnet som skilift, hopbane, krelkebane o.l. i omradet. 
Den mde granit i fjeldet syd for fodboldbanen tillades udnyttet til lokalbefolkningens 
husflidsproduktion. Brydning ved sprrengning kan dog f0rst ske, mir der foreligger 
lokalplan, med nretmere fastsrettelse af retablerings-bestemmelser. 
Da omradet har god v~jadgang, er det anvendeligt for afholdelse af udend0rs arrange
menter som nationaldll.g, hvor ogsa gangbesvrerede kan deltage. Der kan derfor tillades 
opstillet midle1tidige rnusiktribuner, brenke, dansepladser, grill, salgsboder, telte o.l. 
Der tillades etableret parkeringsarealer i tilknytning til kirkegard og sportsplads. 
Vegetation rna ikke plukkes eller opgraves til afbrrending, kun plukkes i form af 
buketter til eget brug. 

Friholdt omrade D 7. 
Omradet udlregges til frelles friareal. 
Der kan udnyttes 14-28000 m2

, fortrinsvis af den jrevne h0jtliggende del. 
Omradet er pr 1994 ikke udnyttet. 
Der ingen klausulerede zoner i omddet, men det grrenser mod ast til sprerrezone S 1 for 
drikkevand ss0en. 
Omradet v~jbetjcnes ikke gnmdet de stejle skraninger, men tementrapper tillades etab
leret. 
Der gar ingen ledninger i omradet. 
Terrrenaf.,andingen ma ikke trndres, sa vand ledes ind. i vandsJ:-:mmradet. 
Da omdtdet er h~jtljggende, tilladcs opstilling af antenner og parabolantenner med 
tilh0rende ledningsforbindelser til frelles eller offentlig benytte1se. Observationshytter til 
videnskabet1ge fonniU og mindesmrerker kan tillades opsat. 
Benyttelse af omradet vil kunne ske nar omracte C6 er ved at blive byggemodnet. 
Vegetation ma ikke plukkes eller opgraves tH afbrrending, kun p1ukk:es i fmm af 
buketter til eget brug. 

3.15 Bestenunel.,er for forsyn.ing~omraderne E2 - E9 .. 

For generelle bestemmelser henvises til afsnit 3.10's bestemmelser, der grelder for alle 
forsyningsomraderne fomden nedenmevnte spedelle bestemmelser for hvert enkelt 
omdtde. Omridernes afgrrensning fremgar af kortbilag 3. 

Forsyningsomdide E 1. 
Omradet udlregges til forsyningsfonn~il, forbeholdt el- og vanneforsyning. Ud over 
elvrerk mect n0delvrerk mmmer omractet pr 1994 et vandtaphus. 
OmrAdet er pa ca 2000 m2

, og er pr 1994 nresten udbygget. Omradet tillades reguleret 
og befrestet, sa det let kan holdes ryddeligt. 
Der er ingen klausulerede zoner i omradet. 
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Omriidet vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa, hvorfra der rna etableres 1 indlrnrsel. 
Omradet er forsynet med el-, vand-, restvanne og telefonledninger, og afvandes til 
havnen. 
Elvrerksbygningeme tillades udvidet. Den h0je udstodningsskorsten fra elvrerket tillades ! 

udsmykket og evt belyst. 
Der skal tages hensyn til det nrerliggende sygehus hvad angar st0j fra elvrerket. 
Forurening af havnen f.eks. med affald, olie o.a. er ikke tilladt. 

Forsyningsomn\de E 2. 
Omradet udlregges til forsyningsforrmU, forbeholdt tankanlreg med lagertanke og ud
leveringssted. Ud over tankanlreg nnnmer omradet pr 1994 lager B-913. Tankskibe 
betjenes fra indpumpningsarrangement ved kaj i omriide Bl, hvorfra oliemrlednlnger gar 
til E2. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 3-4000 m2

• Omr:ldet tlllades reguleret med sprreng
sten, og :fjeld tillades nedspncngt. 
Hele omradet Jigger lnden for sikkerhedszonen S4 for tankanlreg, idet omn\deafgrrens
ningen er identisk med sikkerhedszonens grrense. 
Hele omradet ligger under sprerrezone S13 for parabol TV-modtageantennen. Da arealet 
benyttes til oplag af brandfarlige vresker, grelder srerlige brandafstandsbestemmelser, se 
Hjemmestyrets: "Tekniske Forskrifter for hrandfarlige vresker". Driftsherren for 
tankanh:egget ma opsrette hegn og afsprerringsbomme. 
Omddet vejbctjenes fra pladsen melJem Kommunekontor og KN.f.-butik. Der er adgang 
fra s0siden ved lille kaj ved udleve1ingsstedet. Denne tillades uddybet og skrer bort
sprrengt. 
Der udmunder kloak fra bebyggelsen ved Atuaffimmut i havet syd for B-337. Der er 
fremf01t el- og telefon i omractet. 
Temenafvanding skal ske ved jrevnt skranende beh:egninger eller gmfter, der forer 
vandet mod syd til havet. Afvandingen kan krreves uclf0Tt rned olieudskiller, forsinkel
sesbassin og lignende i henhold til milj0lov eller tekniske forskrifter. 

Forsyningsomrade E 3. 
Omr:ldet udlregges til forsyningsfonniU, forbeholdt heliport. Ud over heliport med 
bygninger, rummer omractet pr 1994 fuelanlreg for jet-Al brrendstof. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 2-4000 rn2

• Omradet tillades reguleret med sprreng
sten, og fjeld ti11ades nedsprrengt. 
Omriidct Jigger under sprerrezone S6 for indflyvning til heliport i kote 15m, og den 
0stligste del ligger inden for sikkerhedszone S5 fra sprrengstofmagasin. 
Omradet vejbe~jenes fra Fr.Frederiksenip Aqqutaa. Der er adgang fra s0siden langs 
kysten. 
Omradet er forsynet med el- og telefonledninger. 
Der ma pa omradet opfores bygninger som hangar, heliport og opstilles materialer til 
brug for heliportens drift. 
Der ma ikke tojres hunde i omradet, grundet fare for ophvirvling af l0se genstande. 

3. Plan for Uummannaq byzone, Rammer for lokalplanlregning. 
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Forsyningsomrade E 5. 
Omractet udlregges til forsyningsformiil, forbeholdt natrenorampe, jemdump og depot
plads. Som eneste erhvervsbygning rummer omnldet pr 1994 forbrrendingsanlreg B-
1 J 59. 
Restrummeligbeden udg0r i 1994 3-5000 m2

. Omradet tillades reguleret og udvidet i 
vandet med sprrengsten og jemskrot, og fjeld tillades nedsprrengt. 
Omractets 0stlige del ligger under sprerrezone S6 for indflyvning til heliport. 
Omra.det vejbetjenes fra Fr.Frederiksenip Aqqutaa, og der er adgang fra s0siden langs 
kysten. 
Omradt:?t er forsynet med el- og telefon langs Fr.Frederiksenip Aqqutaa. Der udmunder 
kloak fra boliger i omrade A 7 pa terrren vest for omr:ldet. Disse tillades samlet og f0rt 
gennem omnldet til udmunding i havet. 
Terrrenafvanding skal ske ved jrevnt skranende belregninger, der f0rer vandet mod 0st til 
havet. 
Jemdumpen tillades forlrenget 1angs kystlinjen til B-1159, og slrulle derved kunne drekke 
behovet i hele planperioden. Kun metaller som jem, kobber, zink, krom og ubrrendbare 
byggematerialer som gips og beton tillades deponeret. Milj0skadelige metaller som bly 
(fra b}Jakkumulatorer), kviks0lv, nikkel, cadmium (fra sma batterier og genopladelige 
batterier) samt brrendbart materiale rna ikke deponeres. Skrottet skal komprimeres og 
tildrekkes med stenmaterlaler. 
Materialeoplag skal holde en afstand til Fr.Frederiksenip Aqqutaa ' s befrestede vejkant 
pa 5 m. 
Natrenorampen tillades fortsat anvendt til udwmning af griit og sort spildevand. Der rna 
ikke udsmides fiskcaffald. 
Forbrrendingsanhegget er siden 1992 lukket for daglig drift, og har Irun lejlighedsvis 
afbrrending af fortroligt arkivmateriale og operationsstue-affald. Denne drift tillades 
fortsat. 

Forsyningsomrade E 6. 
Omriidet udlregges til forsyningsfonnal, forbeholdt materialeoplag, sten- og grussortering 
samt sprrengstofmagasin. Eneste bygninger pii omn\det pr 1994 er 2 sprrengstofmagasi
ner. 
Restrummeligheden udg0r i 1994 16-18000 m2

• Omradet tiiJades reguleret og udvidet 
med sprrengsten, og fjeld tillades nedsprrengt. 
En meget stor del af omn\det Jigger inden for sikkerhedszone S5 fra sprrengstofmagasi
net. For at kunne udnytte dette jrevne bynrere areal, skal sprrengstofmagasinet udflyttes 
eller sikkerhedszonen mindskes, f.eks. ved mindre oplag. 
Nresten hele omr:ldet ligger under sprerrezone S6 for indflyvning til heliporten. 
Ornradet vejbetjenes fra Arsaaffimmut, og der er adgang fra s0siden langs kysten. Fra 
bugten ved sprrengstofmagasinet udgar en slredenedk0rsel. Hvis isforholdene er egnede, 
tillades slredenedk0rslen benyttet til bilk0rsel til havisen, nar J«:mel sker i h. t. isk0fsels
vedtregt. 
Omradet er ikke byggemodnet ud over et k0respor til sprrengstofmagasinet. 
Terrrenafvanding skal ske ved jrevnt skranende belregninger eller gmfter, der f0rer 
vandet mod 0st til havet. 
Der tillades etableret en ringvejsforbindelse gennem ornradet fra B5 i syd til D6 i nord. 

3. Plan for Uummannaq byzone, Rammer for lokalplanla:gning. 


