Bilag 1: Projektbeskrivelse til ”særlig projektansøgning” til ny bebyggelse på byggefelt 2.4 samt mellem
dette og byggefelt og byggefelt 2.3, detailområde A29.2 i Kommunia Avannaata.
Indenlandsk Sømandsmission, der driver Sømandshjemmene i Nuuk, Sisimiut og Aasiaat, har i Ilulissat erhvervet bygning B-1962, Hotel Avannaa, til overtagelse pr. 01.01.2020. Det nuværende hotel har med 22
værelser en meget begrænset kapacitet, og på den baggrund har Sømandsmissionen igangsat et udviklingsarbejde ud fra et ønske om at opnå, at hotellet for fremtiden vil kunne imødekomme de behov, som
Sømandsmissionens 3 øvrige hoteller i Grønland opfylder, og som indebærer, at det udbyggede hotel
•
har en samlet værelseskapacitet (ca. 45) som sikrer en rationel drift, hvilket bl. a. omfatter en døgnbemandet reception og lignende funktioner, der kan danne grundlag for fastansat personale. Samtidig skal ønske om en øget værelseskapacitet ses i lyset af den allerede kendte positive udvikling i turismen i Ilulissat, som må forventes at blive forstærket, når det nye Ilulissat Isfjordscenter er en realitet.
•
også rummer et cafeteria som gør, at hotelgæster kan tilbydes et ophold med alle måltilder inkluderet, samt at ikke mindst lokale brugere kan tilbydes et godt og velsmagende måltid til meget fornuftige
priser
•
har konference og mødefaciliteter, hvor lokale og tilrejsende gæster kan føle sig velkomne i forbindelse med afvikling af møder og kurser
•
har mulighed for at udføre et betydeligt CSR arbejde med aktiviteter for børn, unge, familier og socialt
udsatte, der vil være til gavn og glæde for byens borgere.
Til belysning af, hvordan sådan en udbygning af hotel Avannaa vil kunne ske, har Sømandsmissionen ladet
arkitektfirma Caspersen & Krogh A/S udarbejde et ideforslag (bilag 4), som omfatter fuld udbygning af byggefelt 2.4 samt en mellembygning mellem dette og det nuværende hotel. Det er tanken, at denne mellembygning med receptions- og adgangsfaciliteter skal betjene det samlede udbyggede hotel. Herved vil
der også vil ske en markant forbedring af adgangsforholdene til den eksisterende bygning, hvor trappeadgangen bliver beskyttet mod vejrlig og hvor alle etager bliver tilgængelige for kørestolsbrugere.
Den nuværende arealreservation af dette byggefelt udløber pr. 29.09.2019, og for at sikre, at ovenstående
plan om udvidelse af Avannaa kan realiseres, ønsker Sømandsmissionen med denne ”særlige projektansøgning” at kunne disponere over
•
2.4, da dette er en absolut forudsætning for gennemførelsen af disse planer.
•
arealet mellem nuværende bygning B 1962 (byggefelt 2.3) og byggefelt 2.4 som vist på bilag 4, da
den mellembygning, som er skitseret her, er en grundlæggende forudsætning for at det udbyggede
hotel som ønsket kan fungere som et hele. Trappe-/elevatortårnet på dette sted vil i det omfang det
kan forenes med brandbestemmelser blive forsynet med de størst mulige vinduespartier for at skabe
størst mulig transparens.
Det skal anføres, at det påtænkte byggeri med ovennævnte udstrækning indebærer tre afvigelser fra Tillæg 48 til kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med tillæg.
1. §2.2 Detailområde A29.2: anvendelse ønskes ændret fra etageboligbebyggelse til hotel.
2. §12.4 Byggefelt generelt: De to byggefelter 2.3 og 2.4 ønskes forbundet som ovenfor anført.
3. §12.4 Byggefelt 2.4: Niveauplan ønskes ændret fra kote 38 til kote 37, med uændret kipkote 52. Begrundelsen er, at dette niveauplan dels vil lette udformningen af niveaufri afgang fra p-pladsen vest
for hotellet og dels vil give større rumhøjde i nybygningens stueetage, som det er tanken skal rumme
cafeteria- og mødelokale. Vestfacadens samlede højde vil ikke blive større herved, da den ønskede
kote for niveauplan stort set svarer til det eksisterende terræn her.

HOVEDTIDSPLAN

Bilag 6

Projekttidsplan for Sømandshjem i Ilulissat, delområde A29.2

Den forudgående planproces med færdiggørelse af projektforslag, offentlighedsfase og udarbejdelse af
delområdeplan/kommuneplantillæg må forventes at have et forløb på 4-6 måneder.
Udgangspunkt for tidsplanen er udstedelse af en arealtildeling.
Projekteringsfase
Udbud og kontrakt
Myndighedsbehandling derudover
Byggefase (afhænger af årstid for påbegyndelse)
Indretning

3
1
1
18
1

måneder
måneder
måned
måneder
måned

Samlet tidsforbrug

24

måneder

