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4. BYGDEPLAN NIAQORNAT. 

4.1 Hovedstruktur for Niaqornat. 

Placeringen af Niaqornat by gel fremgar dels af forsiden og af bilag 7 .1. De pr februar 
1994 eksisterende faciliteter er anfrort pa bilag 7.2. 
Udviklingen i indbyggerantal fremgar af afsnit 1.1. Indbyggernes alders- og kronsfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1 , og viser at bygden som en af de fa bar en 
ligelig fordeling mellem antallet af mrend og kvinder. 
Udviklingen i elevantal i folkeskolen er anfrort i afsnit 1.9. 
Udviklingen i indhandling, nogle bovedposter i bygdens penge-omsretning og boligantal 
er anfrort i afsnit 1 .2 . 
Investeringsbehovet fremgar af afsnit 1.6, og de faktisk indplacerede opgaver af afsnit 
1 . 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsogaver er anfrort i afsnit 
l.lO. 

]?..0meinstltution. Der findes ingen form for b0rneinstitution eUer dagpleje. Det lille 
befolknlngsgrundlag vil g0re en samdrift med skolen hensigtsmressig. Placering kan ske 
i CLL 
~geplads er ikke anlagt, ny kan placeres centralt i bygden ved skolen. 
Fo_dboldbane ligger i C1.4 syd for bygden pa jrevm sanclterr<en. Vintersp01t bar gode 
udfolddsesmuligheder i de jrevne dale syd for bygden, og brakvandss!'Jen benyttes til 
ske:_jtel0b. 
FQlli:f:SkQ_k er vcstdel af skolekape1 B-125. Der er behov for stron·e skole1oka!er med 
centralvanne. Udvidelse kan ske ved ti"lbygning mod vest. 
~lhliotel:; er en bogsamliJJg i et klasselokaie. Der er behov for en bedre indretning, evt 
i eget lokale. 
FJitidsklnQ eller anden institution for unge er ikke opf0Tt Lidt fritidsklubaktiviteter 
finder S[ed i tilknytning til skolen. 
Qymna,<;tij(saJ findes ikke. Det er et onske, og vil kunne placeres som tilbygnjng til 
skolen cller fremtidigt servicehus. 
Aldersinstitution :findes ikke. Anbringelse af <eldre uden for hjemmet sker pa alderdoms
hjem i byen. 
Sundhedsvresenet har jordmoderbolig med konsultation i B-1279. Huset skznnes at 
drekke behovet planperioden ud. 
Klrke er ostdel af B-125. Bygningen sk0nnes tilstrrekkelig til bygdens befolkningstal 
planperioden ud, hvis skolen far egne lokaler. 
Kirk~__gill'dc er beliggende pa den nordlige ~jeldknold med tilstrrekkelige udvidelsesmulig
heder. 
Forsamlingshus findes ikke. Et forsamlingslokale onskes, og vii kunne opfrores i tiJ
knytning til skolen eller fremtidigt servicebus. 
Servicehus rned bademuligbed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri ronskes opfrort oar til
strrekkelig vandforsyningsmulighed er etableret. 
Indkvartering har kommunen i B-991, et Illorput-82 typebus. Der er fortsat behov for 
indkvarteringsmuligbed til handvrerkere ved reparationsarbejder, ovematning for turister 
og llgnende, da Niaqornat ligger flere timers sejlads fra Uummam1aq og bi:tlmrsel over 
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havisen ikke tillades. 
Administration har kommunen i B-1300, der skfmnes at dcekke behovet planperioden ud. 
KNI -kontor Jigger i butik B-7 4 under sncevre pladsforhold, nye tidssvarende lokaler er 
tiltrcengte, og kan opf0res ved tilbygning mod syd. 
Politimyndighed ud0Ves af kommunefoged. Etablering af detention er 0nsket. 
KNI 's butik er 0stdelen af tidligere fiskehus B-74. Lager er i de bevaringsvrerdige 
pakhuse B-73, B-75, B-77 og B-81 ca 200 m fra butik. 
KNI 's tankanlreg med udleveringssted er placeret ved butik. Der grelder specielle 
brandafstande for dette anlreg med delvis nedgravede tanke. Det kan udvides mod syd, 
ni\.r der tages forholdsregler mod stenskred. 
Kajanlregget sk0nnes tilstnekkeligt planperioden ud. Vejen fra kaj til pakhusene mangler 
en fa,st belregning. 
Smabactehavn findes ikke. Fart0jer Jigger rimeligt beskyttet for s0ndenvind i bugten ved 
kajen, men udsat for nordenvind. Ophaling af joller sker pa sandstrand mod vest. 
Eneste mmulighed til nye st0rre byggemodne omrader er langs strand mod 0st til 
Al.2. En del store blokke skal sprrenges og b0lgebrydere I kystsikring etableres. Denne 
vej vil give bygden en tiltrrengt adgang til mere areal og er h0jt prioriteret. Altemativt 
ma byggegrunde etab]eres ved udfylclning i den ca 2 Ill dybe brakvanclss0. 
Helist_QQ ligger pa jrevn stenstrand og kan benyttes planperioden ud safremt lossepladsen 
flyttes. 
Elvrerk er B-1276 med lagertanke. Placering lOOm fra bebyggelse giver f<'i st0jproble
mer, masklnrummet er rummeljgt og udvidelse kan ske ved tilbygning. 
Yanqfor.§yning i beskeden m;engde sker ved ishentning til issmeltehus B-1296. En mere 
rigelig vandforsyning vil k.tmne ske om sommeren fra bcek i dalen syd for bygden til 
vinlcrvandtank. Tank skal af funderingshensyn placcres pa fjeld, f.eks. ved e1vcerk. 
Pagrenov]Jion samt jernskrot deponeres pa losseplads ved stenstrand mod 0st og af
br;-cndes pa terrren lejlighedsvis. Ny indhegnet losseplads med afbrrendingsrampe eller 
liUe forbr[endingsovn skal snarest placeres mod syd Ja~ngere vcek fra bebyggelsen. 
NatJenQvat,on indsamles ikke, men t01nmes af den enkelte bmger udcn for huset. Det 
lille bcfolkningsgrundlag vil g0re en samlet natrenovatlonsordning kostbar. 
;Brangskn_r cr B-1345 sammenbygget med f<eJlesvrerksted. Sikkerhedsmressigt er sammen
bygning med andre bygninger uheldig, og ny separat brandstation kan opf0res i Cl.l. 
Indhandling af fisk sker lejlighedsvis til Royal Greenland for videretransport til Qaarsut 
eller Uummannaq. RrekHnget0rrestativ ved B-74 og fisket0rrestativer er ikke i drift. 
Andelsforeninge11 Quaq har fryselager B-1299 med produktionshus B-1237. Der pagar 
forhandlinger med Royal Greenland om overtagelse af produktionsanJcegget. 
Frellesvrerksted har kommunen i B-692. Udvidelse kan ske ved inddrageJse af brand
skurdel niir de nne udflyttes. 

4.2 Retnin~slinjer for arealanvendelsen i Niagornat. 

Bygdeanvendelsesomradernes afgrrensning fremgar af kortbilag 7.3, i det omfang 
omracterne ligger inden for det udtegnede kortgnmdlag. Pile for omraders udbygnings- · 
retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans 
planperiode. 
Inden for planperioden kan det forventes at inddrage omrademe i dalen syd for bygden. 
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Da disse omn\der ikke er kortudtegnet, skal udarbejdelse af kortgrundlag indplaceres 
omkring ar 2000. 

Bestemmelser for alle omdider i Niaqornat. 
Der tillades i tilknytning til den enkelte bolig drevet ik:ke-genevoldende erhverv som 
advokat, fris0r o.l. nar bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indhen
tet, herunder godkendelse af skiltning og reklamebelysning. 
Udend0rs materialeoplag af lrengerevarende karakter rna kun finde steel afskrennet og 
efter kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Kun i bygninger i omrilde til frelles fonnill (C - ) kan der tillades etableret serverings
steder for alkoholiske drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilling, og kan afsla en ans0gning, hvis udskrenkningsstedet fonnodes at ville medf0re 
nabogener. 
I mer tilknytning til den enkelte bygning tillades etableret mindre udhuse, hundegarde, 
foderstativer, terrasser o.l. nar bygningsreglements afstandskrav og bygdeplanbestemmel
ser overholdes samt arealtHdellng er opnaet. Udhuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, flagstrenger o.l. kan forlanges fjemet uden erstatning ved fraflytning eller 
safremt de ikke hengere er i brug. 
Milj0farlige vresker som benzin, olie, opl0sningsmidler, giftstotier o.J. rna ikke hreldes 
pa ternen eller ledes i kloak. Natrenovation (sort spildevand) ma kun udledes, safremt 
sundhedsmynclighederne bar godkendt det enkelte kloakudl0b hertil. Ovcrfladevand rna 
ikke ledes til ldoak. 
Udend0rs afbnending eller henkastning af affald er ikke tilladt, undtaget hetfra er 
Losseplads. Tmnning af natrenovationsspande pa terrren eller i havn er ikke tilladt 
safremt der eksisterer en natrenovarionsordning for bygclen, undtaget herfra er t01nnjng 
fra natrenovationsrampe. 
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til hus- og tagformer samt 
udvendige materialer og farver. 
Bygningsh0jden mii p<\ nye bygninger ikke overstige 11m malt fra laveste terrrenpunkt, 
greldende for hver bygningskrop langs hele randfundamentet. 
St0rst tilladeUgc h0jde pa syntige fundaments- og kreldervregge er 3m. Synlige trrefunda
menter og s0jlefundamenter skal bekJredes i gavl· og facadelinjen samt males til 
drekning. 
Nybyggeri skat ske sa eksisterende vej og stiforl0b ikke forringes. Nybyggeri skal 
udfonnes sa det ikke giver anJedning til dannelse af un0digt store snedriver pa offentligt 
f<.erdselsareal. Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn tiJ nabohuse, sa a1le 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrrenregulering, sa omradet kan holdes 
ryddeligt og afvandet. 
Nybyggeri kan krreves tilsluttet kloakledning eller fjemvanneledning, hvis disse 
faciUteter er f0rt frem inden for 25m fra byggefeltet. Safremt et nybyggerl ikke 
tilsluttes kloak, rna grat afl0bsvand ikke udledes, sa det kan b1ive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller safremt sundhedsmyndighederne finder det 
uacceptabelt. 
Veje tillades fremf0rt som vist pa kortbilag 7.3. Der tillades etableret gmfter gennem 
omradet til sikring af afvandingen. Der tillades fremf0rt el-, vand-, tele-, fjemvamie
og kloakledninger gennem omradet nar arealtildeling er opnaet. Hvis ledninger krydser 
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stier eller veje, skal der etableres passende overlrnrsler, trapper gangbroer o.l. til 
sikring af fortsat fcerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de 110dvendige adgangstrapper til huset 
for opretholdelse af tilgcengclighed for offentlig service. 
Virksomheder i omradet skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jcevnligt 
benytter ryddede. Affald eller materialer der fra virksomheden er blcest ind pa andet 
areal el1er i havnen, skal ogsa opryddes af den pagreldende virksomhed. 
Kommunalbestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af hiler og opstiUing af bade eller 
materialer, hvor det skonnes at vrere til gene for frerdselen eller brandvresenets adgangs
mulighed. 
Til sikring af beboernes frerdsel i omradet, kan kommunalbestyrelsen fastsrette retnings
linjer for afmrerkning ved toppen af stejle skn\ninger, rrekvrerksopsretning og terrrenbe
lysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan krreves opsat pa aile bygninger uden 
erstatning til bygningsejeren. 
Joller og bade ma ikke forto'jers eller banksrettes pa en sactan made, at de er 1il gene 
for k0rsel og personers frerdsel i omradet. Tov og stalwire skal opscettes synligt, og 
saledes at de ikke udgor en fare for personers frerdsel i omradet. 
Flrensning af fangst tiUades udt0rt, safremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hederne, og flrenscstedet opryddes fuldstrendigt bagefter. 
T0jring af hundc skal ske i henhold til hundevedtregt, og ma ikke ske, sa hunde kan na 
ud pa offentligt frerdselsareal eller slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrermere 
retningslinjer om arealer til hundet0jring eller fritagelse for hundehold. 

Fk1lgende hygninger hetegnes bevaringsvrerdige: 
B-73 Pakhus opf0rt 1839 * 
B-75 Pakhus opfmt 1909 
B-77 Pakhus opfmt 1852 * 
B-81 Pakhus tidl. butik opf01t 1763/1823 * 
B-82 Handelsforvalterbolig opfort 1922 
* bygninger opfort f0r ar 1900 er omfattet af fredningslov 5/1980 af 16.10.1980 og 
fredet, safremt de ikke lrengere er i bntg. 
Pakhusene ligger samlet som et absolut hevaringsvrerdigt bygningsmiljo, det mest intakte 
af kommunens pakhusgruppelinger. B-81 er indtlyttet fra den nedlagte bygd Nugssuaq 
og er kommunens reldste bygning, B-73 er komrnunens nrestreldste bygning. I en afstand 
af 25m fra bygningerne rna der ikkc opf0res nybyggeri uden kommunalbestyrelsens 
godkendelse med hensyn til bevaringsinteresser. For de bevaringsvrerdige bygninger 
grelder samme bestemmelser som anf0rt for omriide C 1 i afsnit 3.13. 

Niaqomat har store pladsproblemer, og er den trettest udnyttede af kommunens bygcler. 
Det lavtliggende terrren under kote 3, som det meste af bygden ligger pa, har af og til 
oversvornmelsesproblemer ved hojvande og palandsvind. De omgivende basaltkUpper 
eroderes let, og lejlighedsvis triller sten ned ad skraningeme mod bebyggelsen. For at 
kunne foretage en tiltnengt bygningsudtynding, til1ades strands0ens nordlige og vestlige 
del udfyldt med stenmaterialer. Sten ti11ades udvundet ved afgravninger af skraninger 
ned til s0en eller nedsprrengning af fjeld mellem B-1101 og gasdepot. Derma ikke 
afgraves sand- e1ler stenmaterialer under kote +5 m, og ikke suges sand fra havbunden, ,' 
i nrerhed af bygden grundet fare for kystnedbrydning. Der tillades opstillet hindringer 
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ved bygningeme som f.eks. store sten til beskyttelse mod nedtrillende sten. Der tillades 
etableret hmter, b0lgebrydere o.l. til kystsikring af sand- og stenstrandene. 
Eneste st0rre og langsigtede udvidelsesmulighed er i dalen syd for bygden. Dette krrever 
etablering af ca 300 m adgangsvej langs den 0stlige strand ved sprretning af nedfaldne 
fjeldblokke og udlregning af b0lgebrydersten. 
Vandforsyning kan etableres fra brekken i dalen syd for bygden. En vintervandtank kan 
nreppe funderes pa sandmaterialet, men ma placeres pa fast fjeld, f.eks. pa fjeld syd for 
den tidligere losseplads vest for elvrerket. Derfra kan en nedgravet vandledning f0re 
vand til det nuvrerende issmeltningshus B-1296 og produktionsanlreg B-·1237. 
Der tillades etableret teleanlreg pa en af tjeldknoldene ved bygden. 

For Niaqomat grelder f0lgende 3 klausulerede zoner: 

Sl.l Vandindvinding. 
Afgrrensning af sprerrezonen fremgar af kortbilag 7.1, og omfatter det vandindvindings
omracte der kan udnyttes til forsyning af fremtidig vintervandtank. Vandindvindingsom
radet er fastlagt ud fra relativt udetaileret kortmateriale med 50-m h0jdekurver. 
Sp,errezonen kan derfor skulle revideres, nar mere detaileret video foreligger. Omradet 
inden for Sl.l udlregges til friholdt ornrade, indtil udnyttelse til vandforsyning bliver 
aktuel. Det fremtidige vandindvindingsomrade in den for S 1.1 klausuleres ved denne 
kommuneplan som vandindvindingsomnl.de i h.t. milj0forordning. 

81.2 Helistop. 
Inden for landingsonn:.actet ma der ikke ske bebyggelse, hundet0jring, materialeoplag o .l. 
der kan forhindrc heiikopterlanding. Ioden for indftyvningfladen ma der ikke opf0res 
bygninger, der er sa h0je at de skrerer denne. Indflyvningst1aden er defineret ved de pa 
kortbilagene viste afgrrensninger i ind- og udflyvningsretningerne, og stigende med 
12,5% (1: 8) fra landingsomnidet. 
For de mermere bestemmelser henvises tH Statens Luftfartsvresen: "BL 3-25 Bestemmel
ser om etablering af helikopterflyvepladser pfl Frememe og Gmnland". 

S1.4 Tankanlreg. 
Sikkerhedszonen fastlregges som en cirkei med centnnn i tankanlregget og radius 20m. 
Anhegsaktiviteter inden for dette ornrade, rna kun ske efter tankanlregsmyndighedens 
godkendelse. 
For gast1askedepotet grelder specie I brandafstand pa 20m. 

Der udlregges i Niaqornat 4 typer bygdeanvendelsesomrader til f0lgende fonnal: 

Al.l + A1.2 Boligomrade. 
Omraderne udlregges til aben bebyggelse i fonn af een- og tofamiliehuse. Der tillades . 
opf0rt enkelte kioske i omradet, evt. i tilknytning til en bolig. I Al.l tillades skraninger 
afg:ravet/nedsprrengt og stenmaterialer fyldt ud i strands0en til etablering af reguleret 
omrade for bebyggelse. 
Omracte A1.2 byggemodnes f0rst nar Al.l er ved at vrere udbygget, og er pt. ikke 
kortlagt mere detaileret end vist pa bilag 7 .1. 
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Bl.l + B1.2 Havne- og erhvervsomdide. 
Omraderne udl:egges til havne- og erhvervsformiH forbeholdt s0transportvirksomhed med 
tilh0Tende lagre, fiskefabrik samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og fangst. 
Genopfmsel af erstatningsboliger tillades ikke. 

Cl.l + C1.2 + C1.3 + C1.4 Centeromrade. 
Cl.l udlregges til centerformcU forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og 
kulturelle jnstitutioner. Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0Telse af erstat
ningsbolig for samme ejer kan tillades pa samme placering. 
C1.2 udlregges til kirkegard. 
C 1. 3 w.llcegges lil el- og vand.forsynillg sarnl servicehus med bad og vask. 
Cl.4 udlregges til fodboldbane og sportsaktiviteter, men er pt. ikke kortlagt mere 
detaileret end vist pa bilag 7 .1. 

El.l + El.2 Omrader for srerlig anvendelse. 
El.l udlregges til losseplads for dag- og natrenovation. Omradet skal snarest muligt 
flyttes til en placering lrengere vrek fra bygden og helistoppet. 
E1 .2 udlregges til helistop. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede omn\der exd lossep!ads og helistop. 
Niaqornat. 

[ Storrelse Antal bo- Restnnnmelighed, be- Andre bygninger pii 
1000 m2 liger byggeligt excl saneringer omradet 

Al.l 33 0 14 10 - 50 % 2 

B1.1 8 * 1 0- 10 % 6 

Bl.2 6 * 0 20 - 40 % 0 

Cl.l 12 12 0 - 10 % 6 

Cl.2 17 0 10 - 30 % kirkegard 

Cl.3 4 0 20- 40 % elvrerk 

IALT ·so 27 5 - 25.000 m2 15 
* arealet er 0 malt ud fra stlin·en ved middelvandstand. p ky .I 
a fomdsat 10.000m2 udfyldning i strands0. 
Store dele af omciderne Bl.l, B1.2 og C 1.1 overskylles af havet ved springt1od og 
palandsvind. 
Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1992, og ikke n0dvendigvis i over
ensstemmelse med bilagenes gmndkort der er udtegnet 1989. 
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5. BYGDEPLAN OAARSUT. 

5.1 Hovedstruktur for Qaarsut. 

Placeringen af Qaarsut bygd fremgar dels af forsiden og af bilag 8.1. De pr februar 
1994 e~sisterende faciliteter er anf0rt pa bilag 8.2. 
UdvikJingen i indbyggeraptal fremgar af afsnit 1.1. Indbyggemes alders- og lmnsfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1, og viser at bygden bar befolkningsfremgang 
samt et noget stmre antal erhvervsaktive mcend end kvinder. 
Udviklingen i elevantal i folkeskolen er anf0rt i afsnit 1. 9. 
Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter i bygdens penge-omscetning og boligantal 
er anfc;nt i afsnit 1.2. 
Investeringsbehovei fremgar af afsnit 1. 6, og de fal'iisk indplacerede opgaver af afsnit 
1. 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlcegsomriider er anf0rt i afsnit 
1.10. 

B0meinstitution. Der findes ingen fonn for b0meinstitution eller dagpleje. En b0mepas
ningsordning er et stort 0nske, og en n0dvendighed for kvinders beskceftigelse pa 
systuen, skolen o.l. Placering kan ske i nrerheden af skole cller servicehus. 
Legeplads Jigger velpJaceret midt i bygden og kan udvides . 
.EodboLdbane ligger pa jrevnt sandterrcen i bygdens sydlige del. Drcening og bedre 
belregning 0nskes. Vintersport har gode muligheder i de jcevne bakker onlkring bygden. 
Folk~skQl~ er ~3stdelen af B-435, den nrerliggende B-634 og en tid1igere kirke B-121 
temmeUg langt f:ra den 0Vrige skole. B-121 er uegnet som skole, da bygningen er 
uhensigtsm<essig indrettet og ikke kan opvannes tilstrrekkeligt. Der er et stort behov for 
yderllgere lokaler. Udvidelse kan ske ved tilbygning til hovedskolen mod 0st, planlagt 
til opt0relse 1994-95, hvorefter B--121 kan rmnmes. 
BibJiotek har til huse i et lejet rum i andelsforeningens systue. Det skal af hensyn til 
skoleb0rnenes hrug med tiden flyttes til skolen, og indrettes i egne lokaler. 
Fritidsklub eller anden institution for unge er ikke opf0rt. Lidt fritidsklubaktiviteter 
finder sted i tilknytning til skolen. Der rna om fa ar fomdses flere unge, hvorved 
behovet for egnede aktivitetssteder stiger kraftigt. 
Gymnastiksal eller lille idrretshal findes ikke, men er et stort 0nske bade fra b0m, unge 
og sportsklubber. Forsamlingshusets sal benyttes Jejlighedsvis af skolen til gymnastik. Et 
gymnastikrum vil kunne placeres mellem hovedskolen og B-634, ncer ved servicehuset 
mecl bademulighed. 
Aldersinstitution findes ikke. A.nbringelse af reldre uden for hjemmet sker pa alderdoms
hjem i byen. Der forudses efter ar 2000 et St0rre antal celdre, hvorved der bliver 
stigende behov for beskyttede boliger eller reldrekollektiv i bygden. Placering skal med 
tiden ske ved jrevnt og centralt beliggende terrcen i bygdens syd0stlige del. 
Sundhedsvresenet har jordmoderbolig i B-259, et reldre utidssvarende hus. Ny konsulta
tion med faciliteter for bes0gende lceger og sengeliggende patienter skal snarest opf0res. 
Kirke er vestdel af B-435. Samdriften med skolen, ved foldevregge der sky des tilside sa 
klasselokaler inddrages til kirkerum, giver problemer i det daglige. Klasselokalemes 
anvendelighed til undervisning bliver begrcenset, nar de hver s0ndag skal kunne benyttes 
til gudstjeneste. Kirkedelen er uopvannet pa hverdage, med kulde- og trcekproblemer i 
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det tilst0dende klasserum. En ny kirke i egen bygning skal snarest opf0res i omrade 
C2 .1 eller indrettes i udvidet og modemiseret B-121. 
Kirkegard er beliggende et par hundrede meter 0st for bygden med tilstrrekkelig ud
videlsesmulighed. 
Forsamlingshus er B-436. Bygningen savner vedligeholdelse og et velfungerende op
vannningssystem. 
Servicehus med bademulighed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri er B-1500 opf0rt 1993 ved 
vintervandtank. Dette kan ved tilbygning udvides med b0mepasningsordning og 
alkoholfrit vrerested for samspilsramte. 
Indkvartering bar kommunen i B-438, en reldre barak af elementer fra Qudtlissat, der 
trrenger til en st0rre modemisering. 
Administration har kommunen i B-1226, der kan forlrenges. KNI-kontor er indrettet i 
butik B-906. 
Politimyndighed ud0Ves af kommunefoged. Der er 0nske om etab1ering af detention. 
KNI 's butik med flaskelager er B-906. Udvidelse er Wtrrengt, og vil l'Unne ske ved 
ti lbygning. Derudover er der lager i B-67 og B-69 samt en frysebarak. 
Private kiosker er den st0rre B-1297 og en mindre i omrade A2.1 uden B-nr. 
KNI 's tankanlreg med udleveringssted er placeret ved salteri. Der grelder specielle 
brandafstande for dette anlreg. De ovetjordiske tanke og r0T skal med tiden males. 
Udvidelse kan ske mod syd. 
Kai..anl<egget er en pramlosningsbro og har ringe vanddybde med 1 ,2m ved middelvand
stand. Det ma i planperioden forventes udbygget eller t1yttet mod 0st til fast ~jeld 
gmndet tilsandingsproblemer. Vejen fra kaj til jndhandlingshuset er ringe og en fast be
iregning er tiltnengt. Ved salteriet har kommunen anlagt et !ille brohoved for losning af 
fisk fra joller. Fart0jer ligger for svaj langs kysten, nogenlunde beskyttet for sondenvind 
men udsat for nordenvind. 
QQ.llitling af joller sker langs sandstranden. Der er 0nske om en transportvogn for joller. 
Yeje til byggemodne omrftder kan etableres forholdsvis nemt i det reJativt jrevne terrren. 
Helis:tQQ ligger pa jawnt gnesterra.m sydvest for bygden og kan benyttes planperioden 
ud. 
Elv(erk er B-1520 opf0rt 1993 sammenbygget tidligere elvrerk B-755 med lagertanke. 
Vandforsyning sker ved sommervandlcdning fra brek syd for bygden til vintervandtank 
pa 1000m3

• Kapaciteten rrekker knap nok til den nuvrerende befolknings forbrug med 
senricehus, og slct ikke til produktionsformal. Fomgelse af lagerbeholdningen kan ske 
ved forh0jelse af tanken, og er et start 0nske. 
Dagrenovation samt jemskrot deponeres ved lossepladsen mod nordvest og atbnendcs pa 
terrren lejlighedsvis. Bedre adgangsvej dertH og indhegning af losseplads med etablering 
af atbrrendingsrampe eller lille forbrrendingsovn cr 0nskelig. 
Natrenovation indsamles ikke, men tmnmes af den enkelte bmger uden for huset. En 
samlet natrenovations ordning fordrer etablering af vejadgang til tipsted ved havet. 
Natrenodump kan placeres ved losseplads mod nordvest. 
}3randskur er B-875. Dette 0nskes ombygget til brandstation med plads til 1 k0ret0j. 
Fiskeindhandling sker til salteri B-115, og transporteres til Uummannaq. I perioder med 
manglende transportmulighed, produceres lidt saltfisk og t0rfisk til hjemmemarked. 
Anlregget trrenger til modemisering og udbygning med mindre k01e- og frysekapacitet. 
Srelskind indhandles til salteriet. 
Andelsforeningen Neriunaq har skindsystue i B-1108. Hvis biblioteket flyttes, kan dette 
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rum inddrages til produktionsformal, og ellers kan bygningen udvides ved forlrengelse. 
Frellesvrerksted bar kommunen i B-231 med plads til reparation af et par jailer ad 
gangen. 

5.2 Retnin~:slinjer for arealanvendelsen i Qaarsut. 

Bygdeanvendelsesomradernes afgrrensning fremgar af kortbilag 8.3, i det omfang 
omrademe ligger indcn for det udtegnede kortgrundlag. Pile for omraders udbygnings
retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygni.:ngsretning efter denne plans 
planperiode. 

Inden for Qaarsut 's bygdezone ligger Qaarsuarssuk, hvor der bar vreret et kulbrud i 
1920-eme, og hvor der er mulighed for anlreg af en landlngsbane for fastvingefly. 

Bestemmelser for aile omrader i Qaarsut. 
Der tillades i tilknytning til den enkelte bolig drevet ikke-genevoldende erhverv sam 
advokat, fris0T o.l. nar bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indben
tet, herunder godkendelse af skiltning og reklamebelysning. 
Udend0rs rnaterialeoplag af lrengerevarende karakter ma kun finde sted afskrermet og 
efter kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Kun i bygninger i ornrade til frelles fonnal (C - ) kan der tillades etableret servcrings
steder for alkoholiske drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilting, og kan afsJa en ans0gning, hvis udskrenkningsstedet fonnodes at ville medf0re 
nabogener. 
I ncer tiJknytning til den enkelte bygning tillades etableret mindre udbuse, hundegirde, 
foderstativer, terrasser o.l. mir bygningsreglemcnts afstandskrav og bygdeplanbestemmel
ser overholdes samt areaJtildeling er opmiet. Ucthuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, fJagstrenger o.l. kan forlanges fjemet uden erstatning ved fraflytning eller 
safremt de ikke lrengere er i bmg. 
Milj0farlige vresker som benzin, olie: opl0sningsmidler, giftstoffer o.l. ma ikke hreldes 
pa temen eller ledes i kloak. Natrenovation (sort spildevand) rna kun udledes, safremt 
sundbedsmyndighederne bar godkendt det enkelte kloa.l(udl0b bertil. Overfladevand rna 
ikke Jedes til kloak. 
Udend0rs atbrrending eller henkastning af affald er ikke tilladt, undtaget herfra er 
losseplads. Tmnning af natrenovationsspande pa terrren eller i bavn er ikke tilladt 
safrernt der eksisterer en natrenovarionsordning for bygden, undtaget berfra er t0mning 
fra natrenovationsrarnpe. 
Ny bcbyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn tiJ bus- og tagfonner sarnt 
udvendlge materialer og farver. 
Bygningsh0jden ma pa nye bygninger ikke overstige 11m malt fra laveste terrrenpunkt, 
greldende for bver bygningskrop langs hele randfundamentet. 
St0rst tilladelige b0jde pa synlige fundaments- og kreldervregge er 3m. Synlige trrefunda
menter og s0jlefundamenter skal beklredes i gavl- og facadelinjen samt males til 
drekning. 
Nybyggeri 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 
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f<erdselsareal. v ed bebyggelsens udfonnning skal der tages hensyn til nabohuse, sa alle 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrrenregulering, sa omradet kan holdes 
ryddeligt og afvandet. 
Nybyggeri kan krreves tilsluttet kloakledning eller fjemvarmeledning, hvis disse 
faciliteter er f0rt frem inden for 25m fra byggefeltet. Safremt et nybyggeri ikke 
tilsluttes kloak, rna grat afl0bsvand ikke udledes, sa det kan blive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller safremt sundhedsmyndighedeme finder det · 
uacceptabelt. 
Veje tillades fremf0rt som vist pa kortbilag 8.3. Der tillades etableret gmfter gennem 
omradet til sikring af afvandingen. Der tillades fremt0rt el-, vand-, tele-, fjemvanne
og kloakledninger gennem omradet nar arealtildeling er opm\et. H vis ledninger krydser 
stier eller veje, skal der etableres passende overk0rsler, trapper gangbroer o.l. til 
sil:uing af fortsat frerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de oodvendige adgangstrapper til huset 
for opretholdelse af tilgrengelighed for offentlig service. 
Virksomheder i omnidet skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jrevnligt 
benytter ryddede. Affald eller materialer der fra virksomheden er bl<est ind pa andet 
areal eller i havnen, skal ogsa opryddes af den pagreldende virksomhed. 
Komrnunal.bestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af biler og opstilling af bade eller 
materialer, hvor det sk0nnes at vrere til gene for frerdselen eJler brandvresenets adgangs
mulighed. 
Til sikring af beboemes frerdsel i omradet, kan kommunalbestyrelsen fasts&tte retnings
linjer for afmrerkning ved toppen af stejle skd.ninger) nek-vrerksopsretning og tcrrrenbe
lysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan krreves opsat pa alle bygnillger uden 
erstatning til bygningsejeren. 
Joller og bade ma ikke fort0_jers eller banksrettes pa en sadan made, at de er til gene 
for k0rsel og pcrsoners fa:rdsel i omradet. Tov og stalwire skal opsrettes synligt, og 
saledes at de ikke udg0r en fare for personers fa:rdsel i omn\det. 
Flrensning af fangst tillades udf0rt, safremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hederne, og flrensestedet opryddes fuldstcendigt bagefter. 
TL~jring af hunde skal ske i henhold til hundevedtregt, og ma ikke ske, sa hunde kan na 
ud pa offentligt f::erdseJsareal eller slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrermere 
retningslu~jer om arealer til hundet0jring eller fritagelse for hundehold. 

F0lgende bygninger betegnes bevaringsvrerdige: 
B-62/69 Kontor, lager opf0rt 1903/1932 
B-67 I 63 Pakhus, vrerksted opf0rt 1920/1927 
B-71 Bygdebestyrerbolig opf0rt 1928 
B-121 Skole, tidligere kirke opf0rt 1911 
Bygningerne ligger samlet og udg0r et forholdsvis inta1.1: bevaringsvrerdigt bygningsmil
j0. Frysebarak mellem butik B-·906 og B-69 skat derfor med tiden flyttes. B-67 er en af 
de fa bygninger i distriktet, der er opf0rt af stenkvadrer og udg0r et karakteristisk trrek 
i Qaarsuts bybillede. I en afstand af 25m fra bygningeme rna der ikke opf0res nybyg
geri uden kommunalbestyrelsens godkendelse mcd hensyn til bevaringsinteresser. For de 
bevaringsv<r.rdige bygninger grelder samme bestemmelser som anf0rt for omrade Cl 1 

afsnit 3.13. 
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Det skal overvejes at bevare t0rvemurshusene B-500 og evt. B-826, der ligger mellem 
stranden og fjeldskraningen. 
Ved kysten ved Qaarsuarssuk ligger fundament af losserampe og et lille stenhus fra ca 
1920. Disse skal bevares som eksempel pa datidens kampestensfundamenter. 

Qaarsut har store udvidelsesmuligheder mod syd. Lossepladsen ligger acceptabel mod 
nordvest bort fra bygden i den hyppigste vindretning, og kan tillades suppleret med en 
natrenorampe til havet. Adgangsvejen til lossepladsen skal med tiden forbedres, og 
tiJlades videref0rt til Qaarsuarssuk. 
Den eksisterende pramlosningskaj har ringe vanddybde, og tiJlades forhenget til dybere 
vand eller flyttet til fjeldonm\det umiddelbart mod 0st. Der tillades etableret h0fter, 
b0lgebrydere o.l. til kystsikring af sandstranden. Der ma ikke afgraves sand fra 
stranden ved bygden, og ikke suges sand fra havbunden i nrerhed af bygden grundet 
fare for kystnedbrydning. 

Der tillades etableret landingsbane for fastvingefly pa det jrevne terrren ved Qaarsuars
suk. Fastlregning af indflyvningszoner, placering af laudingsbane, veje, terminalbygning 
o.l. skal ske i kommuneplantillreg med ny bygdeplan. 

For Qaarsut grelder f0lgende 4 klausulerede zoner: 

S2.1 Vandindvinding. 
Afgnensning af sprerrezonen fremgar af kortbilag 8.1, og om fatter det vandindvindings
omrade, der udnyttes til forsynlng af vintervandtanken. Vandindvind1ngsomradet er 
fastlagt ud fra reJativt udetaileret kortmateriale med 50-m h0jdekurver. Endviddere 
rummer vandindvindingsomractet dele af indlandsis, hvorfor der tages forbehold for evt 
afstmmninger under isen. Sprerrezonen kan derfor skulle revideres, n<ir mere detaileret 
viden foreligger. For omradet inden for S2.1 grelder samme regler som anfm1 i afsnit 
3.2 for Sl. 

S2.2 Helistop. 
Inden for landingsomradet ma der ikke ske bebyggelse, hundet0jring, materialeoplag o.l. 
der kan forhindre helikopterlanding. Inden for indflyvningfladen rna der ikke opfmes 
bygninger, der er sa h0je at de skrerer denne. Jndflyvningsfladen er defmeret ved de pa 
kortbilagene viste afgrrensninger i ind- og udflyvni11gsretningeme, og stigende med 
12,5 % (1 : 8) fra landingsomriidet. 
For de nrennere bestemmelser henvises til Statens Luftfartsvresen: "BL 3-25 Bestemmel
ser om etablering af helikoptert1yvepladser pa Frememe og Gmnland". 

82.3 Teleanlreg. 
Sprerrezonen fastlregges som en cirkel med radius 25m uden om telemasten og telehytte 
B-1459. 

S2.4 Tankanlreg. 
Sikkerhedszonen fastlcegges som en cirkel med centrum i tankanlcegget og radius 20m. 
Anlregsaktiviteter inden for dette omracte, rna kun ske efter tankanlcegsmyndighedens 
godkendelse. 
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For gasflaskedepotet grelder speciel b!d.Ildafstand pa 20m. Gasflaskedepotet sprerrer for 
fiskefabrikkens og butikkens udvidelsesmuligheder, og skal flyttes, f.eks. til den sydlige 
del af omrade B2.1. 

Der udlregges i Qaarsut 4 typer bygdeanvendelsesomrader til f0lgende formal: 

A2.1 + A2.2 Boligomrade. 
Omrademe udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse. Der tillades 
opf0rt enkelte kioske i omn\det, evt. i tilknytning til en bolig. 

B2.1 Havne- og erhvervsomrade. 
Omridet udJregges til havne- og erhvervsformru forbeholdt smransportvirksomhed med 
tilh0rende lagre, fiskefabrik, elvrerk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og 
fang st. 
Eksisterende boliger tillades renoveret. Genoptiorelse af erstatningsbolig for samme ejer 
kan tillades pa samme placering. 

C2.1 + C2.2 Centeromrade. 
C2.1 udlregges til centerfonnal forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og 
kulturelle institutioner hemnder kirkegard. Eksisterende boliger tillades renoveret. 
Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer kan tillades pa samme placering. 
C2.2 udlcegges til fodboldbane og spmtsaktiviteter. 

E2.1 + E2.2 Omrader for srerlig anvendelse. 
E2.1 udlregges til losseplads for dag- og natrenovation. 
E2.2 udlregges til helistop. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede omrader excl losseplads og helistop. 
Qaarsut. 

St0rrelse Antal bo- rest rummelighed, be- Andre bygninger pa 
1000 m2 liger byggeligt excl saneringer omn\det 

A2.1 40 21 20 - 30 % 2 

l\2.2 83 33 30 -50 % 1 

B2.1 45 * 14 10 - 20 % 9 

C2.1 50 13 10 - 20 % 8, kirkegard 

C2.2 49 0 20- 30 % fodboldbane 

IALT 267 81 50 - 90.000 m2 2-0 
* arealet er a malt ud fra k 'Stlin ·en ved middelvandstand. p y J 
Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1992, og ikke n0dvendigvis i over
ensstemmelse med biJagenes grundkort der er udtegnet 1989. 
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6. BYGDEPLA.~ IKERASAK. 

6.1 Hovedstruktur for Ikerasak. 

Placeringen af Ikerasak bygd fremgar dels af forsiden og af bilag 9 .1. De pr februar 
1994 eksisterende faciliteter er anf0rt pa bilag 9.2. 
Udviklingen i indbyggerantal fremgar af afsnit 1. l. Indbyggernes alders- og k0nsfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1 , og viser bygden bar svag befolkningsfrem
gang med nogen overvregt i antallet af mrend i forhold til kvinder. 
Udviklingen i elevantal i folkeskolen er ant0rt i afsnit 1.9. 
Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter j bygdens penge-omsretning og boligantal 
er anfmi i afsnit 1.2. 
Investeringsbehovet fremgar af afsnit 1.6, og de faktisk indplacerede opgaver af afsnit 
1. 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsomrider er anf0rt i afsnit 
1.10. 

Bomeinstitution. Ved servicehuset B-1298 er tilbygget en b0mepasningsstue for 12 b0m, 
der blev igangsat 1993 som dagplejecenter. 
Legeplads ligger ved skolen og kan udvides, eller en ny anlregges ved b0rnepasnings
stuen. 
fodboldbane ligger midt i bygden. Drrening er tiltrrengt. Om vinteren benyttes den lille 
sa til boldspil. Der er 0nske om etablering af bedre fodboldbane. evt . .i ornracte C3.2. 
Folks:skole er B-421 samt et sl0jdlokale 1 B-251. Der er et stmt behov for yderligere 
lokaler. Udvidelse kan ske ved tilbygning til hovedskolen. 
Bibliotek er en bogsamling i et klasselokale. Der er behov for eget lokale indrettet til 
bibliotek. Dette kan indplaceres i forbindelse med udvidelsen af skolen. 
Fritidsklub eiler anden institution for unge er ikke opf0Tt. Lidt fritidsklubaktiviteter 
finder sted l tilknytning til skolen. Der rna om fa ar fomdses t1ere unge, hvotved 
bchovet for egnede aktivitetssteder stiger kraftigt. 
Gymnastiksal eller lille idrretshal findes ikke, men er et stort onske bade fra b0rn, unge 
og sportsklubber. En gymnastiksal vii kunne placeres som tilbygning til skolen. 
Aldersinstitution findes ikke. Anbringelse af reldre uden for hjemmet sker pa alderdoms
hjem i byen. Der forudses efter ar 2000 et st0rre antal reldre, hvorved der bliver 
stigende behov for beskyttede boliger eller reldrekollektiv i bygden. Placering kan ske 
ved jrevnt og centralt beliggende terrren som i omrade A3 .1. 
Sundhedsvresenet har jordmoderbolig med konsultation i B-627, et reldre utidssvarencle 
hus med vanskelige adgangsforhold. Ny konsultation med faciliteter for bes0gende lreger 
og sengeliggcnde patienter skal snarest opf0res. 
Kirke er B-120. Bygningen sk0'nnes tilstrrekkelig til bygdens befolkningstal planperioden 
ud. 
Kirkegard er beliggende mellem kirke og skole med meget ringe udvidelsesmuJigheder. 
Ny kirkegard skal snarest anlregges syd0st for bygden i omnide C3.3. 
Forsamlingshus er B-73 7. Bygningen savner i t10j grad vedligeholdelse og etablering af 
et velfungerende opvammingssystem. 
Servicehus med bademulighed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri er B-1298. Det kan udvides 
med alkoholfrit vrerested for samspilsramte. 
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Indkvartering har kommunen i B-445, en barak af elementer fm Qudtlissat, der trrenger 
til istandsrettelse. Derudover har et privat entrepren0Tfirma indkvartering i en tidligere 
bolig. 
Administration har kommunen i B-1200. Placeringen er velegnet central, men ud
videJsesmulighedeme er begnensede af brandafstande. Nyt kontor kan placeres i C3.1. 
KNI-kontor ligger i det bevaringsvrerdige B-49. Nyt KNI-kontor med tidssvarende 
arbejdsforhold kan opf0res i C3 .1. 
Politimyndighed ud0Ves af kommunefoged. Der er et stort 0nske om etablering af deten
tion. 
KNI 's butik med flaskelager er B-382. Udvidelse er tiltrrengt og kan kun ske mod syd 
af hensyn til brandafstande. Der er lager i B-54-55-57, B-56 og B-700 samt en 
frysebarak. 
Privat kiosk er B-1340. 
KNI 's tankanlreg med udleveringssted er place ret ved B-49. Der grelder specielle 
brandafstande for dette anheg. Det kan udvides i mindre omfang. Synlige tanke og mr 
skal med tiden males. 
;Kajanlregget er clels en reldre skonnertkaj ved bugten midt i bygden med beskeden 
dybde og lejlighedsvis isproblemer, og dels en ny k~ ved fiskefabrikken med gode 
dybdeforhold. 
Vejen fra kajen ved fiskefabrikken til KNI-butik og lager er ringe, og en fast belregning 
er tiltrrengt. 
Srnabidehavn med pontonbro er i bugten ved skonnertkajen. Derudover har joller gode 
beskyttede fort0jningsmuligheder i bugt ved den sydlige del af bygden samt i bugten 
nord for bygden. Ophaling af jolter sker pa jrevnt fjeldtem:en ved bugter. Der 0nskes et 
organiseret jolleophalersted. 
Yeje til byggemodne 01nracter kan etableres efter lJdt temr.narbejde i den syd1ige deJ. 
HelistOP- ligger syd for bygden og kan benyttes planperioden ud. Regulering med singels 
over opstikkende sten er tiltrrengt. 
Elvrerk er B-1305 med lagertanke. Bygningen er rummelig og tankanlregget kan udvides 
i mindre omfang. Bortset fra ct enkelt saneringsmodent nabohus, giver placeringen ikke 
vresentlige st0jproblemer. 
VandforsynjQg sker ved helarsvandledning fra vands0 til 3 tapstcder i den nordlige del. 
Fiskefabrik og servicehus bar helarsvandforsyning. Vandledningen emskes videref0rt til 
skolen og mod syd til omriide A3.2. 
Dagrenovation samt jernskrot deponeres ved losseplads og afbrrendes pa terrren lejlig
hedsvis. Ny indhegnet Josseplads med afbrrendingsrampe eller Ulle forbrrendingsovn skaL 
snarest indrettes syd for bygden. 
Natrenovation indsamles ikke, men t0mmes af den enkelte bruger uden for huset. En 
samlet natrenovationsordning fordrer etablering af bedre veje samt et tipsted ved havet. 
Natrenodump kan placeres syd for bygden, ved forlrengelse af adgangsvej til ny los
seplads. 
Bmndskur er B-731. Dette 0nskes ombygget til brandstation med plads til l k0ret0j. 
Fiskeproduk"tionsanlreg er l B-1281 med embalagelager i B-201. Der foretages filetering 
og efterf0lgende indfrysning og frostlagring. Srelskind indhandles til produbionsan
lregget. Anlregget betegnes som fuldt udbygget bortset fm behov for 0get k0le- og 
fry sekapacitet. 
Der er 0nske om etablering af organiseret agningscentra1 for fiskere. Denne kan 
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pia ceres i omnlde B3 .1 i nrerhed af fiskefabrik med kaj. 
Frellesvrerksted har kommunen i B-899. Udvidelse kan ske ved tilbygning. 

6.2 Retningslinjer for arealanvendelsen i Ikerasak. 

Bygdeanvendelsesomrademes afgrrensning fremgar af kortbilag 9.3, i det omfang 
omrademe ligger inden for det udtegnede kortgrundlag. Pile for omraders udbygnings
retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans 
planperiode. 

Bestemmelser for alle omnl.der i Ikerasak. 
Der tillades i tilknytning til den enkelte bolig drevet ikke-genevoldende erhverv som 
advokat, fris0T o.l. n:'ir bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indhen
tet, herunder godkendelse af skiltning og reklamebelysning. 
Udend0rs materialeoplag af lrengerevarende karakter rna kun finde sted afskrermet og 
efter kornmunalbestyrelsens tilladelse. 
Kun i bygninger i omrade til frelles fom1al (C - ) kan der tillades etableret serverings
steder for alkoholiske drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilling, og kan afsla en ans0gning, hvis udskrenkningsstedet formodes at ville medf0re 
nabogener. 
I nrer tilknytning til den enkeJte bygning tillades etableret mindre udhuse, hundegarde, 
foderstativer, terrasser o.l. nar bygningsreglements afstandskrav og bygdeplanbestemmel
ser overholdes samt arealtildeling er opmiet. Udhuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, flagstrenger o. i. kan forlanges rjemet uden erstatning ved fraflytning eUer 
:safremt de ikke lrengere er i brug. 
Milj0farlige vresker som benzin, olie, oplmmingsmidler, giftstoffer o.l. ma ikke h::eldes 
pa terrren eUer ledes i kloak. Natrenovation (sort spildevand) rna kun udledes, safremt 
sumlhedsmyndighederne bar godkendt det enkelte kloakudl0b hertil. Overfladevand ma 
ikke ledes til kloak. 
Udend0rs atbnending eller henkastning af affald er ikke tilladt, undtaget herfra er 
losseplads. T0mning af natrenovationsspande pa terrren eller i havn er ikke tilladt 
safremt der eksisterer en natrcnovarionsordning for bygden, undtaget herfra er t~mming 
fra natrenovationsrampe. 
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til hus- og tagformer samt 
udvendige materialer og farver. 
Bygningsh~jden rna pa nye bygninger ikke overstige 11m malt fra laveste terrrenpunkt, 
greldende for hver bygningskrop langs hele randfundamcntet. 
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. 
Nybyggeri 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 
frerdselsareaJ. Ved bebyggelsens udfonnning skal der tages hensyn til nabohuse, sa aile 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrrenregulering, sa omradet kan holdes 
ryddeligt og afvandet. 
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Nybyggeri kan krreves tilsluttet kloakledning eller fjernvarmeledning, hvis disse 
faciliteter er fort frem inden for 25m fra byggefeltet. Safremt et nybyggeri ikke 
ti1sluttes kloak, rna gn\t afillbsvand ikke udledes, sa det kail blive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller safremt sundhedsmyndighederne finder det 
uacceptabelt. 
Veje tillades fremfort som vist pa kortbilag 9.3. Der tillades etableret gmfter gennem 
omn\det til sikring af afvandingen. Der tillades fremfort el-, vand-, tele-, fjernvarme
og kloakledninger gennem omradet nar arealtildeling er opmiet. Hvis ledninger krydser 
stier eller veje, skal der etab1eres passende overk0rsler, trapper gangbroer o.l. til 
sikring af fortsat frerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de nodvendige adgangstrapper til huset 
for opretho1delse af ti1grengelighed for offent1ig service. 
Virksomheder i omradet skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jrevnligt 
benytter ryddede. Affald eller materialer der 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 beboemes frerdsel i omradet, kan kommunalbestyrelsen fastsrette retnings
linjer for afmrerkning ved toppen af ste_jle skn\ninger, rrekvrerksopsretning og terrrenbe
lysning. Ve_jnavneskilte og gadenummerskilte kan krreves opsat pa aile bygninger uden 
erstatning til bygningse_jeren. 
Joller og bade rna ikke fort~jers eller banksrettes pa en sadan made, at de er til gene 
for korsel og personers frerdsel i omradet. Tov og st::llwire skal opsrettes synligt, og 
sa1edes at de ikke udg0r en fare for personers frerdsel i omradet. 
Flrensning af fangst tillades udfort, safremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hedeme, og tlrensestedet opryddes fuldstrendigt uagefter. 
Tojring af hunde skal ske i henhold til hundevedtregt, og ma ikke ske, sa hunde kan m\ 
ud pa offcntligt frerdselsareal eiJer slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrermere 
retningslinjer om arealer til hundetojring eller fritagelse for hundehold. 

F0lgende bygninger betegnes bevaringsvrerdige: 
B-49 Kontor opf0rt 1854 * 
B-57/55 Lager, sammenbyggede opfort 1850/1898 * 
B-60 Handelsforvalterbolig opf0rt 1909 
B-120 Kirke opfort 1937 
* bygninger opf0rt for ar 1900 er omfattet af fredningslov 511980 af 16.10.1980 og 
fredet, safremt de ikke lrengere er i brug. 
Sammen med de nyere pakhuse B-54 fra 1941 og B-56 fra ca 1945 udgor de et samlet 
bevaringsvrerdigt bygningsmilj0. B-49 er kommunens eneste arkitektonisk tydelige 
bindingsvrerkshus, og udgor et karakteristisk element i Ikerasak's bybillede. I en afstand 
af 25m fra bygningerne ma der ikke opfores nybyggeri uden kommunalbestyrelsens 
godkendelse med hensyn til bevaringsinteresser. For de bevaringsvrerdige bygninger 
gcelder samme bestemmelser som ant0rt for omrade C1 i afsnit 3.13. 
Det kan overvejes at bevare torvemurshuset B-890, der ligger i nrerheden af kirken. 

Ikerasak har gode udvidelsesmuligheder mod ost og vest. Lossepladsen og et par mindre 
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"private" affaldsafbnendingssteder giver lejlighedsvismggener, og skal snarest erstattes 
af en samlet ny losseplads lrengere syd for bygden. Der skal etableres ca 300 m 
adgangsvej hertil. Natrenorampe tillades etableret ved kysten syd for bygden. 
Pontonbro for joller tillades etableret i bugteme ved elvrerket. 
Den lavvandede S0 i . omrade A 3.1 tillades tilfyldt med stenmaterialer og bebygget. 
Den nuvrerende kirkegard er nresten fyldt, hvorfor en ny tillades anlagt i omrade C 3.3 
0st for bygden. 
Der tillades etableret teleanlreg uden for bygdeanvendelsesomrademe udlagt til byggeri. 

For Ikerasak grelder f0lgende 3 klausulerede zoner: 

S3.1 Vandindvinding. 
Mgrrensning af sprerrezonen fremgar af kortbilag 9.1, og omfatter det vandindvindings
omr:ide der udnyttes til helarsvandforsyning af tapsteder, servicehus og fiskefabrik fra 
vands0. Vandindvindingsomradet er for den 0stlige del fastlagt ud fra kortmateriale 
1:5000 med 2-m lwjdekurver, og her er medtaget en s0 i kote 81,3 der muligvis bar 
af10b til vands0en. For den vestlige del af vandindvindingsomn'idet er grrensen fastlagt 
ud fra kortmateriale med 50-m h0jdekurver. Sprerrezonen kan derfor skulle revideres, 
nar mere detaileret viden foreligger. For omradet inden for S3.1 grelder samme regler 
som anf0rt i afsnit 3.2 for Sl. 

S3.2 Helistop. 
Inden fvr landingsomrade~ ma der ikke ske bebyggelse, hundetojring, materialeoplag o. t. 
cler kan forhjndre helikopterlanding. Inden for indflyvningfladen ma der ikke opf0res 
bygninger, der er sa l10je at de skrerer denne. ].ndflyvnjngsfladen er defineret ved de pa 
kmtbilagene viste afgnensninger l ind- og udflyvningsretningeme, og stigende med 
12,5 % (1 : 8) fra landingsomractet. 
For de mennere bestemmelser henvises til Statens Luftfmi:svresen: "BL 3-25 Bestemmel
ser om etablering af helikopterflyvepladser pa Frememe og Gmnland". 

53.4 Tankanlreg. 
Sikkerhedszonen fastlregges som en cirkel med centmm i tankanlregget og radius 20m. 
Anlregsaktiviteter inden for dette omrade, rna knn ske cfter tankanlregsmyndighedens 
godkendelse. 
For gasflaskedepotet grelder specie] brandafstand pa 20m. 

Der udlregges i Ikerasak 4 typer bygdeanvendelscsomnider til f0lgende fonnal: 

A3.1 + A3.1 + A3.3 Boligomrade. 
Omnldeme udlregges til aben bebyggelse i fonn af een- og tofamiliehuse. Der tillades 
opf0rt enkelte kioske i omradet, evt. i tilknytning til en bolig. 
S0en i omriide A3.1 tillades reguleret og evt. opfyldt med stenmateriale. 

B3.1 Havne- og erhvervsomrade. 
Omnldet udlregges til havne- og erhvervsformai forbeholdt smransportvirksomhed med 
tilh0rende lagre, fiskefabrik, elvrerk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og 
fang st. 
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Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer 
kan tillades pa samme placering. 

C3.1 + C3.2 Centeromrade. 
C3.1 udkegges til centerfonnal forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og 
kulturelle institutioner herunder eksisterende boldbane og kirkegard. Eksisterende boliger 
tillades renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer kan tillades pa 
samme placering. 
C3.2 udlregges til ny fodboldbane og sportsaktiviteter. 
C3. 3 udlregges til ny kirkegard. 

E3.1 + E3.2 Omrader for srerlig anvendelse. 
E3. 1 udlregges til losseplads for dag- og natrenovation. 
E3.2 udlregges til helistop. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede omrader excl losseplads og helistop. 
Ikerasak. 

St0rrelse Antal bo- Restrummelighed, be- Andre bygninger pa 
1000 m2 liger byggeligt excl saneringer omradet 

A3.1 90 a 37 20- 50 % 2 
- · 

A3.2 80 22 30 ·-50 % 

A3.3 59 1 50- 70 % 1 

B3.1 71 * 3 20- 30 % 10 

C3.1 63 13 10- 20 % 11, boldbane, kirkeg. 

C3.2 32 l 20- 40 % 

lALT 3'88' 77 9U - 160_000 m2 24 

a incl s0ens area l, st0rste nunmeli )'hed er safr mt s0 tilf 1des. g y 
* arealet er opmalt ud fra kystlinjen ved middelvandstand. 
Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1992, og ikke n0dvendigvis i over
ensstcmmelse med bilagenes gnmdkort der er udtegnet 1989. 
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7. BYGDEPLAN SAATTUT. 

7.1 Hovedstruktur for Saattut. 

Placeringen af Saattut bygd fremgar dels af forsiden og af bilag 10.1. De pr februar 
1994 eksisterende faciliteter er anf0rt pa bilag 10.2. 
Udviklingen i indbyggerantal fremgar af afsnit 1.1. Indbyggemes alders- og k0nsfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1, og viser bygden bar et stort underskud af 
kvinder i den f0dedygtige alder. Samtidig - eller som f0lge heraf - er befolkningstallet 
for svagt nedadgaende. 
U dviklingen i elevantal i folkeskolen er anf0rt i afsnit 1. 9. 
Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter i bygdens penge-omsretning og boligantal 
er anf0rt i afsnit 1. 2. 
Investeringsbehovet fremgar af afsnit 1. 6, og de faktisk indplacerede opgaver af afsnit 
1 . 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsomrader er anfort i afsnit 
1.10. 

~0meinstitution. Der fmdes fra 1993 en dagplejeordning for 3 b0rn, men ellers ingen 
form for b0rneinstitution. Placering af ny institution kan ske i tilknytning til skole eller 
servicehus. 
Legeplad~ Jigger i den sydlige del og kan udvides. 
fodboldbanc er et stort 0nske. Placering kan ske i ornra.de C4.2. Materialer til regu
lering og belregning ma tilsejles, da der ikke findes egnede grusforekomster pa 0en . 
Folteskole cr B-206 samt skolekokken B-90. Det kan overvejes at samle sko1ens 
aktiviteter i B-206, og lade R-90 overga til andet formal. 
;Bibliotek Jigger i et klasselokale pa skoJen .. Det skal med tiden indrettes i r:get lokale, 
f.eks. i det tidligere kommunekontor i B-IOla umiddelbart ved skolcn. 
Ftitidsklub eller anden institution for unge er ikke opf0rt. Lidt fritidsklubaktiviteter 
finder sted i tilknytning til skolen. Der er 0nske om egnede aktivitetssteder. 
Gymnastiksal eller lille idrretshal findes ikke, men 0nskes af bade b0m, unge og sports
klubber. Forsamlingshusets sal benyttes lej1ighedsvis af skolen til gymnastik. En gym
nastiksal vil kurme placeres som tilbygning til servicehus med bademulighed eller 
indrettes i B-90. 
_Aldersin~titution findes ikke. B-378 var tidllgere forbeholdt bolig for 3 reldre, men er 
utidssvarende og rendret til to-familie bolig. Anbringelse af reldre uden for lljemmet 
sker derudover pa alderdomshjem i byen. JEldrekollektiv el1er beskyttede boliger er et 
onske, og kan opf0res i den centrale del af bygden efter sanering af utidssvarende huse. 
Sundhedsvresenet har jordmoderkonsultation i B-lOlb, et reldre bus uhensigtsmressigt til 
sundhedsfonmil. Ny konsultation med fadliteter for bes0gende lreger og sengeliggende 
patienter skal snarest opf0res. 
J(irke er B-131. Bygningen sk0nnes tilstrrekkelig til bygdens befolkningstal planperioden 
ud. 
Kirkegard er beliggende mod syd i C4.2 med tilstrrekkelig udvidelsesmulighed. 
Forsamlingshus er B-351. Bygningen savner vedligeholdelse og et velfungerende op
varmningssystem. 
Servicehus med bademuiighed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri er under opf0relse ved 
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skolen, og ventes ibrugtaget 1994. Det kan senere udvides med b0mepasningsordning 
og a1koholfrit vrerested for samspilsramte. 
Indkvartering har kommunen i B-1039, et Illorput-82 typehus. 
Administration har kommunen i B-1377, og KNI-kontor ligger i B-1056. Begge steder 
kan udvides ved tilbygning. 
Politimyndighed ud0'Ves af kommunefoged. Der er et stort 0nske om etablering af 
detention. 
KNI 's butik med lager er B-422 og B-95. Der er lager i B-94, B-98/99 samt en fryse
barak. Udvidelse af butik og lagerfaciliteter er tiltrrengt, og vii h.'tmne ske ved til
bygninger m\r brandafstandskrav opfyldes. 
Private kiosker er B-1295, B-1450 og B-1458 med husflidsvrerksted. 
KNI 's tankanlreg med udleveringssted er placeret yderst problematisk mellem salteri og 
KNI-butik. Hjemmestyret har dog meddelt dispensation for brandafstande. Blot en 
beskeden forurening med olieprodukter kan 0delregge store mrengder fisk, hvorfor 
fiskerikontrollen er betrenkelig ved naboskabet. Udleveringsstedet skal snarest flyttes ca 
lOOm mod vest til de to gasolie-lagertanke, der er opf0rt ved tidligere isgard. 
Kajanlregget blev anlagt i 1968 med en vanddybde pa 3,7m ved midde1vandstand. Ved 
istandsrettelse 1993 blev opmalt en vanddybde i det vestlige hj0rne pa 3,2m medens 
vanddybden i det 0stlige hj0rne kun var 1,9m grundet tilsanding. Vejen fra kaj til KNI
butik og produktionsanlreg er yderst ringe, og en fast belregning er strerkt tiltrrengt. 
Smiibadehavn med pontonbro er inderst j havn ved skonnertkaj. Derudover ligger joller 
fort0jret i bugter langs nordkysten, nogenlunde beskyttet for s0ndenvind men udsat for 
nordenvind. Kuttere fort0jes til b0jearrangemcnt nord for elvrerket. Der er et ~tort 
limske om anlreg af en 1re:mQ~ til beskyttelse mod is og b0lger fra nord. Ophaling af 
joller sker ved jrevnt fjeldterrren. Der er 0nske om etablering af jolleophalingssted. I 
forbindelse med Gmnlandsministeriets etablering af fort0jningsb0jer var medlaget et 
jolleophalersted, men det blev aldrig udf0rt grundet budgetm<essig udskydelse. Anlreg af 
joJleshebested er stadig et stort og aktuelt 0nske. 
Veje til byggemodne onmider savnes, og flere af de eksisterende stier 0nskes udbygget. 
HelistQll ligger syd for bygden og kan benyttes planperioden ud. Helistoppet mangler 
frerdigg0relse af tilfyldning i et hj0me og regulering med singels mellem opstikkende 
sten. 
Elyrerk er B-900a med lagertanke. Bygningen er en reldre sta]elementkonstruktion, utret 
for fygesne, med darlige arbejdsforhold og skal om fa ar udskiftes til mere mmmelig 
maskinbygn_ing. K0levarmen fra elvcerket kan udnyttes i det tilbyggede afsaltningsanlreg. 
V andforsynin_g sker ved afsaltning af havvand, og ferskvand leveres fra 1 taps ted pa 
afsaltningsanlreg B-900b. Kapaciteten kan fordobles uden tilbygning, og yderligere 
udvidelser vii kunne ske mod vest. Driftomkostningerne er ca 10 gange sa store som 
ved vintervandtankanl<eg, 400 kr/m3 afsaltet havvand! 
Dagrenovation samt jernskrot deponeres ved uhensigtsm<essig losseplads umiddelbart 0st 
for kajen og afbrrendes pa terrren lejlighedsvis. Ny indhegnet losseplads med atbr<en
dingsrampe eller lille forbrrendingsovn skal snarest placeres syd for bygden. 
Natrenovation indsamles ikke, men t0mmes af den enkelte bruger uden for huset. En 
samlet natrenovationsordning fordrer etablering af adgangsveje og udbedring af de 
eksisterende samt et tipsted ved havet. Natrenodump skal med tiden placeres sa 
udt0mning sker til havet syd for bygden og ikke i nrerhed af vandindtag til afsaltnings
anlreg. 
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Brandskur er B-662. Dette 0nskes ombygget til brandstation med plads til 1 lrnret0j. 
Fiskeproduktionsanh.eg er salteri B-1184. Fisk transporteres derfra til Uummannaq for 
videreforarbejdning. I perioder uden transponmulighed produceres mindre mrengder af 
saltfisk og t0rfisk til hjemmemarkedbrug. Anlregget 0nskes udbygget rned lrnle- og 
frysefaciliteter. Srelskind indhandles til produktionsanlregget. 
Andelsforeningen Aqquut bar produktionshus og rreklinget0rreri i B-990. 
Frellesvrerksted har kommunen i B-207. Udvidelse kan ske ved tilbygning. 

7.2 Retningslinjer for arealanvendelsen i Saattut. 

Bygdeanvendelsesomrademes afgrrensning fremgar af kortbilag 10.3, i det omfang 
omrademe ligger in den for det udtegnede kortgrundlag. Pile for omniders udbygnings
retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans 
planperiode. 

Bestemmelser for aile omrader i Saattut. 
Der tillades i tilknytning til den enkelte bolig drevet ikke-genevoldende erhverv som 
advokat, frism o.l. nar bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indhen
tet, henmder godkendelse af skiltning og reklamebelysning. 
Udend0rs materialeop1ag af lrengerevarende karakter ma kun finde sted afskrennet og 
efter kommunalbestyrelsens tiHadelse. 
Kun i bygninger i omrade til frelles fonnal (C - ) kan der tillades etableret 8erverings
steder for a1koholiske drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilling, og kan afsla en ansogning, hvis udskrenknlngsstedct formodes at ville medf0re 
nabogener. 
I mer tilknytning til den enkelte bygning tillades etableret mindre udhuse, hundegarde, 
foderstativer, terrasser o.l. ru\r bygningsreglements afstandskrav og bygdeplanbestemmel
ser overholdes samt arealtildeling er opnaet Udhuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, flagstrenger o.l. kan forlanges fjemet uden erstatning ved fraflytning eller 
safremt de ikke lcengere er i brug. 
Milj01'arlige vresker som benzin, olie, opillsningsmidler, giftstoffer o.L ma ikke hreldes 
pa terrren eller ledes i kloak. Natrenova6on (sort spildevand) ma kun udledes, sifremt 
sundhedsm yndighedeme har godk:endt det enkelte kloakudl0b hertil. Overfladevand rna 
ikke ledes til kloak. 
Udend0rs afbnending eller henkastning af affaJd er ikke tilladt, undtaget herfra er 
losseplads. Tmnning af natrenovationsspande pa terrren eller i havn er ikke tilladt 
safremt der eksisterer en natrenovarionsordning for bygden, undtaget herfra er tmnning 
fra natrenovationsrampe. 
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 milt fra laveste terrrenpunkt, . 
greldende for hver bygningskrop langs hele randfundamentet. 
St0rst tilladelige h0jde pa synlige fundaments- og kreldervregge er 3m. Synlige trrefunda
menter og s0jlefundamenter skal beklredes i gavl- og facadelinjen s'amt males til · 
drekning. 
Nybyggeri skal ske sa eksisterende vej og stiforl0b ikke forringes. Nybyggeri skal 
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udformes sa det ikke giver anledning til dannelse af un0digt store snedriver pii offentligt 
frerdselsareal. Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn til nabohuse, sa aile 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om temenregulering, sa omriidet kan holdes 
ryddeligt og afvandet. 
Nybyggeri kan krreves tilsluttet kloakledning eller :fjemvarrneledning, hvis disse 
faclliteter er f0rt frem inden for 25m fra byggefeltet. Siifremt et nybyggeri ikke 
tilsluttes kloak, ma grit afl0bsvand ikke udledes, sa det kan blive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller siifremt sundhedsmyndighedeme finder det 
uacceptabelt. 
Veje tiHades fremf0rt som vist pii kortbilag 10.3. Der tillades etableret gnrl'ter gennem 
omractet til sikring af afvandlngen. Der tillades fremfmt el-, vand-, tele-, fjemvarme
og kloakledninger gennem omradet nar arealtildeling er opnaet. Hvis ledninger krydser 
stier eller veje, skal der etableres passende overkmsler, trapper gangbroer o.l. til 
sikring af fortsat frerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de n0dvendige adgangstrapper til huset 
for opretholdelse af tilgrengelighed for offentlig service. 
Virksomheder i omradet skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jrevnligt 
benytter ryddede. Affalcl eller materialer der fra virksomheden er blrest ind pa andet 
areal eller i havnen, skal ogsa opryclcles af den pagreldende virksomhed. 
Kommunalbestyrelsen kan forhyde langtidsparkering af hiler og opstilling af bade eller 
materialer, hvor det sk0nnes at vrere til gene for frerdselen eller brandvresenets adgangs
mulighed. 
Til sikring af beboemes frerdse] i omradet, kan kommuna1bestyrelsen fastsrette retnings-
linjer for afmrerkning ved toppen af stejle skn\ninger, rrekvrerksops&tnjng og temenbe-
lysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan kneves opsat pa aile bygninger uden 
erstatnjng til bygningsejeren. 
Joller og bade rna ikke fort0jers eller bank:scettes pa en sadan made, at de er til gene 
for k0rsei og personers fcerdsel i omradet. Tov og stalwire skal opsrettes synligt, og 
saledes at de ikke udg0r en fare for personers frerdsel i omradet. 
Flrensning af fangst tillades udf0rt, safremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hederne, og flrensest.edet opryddes fuldstrendigt bagefter. 
T0jr.J1g af hunde skal ske i henhold til hundevedtregt, og ma ikke ske, sa hunde kan na 
ud pa offentligt frerdselsareal eller slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrennere 
retningslinjer om arealer til hundet0jring eller fritagelse for hundeholcl. 

F0lgende bygninger kan betegnes bevaringsvrerdige: 
B-90 Skole, tidl. butik opf01t 1899 * 
B-94 Lager opf0rt 1878 * 
B-99 Lager, tidl. spcekhus opf0rt 1871 * 
B-101 Jordmoderkonsultation opf0rt 1905 
B-131 Kirke opf0rt 1927 
* bygninger opf01t f0r ar 1900 er omfattet af freclningslov 5/1980 af 16.10.1980 og 
fredet, siifremt de ikke lrengere er i brug. 
Nogle af bygningerne har faet en hardhrendet modernisering, men kan rumme mulighed 
for etablering af et historisk bygningsmilj0 i midten af bygden. 
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V ed kajen ligger f0lgende reldre bygninger: 
B-92 Indhandlingshus opf0Tt 1932 
B-98 Lager, tidl sprekhus opf0rt 1905 sammenbygget med B-99 
B-95 Pakhus, lager opt0rt 1899, udvidet 1990 
Efter placering af fiskefabrik B-1184, KNI-butik sammenbygget med B-95, KNI-kontor 
og frysebarak udg0r bygningeme ikke noget intakt bygningsmilj0, og betegnes ikke 
specielt bevaringsvrerdige. De reldre bygninger tillades nedtaget og genopf0rt et andet 
sted, safremt Landsmuseet kan godkende projektet. 

Saattut har gode udvidelsesmuligheder mod syd og 0st. Da fart0jer ligger udsat for 
nordenvind, tillades etableret hemole ved skrerene mod 0st og bugten 0st for bygden 
kan benyttes til badfort0jring. 
Den nuvrerende losseplads ligger uskrennet nrer ved bygden og giver mggener. Affald 
blreser derfra ud i havet eller ind i bygden. En ny losseplads tillades etableret i dal syd 
for bygden, ca 400 m adgangsvej skal etableres dertil. Altemativt kan forbrrendingsan:.. 
lreg opstilles i E4.4, hvilket kun krrever ca lOOm adgangsvej. 
Da den eneste vandforsyningsmulighed er afsaltning af havvand, rna natrenovation ikke· 
udledes, sa det giver risiko for forurening ved ravandsindtaget. Natrenorampe tillades 
etableret ved kysten syd for bygden. 
KNI-butik B-422, tankanlreg med udleveringssted og salteri B-1184 Jigger uhensigts
mressigt tret ved hinanden, og har dispensationer for brandafstande. Tankanlreg med 
udleveringssted tillades flyttet ca 100 m mod vest til de 2 1agertanke opf0rt ved den 
tidligere isgihd. 

For Saattut grelder feilgende 3 klausulerede zoner. Drikkevand indvindes ved afsaltning 
af havvand fra vandindtag nord for elvrerket, og der cr ikke t~'lstlagt sprerrezoncr for 
havomradet. 

84.2 Helistop. 
Inden for landingsomradet rna der ikkc ske bebyggelse, hundet0jring, materialeoplag o.l. 
der kan forh:indre helikopterlanding. Inden for indflyvningfladen rna der ikke opf0res 
bygninger, der er sa h0je at de skrerer denne. IndflyYningsfladen er defineret ved de pa 
kortbilagene viste afgrrensninger i ind- og udflyvningsretningeme, og stigende med 
12,5% (1 :8) fra landingsomradet. 
For de nrennere bestemmelser henvises til Statens Luftfartsvresen: "BL 3-25 Bestemmel
ser om etablering af helikopterflyvepladser pa Fremerne og Gmnland". 

S4.3 Teleanl~g. 
Sprerrezonen fastlregges til 25m uden om anlreget med telemasten og telehytte B-947. 

S4.4a + S4.4b Tankanl~g. 
Sikkerhedszonen fastlregges som en cirkel med centrum i tankanlregget og radius 20m. 
Anlregsaktiviteter inden for dette omrade rna kun ske efter tankanlregsmyndighedens 
godkendelse. Det reldste tankanlreg i S4.4a ligger med dispensation for brandafstand til 
KNI -butik og fiskefabrik. Derfor og grundet risiko for forurening af fiskeprodukter med _ 
olieprodukter, skal dette tankanlreg snarest muligt afvikles og aktiviteterne flyttes til 
S4.4b. For gasflaskedepotet grelder speciel brandafstand pa 20m. 
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Der udlregges i Saattut 4 typer bygdeanvendelsesomrader til fetlgende formal: 

A4.1 Boligomrade. 
Omradet udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse. Der tillades 
opf0rt enke1te kioske i omradet, evt. i tilknytning til en bolig. 

B4.1 Havne- og erhvervsomrade .. 
Omradet udlregges til havne- og erhvervsformal forbeholdt s01:ransportvirksomhed med 
tilh0rende lagre, fiskefabrik, elvrerk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og 
fangst. 
Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer 
kan tillades pa samme placering. 

C4.1 + C4.2 Centeromrade. 
C4.1 udlregges til centerformal forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og 
kulturelle institutioner. Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstat
ningsbolig for samme ejer kan tillades pa samme placering. 
C4.2 udlregges til kirkegard og sportsaktiviteter. 

E4.1 + E4.2 + E4.3 + E4.4 Omrader for srerlig anvendelse. 
E4.1 udlregges tjl losseplads kun for dagrenovation. Lossepladsen skal snarrest muligt 
f1yttes lrengcre vrek fra bygden. 
E4.2 udlregges til helistop. 
E4.3 udlregges til ny losseplads for dag - og natrenovation_ Efter udsendelse af kommu
neplanforslaget er fundet en mere hensigtsma;ssig placering, og denne placering er 
anfmi pa bilag 1 0. 3. 
E4.4 udla;gges for opstilling af bygdeforbnendingsovn. Aske og slagger slutdeponeres 
pa losseplads i E4.3. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede omrader excl losseplads og heli~top 
Saattut. 

St0rrelse Antal bo- Restrummelighed, be- Andre bygninger pa 
1000 m2 liger byggeligt excl saneringer omradet 

A4.1 168 55 30 ·-50 % 4 

B4.1 54 5 30 -50 % 8 

C4.1 44 26 0- 10 % 15 

C4.2 45 0 30- 70 % 1 , kirkegard 

IALT 311 86 8o - 150.000 m4 28 
G .. * arealet er opmatt ud fra kysilinJen ved uuddelvandstand. 

Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1992, og ikke 110dvendigvis i over
ensstemmelse med bilagenes grundkort der er udtegnet 1989. 
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8. BYGD:EPLAN UKKUSISSAT. 

8.1 Hovedstruktur for Ukkusissat. 

Placeringen af Ukkusissat bygd fremgar dels af forsiden og af bilag. 11 .1. De pr febmar 
1994 eksisterende faciliteter er anf0rt pa bilag 11.2. 
Udviklingen i indbyggerantal fremgar af afsnit 1.1. Indbyggemes alders- og hmsfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1, og viser at stigningen i indbyggerantal 
nresten udelukkende er sket gmndet et 0get antal mrend i den erhvervsaktive alder. 
Udviklingen i elevanta1 i foJkeskolen er anf0rt i afsnit 1.9. 
Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter i bygdens penge-omsretning og boligantal 
er anf0rt i afsnit 1.2. 
Investeringsbehovet fremgar af afsnit 1.6, og de faktisk indplacerede opgaver af afsnit 
1. 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsomrader er anf0rt i afsnit 
1.10. 

B0rneinstiUition. Der findes ingen form for b0meinstitution eller dagpleje. En b0mepas
ningsordning er et stort 0nske, og en m~dvendighed for kvinders beskreftigelse pa pro
duktionsanlregget. Placering kan ske i omracte C5 .1. 
Legeplads Jigger ved kirkegard, er strerkt nedslidt og kan lam udvides i mindre omfang . 
.fodboldbane er et stort 0nske, og kan placeres pa relativt jrevnt terrren nord for for
samlingshus. Materialer til st0rre regulerings- og befrestelsesarbejder skal tilsejles. 
Folkeskole er B-414 og tidligere skolekapel B-137, der er indrettet til skole. Den 
spredte bcliggenhed er yderst uhensigtsmressig i den daglige skoledrift. Der er et stort 
behov for yderligere lokaler. Udvldelse kan ske ved en mindre tilbygning til skolen. 
Bibliotek er en bogsamling i et klasselokale. Det er 0nskeligt med selvstrendigt lokale tH 
biblioteket. 
Fti.tidskluq eller anden institution for unge er ikke opfmt. Lidt fritidsklubaktiviteter 
finder sted i tilknytning til skolen. Der ma om fa ar forudses flere unge, hvorved 
behovet for egnede aktivitetssteder stiger. 
Gymnastiksal e11er lille idrretshal findes ikke, men er et stort 0nske bade fra b0m, unge 
og sportsklubber. ForsamJingshusets sal benyttes lcjlighedsvis af skolen til gymnastik. 
En gymnastiksa] vil k"lmne placeres i CS .1. 
Aldersinstitution fmdes ikke. Anbringelse af reldre uden for hjemmet sker pa alderdoms
hjem i byen. Der forudscs cftcr ar 2000 ct st0rre antal reldre, hvorved der bliver 
stigende behov for beskyttede boliger eller reldrekollektiv i bygden. 
Sundhedsvresenet har jordmoderkonsultation og f0dselsmedhjrelperbolig i B-747. Der 
forventes i 10bet af planperioden at opsta behov for udbygning med faciliteter for be
s0gende lceger og sengeliggende patienter. 
Kirke er i B-1396. Bygningen sk0nnes tilstrrekkelig til bygdens befolkningstal plan
perioden ud. 
Kirkegard er beliggende ved kirken uden udvidelsesmuligheder. Ny kirkegard skal 
snarest anlregges. En velegnet placering er et jrevnt skranende omrade ca 500m syd for 
bygden, uden for det omrade der er kortudtegnet 1:2000 og derfor k:un angivet ved 
retning pa bilag 11. 3. 
Forsamlingshus er B-465. Bygningen er rimeligt velholdt, men mangler et tidssvarende 
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opvarmningssystem. 
Servicehus med bademulighed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri er B-1341. 
Indkvartering har komnmnen i B-466, en relclre barak af elementer fra Qudtlissat, der 
trrenger til modernisering. 
Administration har kommunen i B-1114. KNI-kontor ligger i butik B-448. Begge steder 
kan udvides ved tilbygning. 
Politimyndighed ud0Ves af kommunefoged. Der er 0nske om etablering af detention. 
KNrs butik med flaskelager er B-448. Fjernlager er i B-24 ved kaj og de bevarings
vrerdige pakhuse B-1 09 og B-111. 
Private kiosker er B-1394 og B-777. 
KNI 's tankanlreg med udleveringssted er placeret ved kajen. Hjemmestyret har godkendt 
den samlede placering af KNI 's og elvrerkets lagertanke ved kajen, herunder at 
benzintank ikke er tildrekket men forsynet med flammemur. Synlige tanke og mr skal 
med tiden males. 
K<!ignlregg~ har fin vanddybde med 3,5m ved middelvandstand, og forventes at drekke 
behovet planperioden ud. Vejen fra kaj til K..l'~I-butik mangler en fast belregning pa den 
sidste del. 
Smabadehavn er i bugten syd for fiskefabrik. Jailer ligger udsat for nord- og vestlige 
vinde. Der er et stort 0nske om etablering af lremole for smabadene fra nresset med 
tankanlregget. Ophaling af jailer sker 1angs stenstrand i bugten. 
Y~k til byggemodne omnlder mod nord savnes. 
Hehstop ligger pa et re1ativt jrevnt men noget vandlidende areal nrer forsamlingshus. 
1nd- og uclflyvning er problematisk og underlagt restriktioner i startv<:egt. Derudover er 
der snedrivcproblemer om vinteren, og indf1yvning hen over lossepladsen giver 
ophvirvling af affald. Et nyt hellstop skal inden for de n;:ermeste ar placeres nord for 
bygden. 
Elvrerk; er B-970 med lagertanke. Bygningen er mmmelig, og placeringen giver fa 
st0jgener for bygdens beboere. Lagertankene skal med tiden flyttes l;:engere v;:ek fra 
KNI 's tanke af hensyn til brandafstand. 
Vandforsyning sker ved sommervand fra elv syd for bygden til vintervandtank pa 
1400m3

. Denne har knap nok kapacitet til bygdens nuvrerende befolkning, bad i 
servicehuset samt 500 m3 til produktionsformal. Der er i perioder kun vand til at have 
2 vaskemaskiner i drift i servlcehuset. Y derligere vintervand kan opnas ved opt0relse af 
ny vandtank ved siden af. 
Dagrenovation samt jemskrot deponeres ved losseplads mod nord og atbrrendes pa 
terr;:en lejlighedsvis. Ny indhegnet losseplads med atbrrendingsrampe eller lille for
brrendingsovn skal med tiden placeres lrengere mod nord. 
Natrenovation indsamles og t0mmes pa rampe til havet. Denne skal grundet lugtgener 
for naboer med tiden flyttes lrengere mod nord. 
Brandskur er B-1235. Dette 0nskes ombygget til brandstation med plads til 1 k0ret0j. 
Fiskeproduktionsanlreg er i B-1334. Der sker japan-skrering af hellefisk (fjernelse af 
hoved og hale), i mindre omfang filetcring og efterf0lgende indfrysning og frostlagring. 
Anlregget betragtes som fuldt udbygget bortset fra supplerende k.0le- og frysekapacitet. 
Srelskind indhandles til produktionsanlregget. 
Der er 0nske om etablering af organiseret agningscentral for fiskere. Denne kan 
placeres i omrade B5 .1 i nrerhed af kaj. 
Andelsforenin_gen Ulo har produktionshus og rreklinget0rreri i B-974. 
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Kvindeforeningen har systue i B-313, og udfmte tidligere reparations syarbejde for 
minen i Maannorilik. 
Frellesvrerksted har kommunen i B-332. Udvidelse kan ske ved tilbygning i mindre 
omfang. 

8.2 Retnineslinjer for arealanvendelsen i Ukkusissat. 

Bygdeanvendelsesomracternes afgrrensning fremgar af kortbilag 11.3, i det omfang 
omcldeme ligger inden for det udtegnede kortgrundlag. Pile for omnlders udbygnings
retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans 
planperiode. 

Bestemmelser for alle omrader i Ukkusissat. 
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 skjltning og reklamebelysning. 
Udend0rs rnaterialeoplag af lrengerevarende karakter rna kun finde sted afskrennet og 
efter kornrnunalbestyrelsens tilladelse. 
Kun i bygninger i omrade til f::elles fonniil (C - ) kan der tillades etableret serverings
steder for a1koholiske drikke. Kornmunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilf::elde meddele 
bevilling, og kan afsla en ans0gPlng, hvis udsk::enkningsstedet fonnodes at ville medf0re 
nabogener. 
I mer tilknytning til den enkelte bygning tiliades etableret mindre udhuse, hundegarde, 
foderstativer, terrasser o. L mil' bygningsreglements afstandskrav og bygdepianbestemmel
ser overholdes samt arealtildeling er opnaet. Udhuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, flagstrenger o.l. kan forlanges fjemet uden erstatning ved fraflytning eller 
safremt de ikke l::engere er i brug. 
Milj0farlige v::esker som benzin, olie, opl0sningsmidler, giftstoffer o.l. ma .Ll<.ke hreldes 
pa temcn eller ledes i kloak. Natrenovation (sort spildevand) rna kun udledes, safremt 
sundhedsmyndighederne har godkendt det enkelte kloakudl0b hertil. Overfladevand ma 
ikke leclcs til kloak. 
Udend0rs afbncnding eller henkastning af affald er ikke tilladt, undtaget herfra er 
losseplads . T0mning af natrenovationsspandc: pa temen eller i havn er ikke tilladt 
safremt der eksisterer en natrenovarionsordning for bygden, undtaget herfra er t0mning 
fra natrenovationsrampe. 
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til bus- og tagfonner samt 
udvendige materialer og farver. 
Bygningsh0jden ma pa nye bygninger ikk:e overstige 11m miilt fra laveste terr::enpunkt, 
g::eldende for hver bygningskrop langs hele randfundamentet. 
St0rst tilladelige h0jde pa synlige fundaments- og k::elderv::egge er 3m. Synlige trrefunda
menter og s0jlefundamenter skal beklredes i gav 1- og facadelinjen samt males til 
d::ekning. 
Nybyggeii skal ske sa eksisterencle vej og stiforl0b ikke forringes. Nybyggeri skal 
udfonnes sa det ikke giver anledning til dannelse af uoodigt store snedriver pa offentligt 
f::erdselsareal. Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn til nabohuse, sa aile 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
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Ved nybyggeri kan der stilles krav om temenregulering, sa omradet kan holdes 
ryddeligt og afvandet. 

Side 107. 

Nybyggeri kan krreves ti1sluttet kloakledning eller fjemvanneledning, hvis disse 
faciliteter er f!fnt frem inden for 25m fra byggefeJtet. Safremt et nybyggeri ikke 
tilsluttes kloak, rna gn\t afl0bsvand ikke udledes, sa det kan blive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller sMremt sundhedsmyndighedeme finder det 
uacceptabelt. 
Veje tillades fremf0rt som vist pa kortbilag 11.3. Der tillades etableret gmfter gennem 
omradet til sikring af afvandingen. Der tillades fremf0rt el-, vand-, tele-, fjernvanne
og kloakledninger gennem omradet nar arealtildeling er opnaet. H vis ledninger krydser 
stier eller veje, skal der etableres passende overkersler, trapper gangbroer o.l. til 
sikring af fortsat frerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de n0dvendige adgangstrapper til huset 
for opretho1delse af tilgrenge1ighed for offentlig service. 
Virksomheder i omradet skal holde de arealer virksombeden samt dens kunder jrevnligt 
benyttcr ryddede. Affald eller materialer der fra virksomheden er blrest ind pa andet 
areal eller i havnen, skal ogsii opryddes af den pagreldende virksomhed. 
Kommunalbestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af biler og opstilling af bade eller 
materialer, hvor det s.k0nnes at vrere til gene for frerdse1en eller brandvresenets adgangs
mulighed. 
Til sikring af beboemes frerdsel i omn\det, kan kommunalbestyrelsen fastsrette retnings
linjer for afmrerkning ved toppen af stejle skrfmjnger, rrekvrerksopsretning og temenbe
lysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan kneves opsat pa alle bygninger uden 
erstatning til bygningsejeren. 
Joller og bade ma jkke fortojers eller hanks<ettes pa en sactan made, at de er til gene 
for :ki-Jrsel og personers frerdse1 i omradet. Tov og staiwire skal opsrettes synligt, og 
saledes at de ikke udg0r en fare for personers frerdsel i omradet. 
Flrensning af fangst tillades udf0Tt, safremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hedeme, og flrensestedet opryddes fuldstrendigt bagefter. 
T0jring af hunde skal ske i henhold til hundevedtregt, og rna ikke ske, sa hunde kan ml 
ud pa offentligt frerdsclsareal eller slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrermere 
retningslinjer om arealer til hundet0jring eller fritagelse for hundehold. 

F0lgende bygninger betegnes bevaringsvrerdige: 
B-1 04 Pakhus opf0rt 1907 
B-109 Pakhus opf0rt 1867 * 
B-111 Pakhu s opf0rt 1906 
B-31 3 Kvindeforening systue opf0rt ca 1930 
* bygninger opf0rt f0r ar 1900 er omfattet af fredningslov 5/1980 af 16.10.1980 og 
fredet, safremt de ikke lrengere er i brug. (Pa gavl af B-109 er fej1agtigt monteret nr
skilt 108.) 
Bygningeme udg0r et samlet bevaringsvrerdigt bygningsmilj0 der ligger karakteristisk 
med et t0rre/badophalingsomnl.de ned til stranden. I en afstand af 25m fra bygningeme 
rna der ikke opf0res nybyggeri uden kommunalbestyrelsens godkendelse med hensyn til 
bevaringsinteresser. For de bevaringsvrerdige bygninger grelder samme bestemmelser 
som anf0rt for omrade c 1 i afsnit 3 .13. 
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Ukkusissat bar kun udvidelsesmulighed mod nord. Da det samtidig er forholdsvis 
kuperet tetTren, rna der 0konomiseres med arealanvendelsen. 
Grundet bygdeudvikling mod nord, tillades den eksisterende losseplads og natrenorampe 
flyttet lrengere mod nord. Ca 400 m adgangsvej rna anlregges dertil. 
Helistoppet har vanskelige indflyvningsforhold og problemer med snedriver. Et nyt 
helistop tillades anlagt nord for bygden og adgangsvej hertil etableret. 
Den nuvrerende kirkegard er nresten fyldt, og kan ikke udvides. En ny kirkegard tillades 
anlagt i et omrade syd for bygden. 
Nrer ved bygden findes et par sma fedtstensforekomster. Disse tillades brudt af den 
fastboende befolkning til eget brug. Forekomsteme er meget beskedne, sa for at 
forbeholde dem for bygdebefolkningen, er de ikke anf0rt pa kortbilaget. 
Der tillades etableret teleanlreg uden for bygdeanvendelsesomrademe. 

For Ukkusissat grelder f0lgende 3 klausulerede zoner: 

SS.l Vandindvinding. 
Afgrrensning af sprerrezonen fremgar af kortbilag 11.1, og omfatter det vandindvin
dingsomriide, der udnyttes til forsyning af vintervandtanken. Vandindvindingsomriidet er 
fastlagt ud fra kortmateriale 1:20.000 med 10-m h0jdekurver. Endviddere rummer 
vandindvindingsomnidet dele af indlandsis, hvorfor der tages forbehold for evt af
stmmninger under isen. Sprerrezonen kan derfor skulle revideres) oar mere detaileret 
viden foreligger. For omradet inden for S5 .1 grelder samme regler som anf0rt i afsnit 
3.2 for Sl. 

S5.2 Helistop. 
Inden for landingsomradet ma der ikke ske bebyggelse, hundet~jring, materialeoplag o.J. 
der kan forhindre helikoptcrlanding. Inclen for indflyvningfladen rna der ikke opf0rcs 
hygninger, der er sa h0je at de skrerer denne. Jndflyvnin_g_sfladen er defineret ved de pa 
kortbilagene viste afgrrensninger i ind- og udflyvningsretningeme, og stigende med 
12, S% ( 1: 8) fra lanctingsonmldet. 
For de nrermere bestemmelser henvises til Statens Luftfartsvresen: "BL 3-25 Bestemrnel
ser om etablering af helikopterflyvepladser pa Frememe og Gnmland". 

S5.4 Tankanlreg. 
S.ikkerhedszonen fastJregges som en cirkel med centrum i tankanl<egget og radius 20m. 
Anlcegsaktiviteter inden for dette omrade, rna kun ske efter tankanlregsmyndighedens 
goclkendelse. 2 af elvcerkets gasolielagertanke ligger inden for denne zone efter god
kendelse fra Hjemmestyret. Den nrennest placerede tank anbefales flyttet nord for 
elvrerket hvorved bedre afstandsforhold og opstillingsareal ved kajen kan opmis. 
For gasflaskedepotet gcelder specie! brandafstand pa 20m. 

Der udlregges i Ukkusissat 4 typer bygdeanvendelsesomrader til f0lgende format: 

AS.l + A5.2 Boligomrade. 
Omrademe udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse. Der tillades 
opfmt enkelte kioske i omradet, evt. i tilknytning til en bolig. 
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B5.1 Havne- og erhvervsomrade. 
Omradet udlregges til havne- og erhvervsfonnil forbeholdt smransportvirksomhed med 
tilh0rende lagre, fiskefabrik, elvrerk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og 
fang st. 
Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer 
kan tillades pa samme placering. 

C5.1 + C5.2 Centeromrader. 
C5 .1 udlregges til centerfonmU forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og 
kulturelle institutioner herunder sportsplads og eksisterende kirkegard. 
Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer 
kan tillades pa samme placering. Store dele af C5 .1 ligger under indflyvningszonen til 
helistoppet, med deraf f0lgende begrrensninger i bygningsh0jde. 
C5 . 2 udlregges til ny kirkegard. 

ES.l + E5.2 + E5.3 Omrader for srerlig anvendelse. 
E5 .1 udlregges til losseplads for dag· og senere nat-renovation. 
E5.2 udlregges til helistop. Det sydlige omrade er den nuvrerende placering, det 
nordlige er en fremtidig placering med bedre indflyvningsforhold. 
E5.3 udlregges til eksisterende natrenovation. Denne aktivitet skal snarest muligt t1yttes 
lcengere vrek fra bebyggelse tH E5 .1. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede om.rader excl losseplads og helistop. 
Uk lmsissat. 

Stmrelse Antal bo- Restrummelighed, be- Andre bygninger pa 
1000 m2 liger byggeligt excl saneringer omradet 

A5.1 25 24 0- 10 % 2 

A5.2 54 0 30- 50 % 

B5.1 28 * 12 0- 10 % 10 

C5. 1 55 19 10- 20 % 11 , kirkegard 
·-

IALT 162 55 2o - 40.000 m2 23 . . . 
'~' arealet er oprnaJt ud fra kystlmJen ved mtddelvaudstand . 
Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1992, og ikke 110dvendigvis i over
ensstemmelse med biJagenes grundkort der er udtegnet 1990. 

5. Bygdeplan for Uk.kusissat. 
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9. BYGDEPLAN ILLORSUIT. 

9.1 llovedstruktur for lllorsuit. 

Placeringen af Illorsuit bygd fremgar dels af forsiden og af bilag 12.1. De pr febmar 
1994 eksisterende facilitcter er anfert pa bilag 12.2. 
Udviklingen i indbyggerantal fremgar af afsnit 1.1. Indbyggernes alders- og kensfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1. Bygden har for store udsving i befolknings
antallet til at nogen tendens kan uddrages. 
Udviklingen i elevantal i folkeskolen er anfert i afsnit 1.9. 
Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter i bygdens penge-ornsretning og boligantal 
er anfert i afsnit 1 . 2. 
Investeringsbehovet fremgar af afsnit 1.6, og de faktisk indplacerede opgaver af afsnit 
1. 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsomrade.r er anfmi i afsnit 
1.10. 

Bemeinstitution,. Der findes fra 1993 en dagplejeordning for 3 b0rn, men ellers ingen 
fon11 for b0rneinstitution. Placering af en b0rnepasningsordning kan ske i tilknytning til 
skolen. 
Legeplads er et 0nske og kan placeres ved skolen . 
.[.QdhQldba.!l~ ligger pa jrevnt sandtemen nord for bygden. 
Folke_ikol~ er B-707 . Der er et stort behov for yderligere Jokaler. Udvidelse kan ske 
ved forlrengelse af den eksisterende skole. 
BibliQ.tels liggcr i B-228. Huset trrenger til modemisering. 
F.riti_dsklub eller anden institution for unge er lkke opfert. Lidt fritidsklubaktiviteter 
finder steel i tilknytning til skolen. 
frt:_rrll}astiksal findes ikke, men er et onske. Et gyrnnastikrum vii k:unne placeres som 
tilbygning til skolen eller i forbindelse med et fremtidlgt servicehus. 
Aldersin~6tution findes ikke. Anbringelse af <e.ldre uden for hjemmet sker pa alderdoms
hjem i byen. 
Sundhedsvresenet har jordmoderbolig med konsultation i B-1335. Huset slmnnes at 
drekke behovet planperioden ud. 
Kirke er B-118. Bygningen sk0nnes tilstrrekkelig til bygdens befolkningstal planperioden 
ud. 
l(irkegird er beliggende syd for bygden med tilstrrekkelig udvidelsesmulighed. 
Forsam]ingshuse er B-1421 samt det reldre B-167. 
Servicehus med bademulighed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri er et 0nske, og kan opf0res 
nar vandforsyningsmulighed er etableret. 
Indkvartering har kommunen i B-790, et Illorput-82 typehus. Der er fortsat stort behov 
for indkvarteringsmulighed til handvrerkere ved reparationsarbejder og lignende, da 
Illorsuit ligger flere timers sejlads fra Uummannaq og bilk0rsel over havisen ikke 
tillades. 
Administration har kommunen i B-410, en tidligere bolig der er mindre velegnet til 
kontorformal. Nyt kommunekontor kan opf0res i omnlde C6.1. 
KNI-kontor ligger i det bevaringsvrerdige B-48. Nye tidssvarende kontorlokaler er 
tiltrrengte. 
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Politimyndighed ud0Ves af kommunefoged. Etablering af detention er 0nsket. 
KNI's butik med flaskelager er B-199. Fjemlager er i de bevaringsvrerdige B-37, B-42 
og B-43. 
KNI · s tankanlreg med udleveringssted er placeret ved elvrerk. Der grelder specielle 
brandafstande for dette anlreg. Benzintank er nedgravet, men det er sikkerhedsmressigt 
mindre hensigtsmressigt at bade KNI 's og elvrerkets gasolielagertanke er placeret samlet .. 
Synlige mr og tanke skal med tiden males. 
Kajanlregget er en pramlosningsbro og bar ringe vanddybde. Selv med en pram Lagt 
foran gar togteskibe pa grund ved lavvande. Kajen ligger endviddere meget udsat ved 
pruandsvind. Kajen skal snarest udbygges til 3m vanddybde eller ny opf0res et mere 
b0lgebeskyttet sted. 
Vejen fra kaj til KJ'I.j'J-butik er yderst ringe og en fast belregning er strerkt tiltrrengt. 
Smabactehavn findes ikke, joller ligger fort0_jet langs stranden, udsat for p:'Handsvind. 
Ophaling af joller sker langs hele sandstranden. 
Veje til byggemodne omrader savnes. Enkelte centrale byggegrunde kan etableres hvis 
arealet drrenes og stabile sandmaterialer pruregges. 
Helistop ligger pa jrevnt sandomrade syd for bygden med fine ind- og udflyvningsfor
hold og kan benyttes planperioden ud. Adgangsvejen ~tmskes forbedret . 
.BJvrerk er B--994 med lagertanke. Bygningen er en stalelementkonstruktion, utret for 
fygesne og med ringe arbejdsforhold. Bygningcn skal snarrest udskiftes til tidssvarende 
maskinhus. Af brandsikkerhedsmressige gmnde skal det overvejes at flytte lagertankene 
vrek fra KNI 's tankanlreg . 
.Vandforsyning sker ved ishentning og smeltning i B-1407. Vandmrengden er beskeden, 
og der er utilf redshed med vandtanken, der cr fra nedlagt issme1tehus i Qaarsut. Der er 
rnulighed t~Jr at hente sornmervand fra elven nord for bygden: og efter ophold i bassin 
for bundfreldning af opslremmede lerpartikler, kan vandet lagres i vintervandtank. 
Funderingsforholdene for en stor vandtank kan vrere problematiske i Illorsuit. 
Dagrenovation srunt jernskrot deponeres ved losseplads ca 500m syd for bygden og 
afbrrendes pa terrren lejlighedsvjs. Losseplads skal med tiden indhegnes og forsynes med 
afbrrendingsrampe eller lille forbrrendingsovn. Etablering af k0revej til lossepladsen er et 
StOlt 0llSke. 
Natrenovation indsamles ikke, men tommes af den enkelte bruger uden for huset. En 
sam1et natrenovations ordning vil nreppe vrere 0konomisk realistisk grundet bygdens 
lrengde. Den spredte bosretning og det lille indbyggertal giver en fortyndet mi~j0pavirk
ning, medens en samlet udledning vil give lugtgener, hvis ikke tipstedet placeres langt 
fra bygden. 
Brandskur er B-1199. Dette 0nskes ornbygget til brandstation med plads til 1 k0ret0j. 
Fiskeproduktionsanlreg er i B-1366. Der sker japan-skrering af hellefisk (fjernelse af 
hoved og hale) og efterf0lgende indfrysning og frostlagring. Anlregget betragtes som 
fuldt udbygget pa nrer mindre udvidelse af lrnle- og frysekapaciteten. Srelskind indhand
les til produktionsanlregget. 
Andelsforeningen Puisi har produktionshus i B-932 og rreklinget0rreri i B-1309. 
Frellesvrerksted bar kommunen i B-1238. Udvidelse kan ske ved tilbygning. 
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9.2 Retnin:slinjer for arealanvendelsen i Illorsuit. 

Bygdeanvendelsesomra.demes afgnensning fremgar af kortbilag 12.3, i det omfang 
omnldeme Jigger inden for det udtegnede kortgrundlag. Pile for omraders udbygnings
retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans 
planperiode. 

Bestemmelser for aile omn\der i IIJorsuit. 
Der ti11ades 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. 
Udend0rs materialeoplag af lrengerevarende karakter rna 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 drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilling, og kan afsHi en ans0gning, hvis udskrenkningsstedet formodes at ville medf0re 
nabogener. 
I nrer tilknytning til den enkelte bygning tillades etableret mindre udhuse, hundegarde, 
foderstativer, terrasser o.l. nar bygningsreglements afstandskrav og bygdeplanbestemmel
ser overholdes samt arealtildeling er opnaet. Udhuse, skure, hundegarde, foderstativer, 
master, flagstrenger o.l. kan forlanges fjernet uden erstatning ved fraflytning eller 
safremt de ikke lrengere er i brug. 
Milj0far1ige vresker som benzin, olie, opl0sningsmidler, giftstoffer o .l. rna ikke hreldes 
pa terr<:en eHer 1edes i kJoak. Natrenovation (sort spildevand) rna kun udledes, safremt 
sundhedsmyndighederne bar godkendt det cnkeltc kloakudl121b hertil. Overfladevand rna 
ikke ledes til kloak. 
Udend0rs aibnending elJer hcnkastning af affald er ikke tilladt, undtaget herfra er 
Iosseplads. T0mning af natrenovationsspande pa terrren eller i havn er ikke tilladt 
safremt der eksisterer en natrenovarionsordning for bygden, undtaget herfra er tmnning 
fra natrenovationsrampe. 
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til hus- og tagformer samt 
udvendige rnaterialer og farver. 
Bygningslwjden rna pa nye bygninger ikke overstige 11m malt fra laveste terrrenpunkt, 
greldende for hver bygningskrop tangs helc 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. 
Nybyggeri skal ske sa eksisterende vej og stiforl0b ikke forrlnges. Nybyggeri skal 
udformes sa det ikke giver anledning til dannelse af un0digt store snedriver pa offent1igt 
frerdselsareal. Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn til nabohuse, sa aile 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrrenregulering, sa omn\det kan holdes 
ryddeligt og afvandet. 
Nybyggeri kan krreves tilsluttet kloakledning eller fjemvarmeledning, hvis disse 
faciliteter er f0rt frem inden for 25m fra byggefeltet. Safremt et nybyggeri ikke 
tilsluttes kloak, rna grat afl0bsvand ikke udledes, sa det kan blive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabohuse eller safremt sundhedsmyndighedeme finder det 
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uacceptabelt. 
Veje tillades fremf0Tt som vist ·pa kortbilag 12.3. Der tillades etableret grmter gennem 
omradet til sikring af afvandingen. Der tillades fremf0rt el-, vand-, tele-, fjemvanne
og kloakledninger gennem omradet nar arealtildeling er opnaet. Hvis ledninger krydser 
stier eller veje, skal der etableres passende overk0rsler, trapper gangbroer o.l. til 
sikring af fortsat frerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de n0dvendige adgangstrapper til huset 
for opretholdelse af tilgrengelighed for offentlig service. 
Virksomheder i omcldet skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jrevnligt 
benytter ryddede. Mfald eller materialer der fra virk'iomheden er blrest ind pa andet 
area] eller i havnen, skal ogsa opryddes af den pagreldende virksomhed. 
Kommunalbestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af hiler og opstilling af bade eller 
materialer, hvor det sk0nnes at vrere til gene for frerdselen eller brandvresenets adgangs
mulighed. 
Til sikring af beboemes frerdse] i omradet, kan kommunalbestyrelsen fastsrette retnings
linjer for afmrerkning ved toppen af stejle skn\ninger, rrekvrerksopsretning og terrrenbe
lysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan krreves opsat pa alle bygninger uden 
erstatning til bygningsejeren. 
Jo11er og bade rna ikke fort0jers eller banksrettes pa en sadan made, at de er til gene 
for k0rsel og personers fcerdsel i omradet. Tov og stllwire skal opsrettes synligt, og 
saledes at de ikke udg0r en fare for personers fre_rdsel i omradet. 
Flrensning af fangst tillades udf0rt, safremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hederne, og flrensestedet opryddes fuldstrendigt bagefter. 
Tojring af hundc skal ske i henhold til hundevedtregt, og ma ikke ske, sa hunde kan na 
ud pa offentligt frerdse1sarea1 eller slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes mermere 
retnings]injcr om arealer til hundet0jring eller fritagelse for hundehold. 

F0lgende bygninger betegnes bevaringsvrerdige: 
B-37 Pakhus, tidligere butik opfort 1919 
B-40 Pal'Jms, kulhus opf0rt 1 935 
B-42 Pakhus,' sprekhus opf01t 1906 
B-43 Pakhus, opfort 1917 indflyttet fra Nugssuaq 
B-48 Kontor, indkvartering opf0rt 1913 
B-118 Kirke opf0rt 1923 
Bygningeme Jigger nogenlunde samlet, og udg0r sammen med skuret B-44 (retiradehus 
fra 1886) et bevaringsvrerdigt bygningsmilj0. I en afstand af 25m fra bygningerne rna 
der ikke opf0res nybyggeri uden kommunalbestyrelsens godkendelse med hensyn til 
beva ringsinteresser. For de bevaringsvrerdige bygninger grelder sam me bestemmelser 
som anf0rt for omrade C 1 i afsnit 3. 13. 

Illorsuit har vanskelige funderingsforhold i hele det lavtliggende omrade, og ved de 
stejle skraninger bar der lejlighedsvis vreret sneskred. 
Der er store udvidelsesmuligheder mod nord. V ed sprretning af store sten kan der nemt 
etableres en k0revej langs stranden. 
Den nuvrerende pramlosningskaj har ringe vanddybde. Den tillades derfor forlrenget 
eller en ny etableret f.eks. ved den nordlige de1 af bygden, safremt tilsandings- og 
stmmningsforholdene er gunstigere der. 
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En del reldre uegnede boliger 0nskes saneret. Lossepladsen skal med tiden indhegnes og 
bedre adgangsvej etableret. 
Elven nord for bygden tillades benyttet til vandforsyning. Riivand til et afsaltningsanlreg 
vii kunne hentes tangs stranden nord for elvrerket, hvor der er fa boliger og fa 
hundehold. 
Der tillades foretaget afgravning af stenmateriale i skraningeme over kote 1Om mellem 
B-l012 og B-926. Stenmaterialet tillades pafyldt de centrale lavtliggende arealer nar et 
gmftesystem er etableret, sa disse omracter bliver mindre vandlidende. Der rna ikke 
graves sandmateriale under kote +5m, eller suges sand fra havbunden i nrerhed af 
bygden, grundet fare for kystnedbrydning. Der tillades etableret h0fter, b0lgebrydere 
o.l. til kystsikring af sandstranden. 
Der tillades etableret teleanlreg pa h0jdedraget ved kirkegarden, safremt det sker uden 
for indflyvningszonen til helistoppet. 

For Illorsuit grelder f0lgende 3 klausulerede zoner: 

S6.1 Vandindvinding. 
Afgrrensning af sprerrezonen fremgar af kortbilag 12.1 og omfatter det vandindvindings
omrade, der kan udnyttes til forsyning af en fremtidig vintervandtank. Omradet inden 
for S6.1 udhegges til friholdt omrade, indtil udnyttelse til vandforsyning bliver aktuel. 
Vandindvindingsomradet er fastlagt ud fra relativt udetailerct kortmateriale med 50-m 
h0jdckurver. Sprerrezonen kan derfor skulle revideres, nar mere detaileret viden 
foreligger. Det fremtidige vandindvindingsomrade inden for S6o 1 klausu]eres ved denne 
kommuneplan som vandindvindingsornr:idc i h.t. milj0forordning. 

86.2 Helistop. 
Inden for landingsomnidet rna der ikke ske bebyggelse, hundet0jring, materialeoplag o.l. 
der kan forhindre helikopterlanding. In den for indflyvningfladen rna der ikke opf0TCS 
bygninger, der er sa l10je at de skcerer denne. lndt1yvningsfladen er defineret ved de pa 
kortbilagene viste afgnensninger i ind- og udflyvningsretningeme, og stigende med 
12,5% (1:8) fra landlngsomradet. 
For de mermere bestemmelser henvises til Statens Luftfartsvresen: "BL 3-25 Bestemmel
ser om etablering af helikopterflyvepladser pa Frememe og Gnmland". 

S6.4 Tankanheg. 
Sikkerhedszonen fastlregges som en cirkel med centrum i tankanlregget og radius 20m. 
Anlregsaktiviteter inden for dette omrade, ma kun ske efter tankanlregsmyndighedens 
godkendelse. 
For gasflaskedepotet grelder specie! brandafstand pa 20m. 

Der udlregges i Illorsuit 4 typer bygdeanvendelsesomrader til f0lgende formal: 

A6.1 + A6.2 + A6.3 Boligomrader. 
Omrademe udlregges til aben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse. Der tillades 
opf0rt enkelte kioske i omradet, evt. i tilknytning til en bolig. 
Ved opf0relse i den sydlige del af A6.3 og den vestlige del af A6.2 skal der tages 
h0jde for risiko for sneskred. 
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De vandlidende omn\der i A6.1 tillades afgr0ftet og reguleret med stenfyld. 

B6.1 Havne- og erhvervsomrade. 
Omradet udlregges til havne- og erhvervsformftl forbeholdt smransportvirksomhed med 
tilh0-rende lagre, fiskefabrik, elvrerk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og 
fang st. 

C6.1 + C6.2 + C6.3 Centeromrader. 
C6.1 udlregges til centerfonniil forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og 
kulturelle institutioner. Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstat
ningsbolig for samme ejer kan tillades pa samme placering. 
C6.2 udl<egges til kirkegard. 
C6.3 udlregges til fodboldbane og sportsaktiviteter. 

E6.1 + E6.2 Omrader for srerlig anvendelse. 
E6.1 udlregges til losseplads for dagrenovation og evt. fremtidig natrenovation. 
E6. 2 udlregges til helistop. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede omrader excl losseplads og helistop. 
Illorsuit. 

St0rrelse Antal bo- Restrummelighed, be- Andre bygninger pa 

l 
1000 m2 tiger byggeligt excl saneringer omradet 

A6.1 45 20 10- 30 % 2 
·-

A6.2 18 6 10 - 20 % 0 

I B6.1 32 7 20- 40 % 0 

I B6.2 31 0 0 - 10 % 6 

C6.1 26 14 0 - 10 % 11 

IALT 15"2 47 lO - 30.000. m1 19 

* ?J'eal~t er o Jm~Ht ud fra k stlin ·en ved midclelvandstand. l y u 
Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1992, og ikke n0dvendigvis i over-
ensstemmelse med bilagenes grundkort der er udtegnet 1991. 
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10. BYGDEPLAN NUUGAATSIAO. 

10.1 Hovedstruktur for Nuueaatsi~ 

Placeringen af Nuugaatsiaq bygd fremgar dels af forsiden og af bilag 13.1. De pr 
februar 1994 eksisterende faciliteter er anf0Tt pa bilag 13.2. 
Udviklingen i indbyggerantal fremgar af afsnit 1.1. Indbyggernes alders- og k0nsfor
delingen 1982 og 1990 fremgar af bilag 1, og viser at bygden har stabilt befolkningstal 
med en forholdsvis stor overvregt i antallet af mrend i den erhvervsaktive alder. 
Udviklingen i elevantal i folkeskolen er anf0rt i afsnit 1.9. 
Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter i bygdens penge-omsretning og boligantal 
er anf0rt i afsnit 1. 2. 
Investeringsbehovet fremgar af afsuit 1.6, og de faktisk indplacerede opgaver af afsnit 
t. 7. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlregsornracter er anf0rt i afsnit 
1.10. 

B0meinstitution. Der findes ingen form for b0rneinstitution eller dagp1eje. En b0mepas
ningsordning er et stort 0nske, og en oodvendighed for kvinders beskreftigelse pa pro
duktionsanlregget. Placering kan ske i tilknytning til skole eller fremtidigt servicehus. 
Legffi}r!d.c'i kan opf0res ved skolen i nrerheden af boldbanen. 
Eodboldbane ligger pa jrevnt siltholdigt terrren midt i bygden. En bedre overfladebelreg
ning er 011skelig. Vintersport har gode udfoldelsesmuligheder i de jrevne bakker mod 
nord. 
Folk.esk_QJ~ er B-753 samt et nxrliggende tidligerc skolekapel B-125. Der er behov for 
yderligere lokaler. Udvidelse kan ske ved tilbygning til hovedskolen, hvorcfter skoleka
pellet der er uden centralvatme kan overga til andet formal. 
Bibliotek er en bogsamling i klasselokalet. Der er behov for en bedre indretning af 
bogsan1lingen, evt i eget lokale. 
Friti_dsklub eller anden institution for unge er ikke opf0rt. Lidt fritidsktubaktivitetcr 
finder sted i tilknytning til skolen. 
Gymnastiksal findes ikke, men er et £-mske. Et gyrnnastikrum vil kunne placeres som 
tilbygning til skolen eller fremtidigt servicehus. 
Aldersinstitution findes i."<ke. Anbringelse af reldre uden for hjemmet sker pa alderdoms·
hjem i byen. 
Sundhedsvresenet har jordmoderkonsultation i B-613, et reldre utidssvarende bus. Ny 
konsultation med faciliteter for bes0gende lreger og sengeliggende patienter skal snarest 
opfures. 
Kirke er i B-1435. Bygningen sk0nnes tilstrrekkelig til bygdens befolkningstal plan
perioden ud. 
Kirkegard er beliggende i den nordlige del med tilstrrekkelig udvidelsesrnulighed. 
Forsamlingshus er et 0nske. Det kan opf0res i tilknytning til skole eller fremtidigt 
servicehus. 
Servicehus med bademu1ighed, aktivitetsrum og m0ntvaskeri er et stort 'mske og ventes 
anlagt 1994-95. Placering kan ske i C7. 1 i nrerhed af vandtank. 
Indkvartering bar komrnunen i B-752, et Illo.rput-82 typehus. Der er fortsat stort behov 
for indkvarteringsmulighed til Mndvrerkere ved reparationsarbejder, midlertidig gen-
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husning efter skader, overnatning for turister og lignende, da Nuugaatsiaq ligger flere 
timers sejlads fra Uummannaq og billrnrsel over havisen ikke tillades. 
Administration har kommunen i B-1400, der sk0nnes at drekke behovet planperioden ud. 
KNI-kontor ligger i butik B-86, hvor mere rummelige kontorforhold er 0uskelige. 
Politimyndighed ud0Ves af kommunefoged. Der er et stort 0nske om etablering af 
detention. 
KNI 's butik med flaskelager er B-86. Lager er i B-83, B-87 og B-89. 
KNI 's tankanlreg med udleveringssted er placeret pa nres mod syd. Der greldcr specielle 
brandafstande for dette anlreg. Udvidelse kan ske mod syd. 
Kaianlregget har beskeden vanddybde i den 0stlige del. En mindre forlrengelse der vii 
0ge middelvanddybden fra 2m til 3m er 0nskelig. Vejen fra kaj til KNI-butik og pro
duktionsanlreg savner en fast belregning. 
Smabadehavn er i bugt mod vest. Joller ligger fint beskyttet mod fjordvind fra 0st, men 
udsat for vind fra nord. Ophaling af joller sker pa stenstrande i bugter langs sydkysten. 
y~ til byggemodne omrader kan nemt etableres i det jrevne terrren, nar mindre 
gmfteanlreg og grusbefrestelser udf0res. 
Helistop ligger pa grcesareal mod nord og kan benyttes planperioden ud. Da helistoppet 
ligger midt mellem Uummannaq og Upernavik, benyttes det at tanke op i Nuugaatsiaq. 
Bedre tillmrselsvej og milj0mressigt forsvarligt opstillingssted for fuel-t0nder skal med 
tiden udf0res. 
Elvrerk med lagertanke er B-1342 i 0stdelen af bygden. Maskinrummet er mmmeligt og 
tankanl&gget kan udvides mod havet. 
V(!ndforsyning sker fra vintervandtank pa 1400m3 opf0rt 1993 i omrade C7.1. Vandfor
syning sker gennem sommervandledning fra brek 0st for bygden. Vandtanken forventes 
at drekke bygdebefolkningens behov med servicehus samt at kmme !even~ 500 m3 til 
produktionsforma:I. 
Dagrei!O'(~tion samt jemskrot cleponeres ved losseplads j ve8tdel af bygden og afbncndes 
pa terrren lejlighedsvis. Ny indhegnet losseplads med atbrrendingsrampe eller lille 
forbrrendingsovn skal snarest placeres lrengere mod vest. 
Natrenovation indsamles ikke, men t0mmes af den enkelte bmger uden for huset. En 
samlet natrenovations ordning vii nreppe vrere 0konomisk realistisk grundet bygdens 
Jrengde. Den spredte bosretning og det lille indbyggertal giver en fortyndet milj0pavirk
ning, medens en samlet udledning vii give lugtgener, hvis ikke tipstedet placeres langt 
fra bygden. 
Brandskur er B-1294. Dette onskes ombygget til brandstation med plads til 1 k0ret0j. 
Fiskeproduktionsanlreg er i B-1367. Der sker japan-skrering af hellefisk (fjemelse af 
hoved og hale) og efterf0lgencle indfrysning og frostlagring. Anhegget kan ved udvidelse 
af k0le- og frysekapaciteten varetage indhandling af 0gede fiskemrengder fra fjernere 
fiskepladser, til delvis erstatning for tidligere udstationerede inclhandlingsskibe. Srelskind 
indhandles til produktionsanlregget. 
Andelsforeningen Qerisoq bar produktionshus i B-1188 med rreklinget0rreri. 
Frellesvrerksted bar kommunen i B-973. Udvidelse kan ske ved tilbygning. 

10.2 Retningslinjer for area]anvendelsen i Nuugaatsiaq. 
Bygdearivendelsesomriidernes afgrrensning fremgar af kortbilag 13.3, i det omfang 
omraderne ligger inden for det udtegnede kortgrundlag. Pile for omrd.ders udbygnings-

5. Bygdeplan for Nuugaatsiaq. 



Uummannap kommunia: Kommunep lau 1992 - 2010. Februar 1994. Udgave jan.95. Side 118. 

retninger pa dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans 
planperiode. 

Bestemmelser for aile omn\der i Nuugaatsiaq. 
Der tillades i tilknytning til den enkelte bolig drevet ikke-genevoldende erhverv som 
advokat, friS0T 0.1. nar bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indhen
tet, herunder godkendelse af skiltning og reklamebelysning. 
Udend0rs materialeoplag af lrengerevarende karakter rna kun finde sted afskrermet og 
efter kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Kun i bygninger i omrade til frelles fonnal (C - ) kan der tillades etableret serverings
steder for alkoboliske drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfrelde meddele 
bevilling, og kan afsla en ans0gning, hvis udskrenkningsstedet formodes at ville medf0re 
nabogener. 
I nrer tilknytning til den enkelte bygning tillades etableret mindre udbuse, bundegarde, 
foderstativer, terrasser o.l. nar bygningsreglements afstandskrav og bygdeplanbestemmel
ser overboldes samt arealtildeling er opnaet. Udbuse, skure, bundegarde, foderstativer, 
master, flagstrenger o.I. kan forlanges fjemet uden erstatning ved fraflytning eller 
siifremt de ikke lrengere er i brug. 
Miljffiarlige vresker som benzin, olie, opl0sningsmidler, giftstoffer o.l. rna ikke breldes 
pa terrren elter ledes i kloak. Natrenovation (sort spiJdevand) rna kun udledes, safremt 
sundbedsmyndigbederne bar godkendt det enkelte kloakudl0b hertil. Overfladevand rna 
ikke iedes til kloak. 
Udend0rs atbrrending eller henkastning af affald er ikke tilladt, undtaget herfra er 
losseplads. T0mning af natrenovationsspande pa temen eller i havn er ikke tiliadt 
sMremt c.ler eksisterer en natrenovarionsordning for bygden, undtaget berfra er t0mning 
fra natrenovationsrampe. 
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til bus- og tagfonner samt 
ud vendige materialer og fru.--ver. 
Bygningshojden rna pa nye bygninger ikke overstige 11m matt fra laveste terrrenpunkt, 
grelctcnde for hver bygningskrop langs hele randfundamentet. 
St0rst tilladelige Jwjde pa synlige fundaments- og kreldervregge er 3m. Synlige trrefunda
menter og s0jlefundamenter skat beklredes i gavl- og facadelinjen samt males til 
drekning. 
Nybyggeri skal ske sa eksisterende vej og stiforl0b ikke forringes. Nybyggeri skal 
udfonnes sa det ikke giver anledning til dannelse af unmligt store snedriver pa offentligt 
frerdselsareal. Ved bebyggelsens udfonnning skal der tages hensyn til nabobuse, sa aile 
beboere far en rimelig andel af udsigt og sollys. 
Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrrenregulering, sa omnldet kan_ boldes 
ryddeligt og afvandet. 
Nybyggeri kan kneves tilsluttet kloakledning elier fjemvarmeledning, bvis disse 
faciliteter er f0rt frem inden for 25m fra byggefeltet. Safremt et nybyggeri ikke 
tilsluttes kloak, rna grat afl0bsvand ikke udledes, sa det kan blive til gene for offentligt 
frerdselsareal, til gene for nabob use eller siifremt sundbedsmyndighedeme finder det 
uacceptabelt. 
Veje tillades fremf0rt som vist pa kortbiJag 13.3. Der tillades etableret gmfter gennem 
omradet til sikring af afvandingen. Der tillades fremf0rt el-, vand-, tele-, fjernvarme
og k:loakledninger gennem omractet nar arealtildeling er opnaet. Hvis ledninger krydser 
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stier eller veje, skal der etableres passende overl$rsler, trapper gangbroer o.l. til 
sikring af fortsat frerdsel. 
Det pahviler husejeren at etablere og snerydde de oodvendige adgangstrapper til huset 
for opretholdelse af tilgrengelighed for offentlig service. 
Virksomheder. i omradet skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jrevnligt 
benytter ryddede. Affald eller materialer der fra virksomheden er blrest ind pa andet 
areal eller i havnen, skal ogsa opryddes af den pagreldende virksomhed. 
Kommunalbestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af biter og opstilling af bade eller 
materialer, hvor det slmnnes at vrere til gene for frerdselen eller brandvresenets adgangs
mulighed. 
Til sikring af beboemes frerdsel i omradet, kan kommunalbestyrelsen fastsrette retnings
linjer for afmrerkning ved toppen af stejle skraninger, rrekvrerksopsretning og terrrenbe
lysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan krreves opsat pa alle bygninger uden 
erstatning til bygningsejeren. 
Joller og bade rna ikke fort0jers eUer banksrettes pa en sadan made, at de er til gene 
for Imrsel og personers frerdsel i omradet. Tov og stalwire skal opsrettes synligt, og 
saledes at de ikke udg0r en fare for personers frerdsel i omradet. 
Flrensning af fangst tillades udf0rt, sMremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndig
hederne, og flrensestedet opryddes fuldstrendigt bagefter. 
T0jring af hunde skal ske i henhold til hundevedtregt, og rna ikke ske, sa hunde kan na 
ud pa offentligt frerdse1sareal eller slredespor. I lokalplaner kan fastsrettes nrennere 
retningslinjer om arealer til hundet0jring eller fritagelse for hundehold. 

F0lgende bygninger betegnes bevaringsvrerdige: 
.B-83 Pakhus opf0rt 1924 
B-84 Pakhus opfmt 1936 
B-86 Butik og kontor opfmt 1930 udvidet 1989 
B-87 Pakhus, sprekhus opf0rt 1850 * indflyttet fra Nugssuaq 
B-89 Pakhus opt0relsestidspunkt ukcndt 
* bygninger opf0rt f0r ar 1900 er ornfattet af fredningslov 5/1980 af 16.!0.1980 og 
fredet, safremt de jkke J::engere er i brug. 
Bygningeme ligger samlet og udg0r et bevaringsvrerdigt bygningsmilj0. Med placering 
pa toppen af en smal landtange udg0r de et karakteristisk trrek i Nuugaatsiaq's bybi1le
de, desvrerre det eneste omrade med gode havneadgangsforhold og solidt fjeld at 
fundere pa. De reldre bygninger tillades nedtaget og genopf0rt et andet sted, safremt 
Landsmuseet kan godkende projektet. 

Nuugaatsiaq har gode udvidelsesmuligheder mod nord. 
Den nuvrerende losseplads giver mggener for de nrermeste huse, og savner indhegning. 
En ny indhegnet losseplads skal snarest etableres lrengere mod vest, og ca 200 m 
adgangsvej tillades anlagt. Den eksisterende sarnt en tidligere losseplads 0st for bygden 
skal rned tiden tildrekket med stenmaterialer. 
Der tillades etableret teleanlreg uden for bygdeanvendelsesomrademe udlagt til byggeri. 
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For Nuugaatsiaq grelder f0lgende 3 klausulerede zoner: 

87.1 Vandindvinding. 
Afgrrensning af sprerrezonen fremgar af kortbilag 13.1, og omfatter det vandindvin
dingsomrAde der udnyttes til forsyning af vintervandtanken. Vandindvindingsomradet er 
fastlagt ud fra relativt udetaileret kortmateriale med 50-m lwjdekurver. Sprerrezonen kan 
derfor skulle revideres, nar mere detaileret viden foreligger. For omradet inden for S7 .1 
grelder samme regler som anf0rt i afsnit 3. 2 for S 1. 

87.2 Helistop. 
Inden for landingsomradet ma der ikke ske bebyggelse, hundet0jring, materialeoplag o.l. 
der kan forhindre helikopterlanding. Inden for indflyvningfladen rna der ikke opf0res 
bygninger, der er sa h0je at de skrerer denne. Indflyvningsfladen er defineret ved de pa 
kortbilagene viste afgnensninger i ind- og udflyvningsretningeme, og stigende med 
J 2,5% (1: 8) fra landingsomrAdet. 
For de mermere bestemmelser henvises til Statens Luftfartsvresen: "BL 3-25 Bestemmel
ser om etablering af helikopterfiyvepladser pa Frememe og Gmnland". 

87.4 Tankanlreg. 
Sikkerhedszonen fastlregges som en cirkel med centmm i tankanl<egget og radius 20m. 
Anlregsaktlviteter inden for dette omrade, ma kun ske efter tankan1regsmyndighedens 
godkendelse. 
For gasftaskedepotet grelder speciei brandafstand pa 20m. 

Der udlregges i Nuugaatsiaq 4 typer hygdeanvendelsesomclder til f0lgende formal: 

A7.1 + A7.2 Boligomrader. 
Onm\deme udlregges til a ben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse. Der tillades 
opt0rt enkelte kioske i omnidet, evt. i tiiknytning til en bolig. 

B7.1 + B7.2 Havne- og erhvervsomrader. 
Omradet udlregges til havne- og erhvervsfonnhl forbeholdt s0transportvirksomhed med 
tilh0rende lagre, fiskefabrik, elvrerk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og 
fangst. Begge omrader Jigger delvis under indfJyvningszonen til helistoppet, med deraf 
f0lgende restriktioner pa bygningslmjden. 
Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer 
kan tillades pa samme placering. 

C7.1 Centeromrade. 
C7.1 udlregges til centerformal forbeholdt butikker, hotel, kontorer sarnt sociale- og 
kultureUe institutioner henmder sportsplads og kirkegard. Eksisterende boliger tillades 
renoveret. Genopf0relse af erstatningsbolig for samme ejer kan tiUades pa samme 
placering. 
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E7.1 + E7.2 + E7.3 Omrader for srerlig anvendelse. 
E7 .1 udlregges til eksisterende losseplads for dagrenovation. Denne funktion skal snarest 
muligt flyttes lrengere vrek fra bebyggelsen til E7.3. 
E7.2 udlregges til helistop. 
E7. 3 udlregges til ny losseplads for bade dag- og natrenovation. 

Oversigt over udlagte og kortudtegnede omrader excl losseplads og helistop. 
Nuugaatsiaq. 

St0rrelse Antal bo-· Restrummelighed, be- Andre bygninger pa 
1000 m2 liger byggeligt excl saneringer omractet 

I A7.1 72 7 50- 70 % 0 

A7.2 52 12 40- 60 % 1 

B7.1 40 11 10- 20 % 5, boldbane, kirkeg. 

B7.2 23 3 20- 40 % 4 

C7.1 71 6 10- 20 % 7 

IALT 258 9 70 - 110.000 J02 17 

* aJeiilet er O!Jmitt ud fra k •stlin'en ved middelvandstand. I 0 J 
Antallet af botiger er ud fra B--nr fmtegnelsen 1992, og ikke 110dvendigvis i over-
ensstemmelse med bilagenes gmndkort der er udtegnet 1991. 
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Kommunemut pilersaarut suli~qarp,oq: Uummannap Kommunea, 
Teknikimut avatangiisinullu immikkoortortaqafik, 
Box 200 '· 
3961 Uummannaq Telefon 48277 Telefax 48367. 

naqinneqar1unilu Uummannap kommuneani' ilanngussaq 3 kisiat pinnangu. 

Naqinnera siulleq januar 1995, 200-nngorlugu. 

Kommuneplanen er udaibejdet af: Uummannaq Konunune, Forvaltning for teknik og milje, 
Box 200 
3961 Uummannaq 

og trykt i Uummannaq Kommune, undtagen bilag 3. 

2. oplag januar 1995, 200 eksemplarer. 

Telefon 48277 Telefax 48367. 
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:" 

Uummannaq kommune's befolknings alders -og konsfordelinger pr. 31.12 .1990. 
UummannaD kommuniani inuit ukiuisa arnat/anrutit immikkoortiterneri 31.12.1990 - ~ 

I Uummannap llloqarfia I Uummannaq by 

Alder/ukiui Kvinder/amat i% M~nd/angutit i% Ialt/katill . i% 

00-04 81 5,7 79 5,6 160 11,3 

05-14 I 99 7,0 131 9,2 230 16,2 

15-54 400 28,2 487 34,3 887 62,5 

55- 79 5,6 64 4,5 143 10,0 

Ialt/katill. 659 46,4 761 53,6 1420 100,00 

u 
Niaqornat 

Alder/ukiui Kvinder/amat i% M~nd/ang·Jtit i % Ialt/katill. i % 

00-04 3 3,4 1 1,1 4 4,5 

05-14 12 13,8 12 13,8 24 27,6 

15-54 20 23,0 23 26,4 43 49,4 

55- 9 10,3 7 8,0 16 18,5 

Ialt/kati1l. 44 50,5 43 49,0 87 100,0 

Qaartut 

A1der/ukiui Kvinder/amat i% Mrend/angutit i% Ialt!katill i% 

00-04 17 7,6 8 3,6 25 ll ,2 

05-14 12 5,4 17 7,6 29 13,0 

15-54 61 27,3 73 32,7 134 60,1 
-

55- 16 7,2 19 8,6 35 15,7 

Ialt/katill. 106 47,5 117 52 ,5 223 100,00 

Jkerasak 

A1der/ukiui Kvinder/amat i% M~nd/angutit i % Ialt/katiJ!. i% 

00-04 17 7,1 18 7,5 35 14,6 

05-14 21 8,8 12 5,0 33 13,8 

15-54 60 25,1 82 34,3 142 59,4 

55· 16 6,7 13 5,5 29 12,2 

Ial t!katill. 114 47,7 125 52,3 239 100,0 

Uummannaq kommune 's befolknings alders -og konsfordelinger pr. 31.12.1990. 
Uummannap kommuniani inuit ukiuisa arnat/angutit immikkoortiterneri 31.12.1990. 

Saattut 

Alder/ukiui Kvinder/amat i% Mrend/angutit i % lalt/katill. i% 

00-04 2 0,9 15 6,4 17 7,3 

05-14 17 7,2 26 11,1 43 18,3 

15-54 64 27,2 80 34,0 144 61,2 

55- 13 5,5 18 7,7 31 13,2 

Jalt/katill. 96 40,8 139 59,2 235 100,00 

Ukkusissat 

Alder/ukiui Kvinder/amat i% Mrend/angutit i% Ialt/katill. i % 

00-04 11 6,0 13 7,1 24 13,1 

05-14 16 8,7 15 8,2 31 16,9 

15-54 53 29,0 64 35,0 117 64,0 

55- 6 3,3 5 2,7 11 6,0 

Ialt1katill , 86 47,0 97 53,0 183 100,0 

lllorsuit 

Alder/ukiui Kvinder/amat i% Mrend/angutit i% Ialt/katill , i% 

00-04 8 6,8 4 3,4 12 10,2 

05-14 12 10,3 8 6,8 20 17,1 

15-54 35 30,0 36 30,8 71 60,8 

55- 5 4,2 9 7,7 14 11,9 

Ia! t/katil l. 60 51,3 57 48,7 117 100,00 

Nuungaatsiaq 

Alder/ukiui Kvinder/amat i% Mrend/angutit i% Ialt/katill. i% 

00-04 7 7,9 6 6,7 13 14,6 

05-14 8 9,0 6 6,7 14 15,7 

15-54 20 22,4 34 38,0 54 60,4 

55- 5 5,7 3 3,6 8 • 9,3 

I 
I 

Ialtikc.ti lJ. 40 45,0 49 55,0 1 89 1 100.0 _ 


