
1. PLA~REDEG0RE[SE 

1.3.1 BEFOLKNINGSFORHOLD 

Figur 1 viser befolkningstallets udvikling i Kangaatsiap Kommunia fordelt pa byen og de 
fire bygder. Som beskrevet ovenfor (se afsnit 1.1.3 side 8) Ia den procentvise 
befolkningstilvCEkst i perioden 1985-95 i Kangaatsiap Kommunia vCEsentligt over 
landsgennemsnittet. 

Pa grund af de senere ars erhvervsmCEssige og 0konomiske vanskeligheder er 
udviklingen i perioden 1995-98 vendt til et fald i modsCEtning til en fortsat (omend 
svCEkket) vCEkst pa landsplan. 

BEBYGGELSER 1985 I 1990 1995 1998 
Kangaatsiaq by 467 536 662 641 
Bygder ialt 795 811 860 861 
Attu 365 353 325 307 
lginniarfik 76 67 81 99 
lkerasaarsuk 50 74 102 100 
Niaqomaarsuq 304 317 352 355 

IALT 1.262 1.347 1.522 1.502 

Fig. 1- Befolkningstallets udvikling, 1985-98 

Bygdebefolkningen har traditionelt udgjort en overvejende og konstant andel af det 
samlede befolkningstal (i 1998 : knap 60%), hvor det kun er i Upernavik kommune, at 
der kan registreres en st0rre andel af befolkningen bosiddende i bygderne. Herudover 
er det karakteristisk, at befolkningstallet i bygderne har vCEret stigende, omend med en 
stagnation de seneste ar. Det er en atypisk udvikling i forhold til udviklingen pa lands
plan, hvor bygdebefolkningstallet er faldende. Alt andet lige er denne udvikling udtryk 
for bygdernes betydning i kommunen. 

Det spredte boscetningsm0nsteret er betinget af den traditionelle fisker- og fangerkultur, 
hvorm de to st0rste bygder, Niaqornaarsuq og Attu, begge er blandt de 7 st0rste 
bygder i landet. De to mindtse bygder i kommunen har dog den kraftigste relative 
befolkningsvcekst, hvorfor det rna konkluderes, at bygdesamfundene har en bCEre
dygtig st0rrelse. 

1.3.2 BOLIGFORHOLD 

I 1996 foretog A/S Boligselskabet INI en registrering af boligtilstanden i kommunens 
bygder. Resultatet fremgar af figur 2 - 4 nedenfor og viser generelt, at der er et relatM 
begrCEnset saneringsbehov, men et stort renoveringsbehov. 

I f0rste kolonne angives boligbestanden, herefter antallet af boliger, der vurderes 
saneringsmodne. Boligbehovet er beregnet efter PB20 modellen, jvf. side 26. 
Nybyggeribehovet er beregnet som forskellen mellem det beregnede boligbehov og 
boligbestanden tillagt erstatningsboliger for saneringer. 

Attu 
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boliabestand 
lkerasaarsuk 26 

Fig. 2-4 - Saneringsbehov i bygderne (IN/) 

Der er saledes behov for sanering af ialt 25 boliger. Jnklusiv erstatningsboliger herfor er 
der beregnet et nybyggeribehov i de fire bygder pa ialt 83 boliger. 

1.3.3 ANL.tEG OG UDBYGNJNGS0NSKER 

Nedenstaende skema giver en oversigt over anlceg og udbygnings0nsker. 

Attu lginniarfik lkerasaarsuk Niaqomaarsuk 

Produktionsanlcsg ~ • ~ • ~ • ~ • 
Filialkontor .; • ~ • ~ • ~ • 
Kom. indkvartering ..J ~ 
Fceflesvcerksted ~ ~ -v -v 
Service- I forsaml.hus ~ • • -v • 
Brandskure ..J • ..J • ~ ~ • 
Kirkegarde ..J ~ ..J ~ 
Forbrcendingsanlceg ..J • • • • 
Natrenovationsramper ..J • • • ..J • 
Elforsyning I- net ..J • ..J • ..J • ..J • 
Tankanlceg ..J ~ ~ ..J • 
Vandforsyning ..J • • ~ • ~ • 

..J ..J 
I 

Helistop • • • "\j 

..J ..J ..J 
I 

Havneanlceg • • "\j • 
..J 

I 

Veje • • • "\j • 
6(1Hneinstitution • • • 
Bygdekonsultation ..J • ..J ..J ..J • 
Skole ..J • -v • ..J • ..J • 
Kirke ~ • • ...; 

Boldbane • ..J • ~ 
Minihal • 
Forsamlingshus ..J • • • ..J 

..J : Anlceg etableret 
• : Behov for nyanlceg I udbygning 

Fig. 5 - Eksisterende an/ceg og udbygningsbehov 

43 



2. BY-OGIBYGDEZONEPLAN 

2.1 AREALMYNDIGHED 

I henhold til §2 i arealbekendtg0relsen skal en kommuneplan indeholde en afgrrensning 
af de arealer i kommunen, hvor kommunalbestyrelsen er arealmyndighed. 

Kommunalbestyrelsen er arealmyndighed i byzonen omkring Kangaatsiaq by og i 
bygdezonerne omkring de enkelte bygder. Afgrrensningen af byzonen er vist pa figur 
2, og afgrrensningen af bygdezonerne er vist pa bygdeplanerne for Attu, lginniarfik, 
lkerasaarsuk og Niaqomaarsuk. 

QEQERTARSUAQ ILULISSAT 

••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••• •••••••••••-

SISIMIUT 
KANGERLUSSUAQ 

Fig. 1 - Kangaatsiaq kommunes placering i forhold til ncermeste byer 

2.2 KANGAATSIAP KOMMUNIA 

Kangaatsiaq, der betyder "det temmelig lille forbjerg", Jigger mellem Aasiaat og Sisimiut 
cirka 200 kilometer nord for polarcirkelen. I praktisk og geografisk sammenhreng h0rer 
kommunen dog med til Diskobugten, selv om Kangaatsiaq by Jigger cirka 80 kilometer 
syd for Diskobugten. 
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Byen ligger helt ud til det abne hav, og mellem byen og indlandsisen er der et cirka 150 
kilometer dybt, skcergardsprceget fjordsystem med et vceld af 0er, fjorde og vige. Se 
figur 1. 

Kangaatsiaq er Gr0nlands yngste by, idet den f0rst fik bystatus i 1986 efter at have 
vceret "bygdekommune" siden 1953. Tidligere h0rte kommunen under Aasiaat. 

Med cirka 1.500 indbyggere er Kangaaatsiap Kommunia blandt landets mindste 
kommuner, og under centraliseringsbestrcebelserne i 1960'erne var det endda teet pa, 
at hele kommunen blev affolket. En stcedig befolkning satte sig dog med held imod de 
planlagte nedlceggelser og fraflytning af boscettelserne i kommunen, og tilsvarende 
ncegtede indbyggerne i lkerasaarsuk- i 1993 - at medvirke til et politiske 0nske om at 
lukke bygden. 

Kangaatsiaq by har derfor - pa godt og ondt - stadig karakter at en stor bygd blandt 
kommunens 0vrige bygder. Godt fordi byen har en overskuelig swrrelse med sit 
typiske, gr0nlandske prceg i behold uden de (for de 0vrige gmnlandske byer) 
karakteristiske betonboligblokke. Pa den anden side er trafikforbindelserne til og fra 
kommunens by- og bygdemcessige samfund - og dermed vareforsyningen -
udprceget darlige, ligesom de fysiske strukturer er prceget af de senere (mange) ars 
beskedne anlcegsaktivitet. 

Til gengceld- som Philip Lauritzen skriver i sin rejsebog- er Kangaatsiaq "et cegte 
stykke Gr0nland- alt det man forstar ved et gmnlandsk samfund. Et bybillede prceget af 
kul0rte enfamiliehuse, der er placeret aile mulige og umulige steder og omgivet af de 
alskens ting og sager, der h0rer til et fanger- og fiskerhjem: slceder, hunde, wrrestativer til 
k0d og fisk, udspilede skind, b0jer, net og kajakker samt b0m og hundehvalpe, der 
bruger det hele som legeplads". 

2.3 BYZONE 

Byzonen omfatter den eksisterende bymcessige bebyggelse i Kangaatsiaq, areal
udlceg til fremtidig byudvikling samt ncerrekreative arealer og vandindvindingsomradet. 
Se figur 2. Omradet omfatter den med stedplaner i malestok 1 :2.000 kortlagte del af 
den halv0, som Kangaatsiaq by Jigger pa. Mod 0st f0lger byzonegrcensen pa land de 
laveste punkter i tre karakteristiske lavninger i terrcenet. Byzonegrcensen f0lger herefter 
kysten mod sydvest frem til skceringen med et land- og vandareal omkring byen, der er 
afgrcenset med koordinater som vist pa figur 2. 

Byzonens afgrcensning er begrundet i arealbehovet for fremtidige byudviklingsarealer, 
hensynet til friluftslivet og 0nsket om at inddrage vandindvindingsarealeme i byzone. 

For arealer i byzone har kommunalbestyrelsen arealkompetencen. Arealanvendelse i 
byzone rna kun ske i henhold til kommuneplanens hovedstruktur og de rammebestem
melser der er fastlagt i henhold hertil. Se afsnit 3.1, "Hovedstruktur for Kangaatsiaq'' og 
afsnit 3.2, "Rammer for lokalplanlcegningen". 

Sprerrezoner for vandressourceoplande for Kangaatsiag by. 

Der er fastlagt spcerrezoner omkring drikkevandsressourceme for Kangaatsiaq by som 
vist pa figur 2. Disse zoner er fastlagt af det davcerende GTO, men nye forslag til zoner 
er fremsendt til kommunalbestyrelsens godkendelse, hvilket forventes at ske i l0bet af 
1999. 

Area/er til ny kirkeg~rd og nvt areal til dagrenovation er udlagt som vist pa figur 2. 
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Fig. 2- Byzone, oplande til drikkevandsressourcer, ny kirkegard og nyt renovations
omrade 

2.4 BYGDEZONER 

Bygdezoner omkring hver bygd omfatter den eksisterende bygdemcessige bebyggel
se samt arealudlceg til fremtidig udvikling (hovedstrukturen) og de arealer, der pa en 
naturlig made knytter sig til den enkelte bebyggelse. Der henvises til bygdeplanerne for 
de enkelte bygder, afsnit 4, 5, 6 og 7. 

For arealer i bygdezone har kommunalbestyrelsen arealkompetencen. Arealanvendelse 
i bygdezone rna kun ske i henhold til bygdeplanernes hovedstruktur og de retningslinjer 
for arealanvendelse, der er fastlagt i hen hold hertil. 

Bygdezonemes afgrc:ensning er saledes begrundet i arealbehovet for den fremtidige 
bygdemcess.ige udvikling og hensynet til friluftslivet. Herudover har det i flere tilfcelde 
vee ret n0dvendigt alene at anvende netstrukturen i kortgrundlaget som udgangspunkt for 
afgra:msning at bygdezoner, fordi der kun er opmalt et begrcenset areal omkring den 
enkelte bygd. 

• Bygdezonen for Attu er saledes alene afgrcenset med koordinater som vist pa 
bygdeplanen for Attu. 

• Bygdezonen for lginniarfik er saledes mod nord afgrcenset i forhold til et stejlt fjeldparti 
og mod syd saledes, at en fjeldkam er inddraget i bygdezonen, og det Iavere og 
sydligere beliggende areal er fastholdt udenfor bygdezone. Bygdezonegrcensen er pa 
det grundlag fastlagt med koordinater som vist pa bygdeplanen for lginniarfik. 
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• Bygdezonen for lkerasaarsuk er saledes alene afgra:mset med koordinater som vist pa 
bygdeplanen for lkerasaarsuk. 

• Bygdezonen for Niaqornaarsuk er saledes mod nordvest afgrcenset i forhold til et stejlt 
fjeldparti og mod nord0st i forhold til en slugtdannelse, der 0nskes inddraget i bygde
zone. Bygdezonegrcensen er pa det grundlag fastlagt med koordinater som vist pa 
bygdeplanen for Niaqornaarsuk. 

2.5 INTERESSER I DET ABNE LAND (FRILANDSZONE) 

For arealer udenfor by- og bygdezone hvor Kommunalbestyrelsen har en scerlig inter
esse (for eksempel i forbindelse med turisme, fangstomrader o.l.), kan Kommunal
bestyrelsen udarbejde sakaldte frilandsplaner og pa det grundlag eventuelt overtage 
arealkompetencen fra landsstyret. 

Kommunalbestyrelsen vii i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde supplere 
kommuneplanen med en mere detaljeret beskrivelse og udpegning af interesse
omrader i det abne land . 
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Byplanen for Kangaatsiaq bestar af en hovedstruktur for byens eksisterende og 
fremtidige bebyggelse, jvf. afsnit 1 og kortbilag 1, samt bestemmelser for den frem
tidige lokalplanlcegning, jvf. afsnit 3.2. 

3.1 HOVEDSTRUKTUR 

I hovedstrukturen fastlcegges Kangaatsiaqs overordnede bystruktur ved udlceg af 
arealer til byformal (erhvervsformal, boligformal, klausulerede arealer m.v.) og ved 
fastlceggelse af beliggenheden af veje, 0vrige trafikanlc~g og klausulerede zoner : 

Erhvervsforhold. Arbejdspladserne i Kangaatsiaq by er i overvejende grad placeret i 
center- og havnearealerne i byens sydvestligste hj0rne (omrade 81 og C1). I omradet 
er der reserveret mulighed for udvidelse af havneanlcegget, herunder havnebagland 
ved KNI's pakhus, og i den nordlige bydel er der udlagt areal til entrepren0rvirksomhed 
og oplag. 

Kommunal virksomhed samt mi1i0- og forsyningsforhold. Der er mulighed for udvidelse 
af kommunekontoret og place ring af et nyt "servicehus XL", det vii sige et servicehus 
med badefaciliteter, vaskeri, vcerksteder og opholdsareal. Eksisterende arealer i 
bymidten er i0vrigt reserve ret til institutioner- herunder til ny b.e~meinstitution og 
udvidelse at skolen - med blandt andet skolefritidsordning - og publikumsorienteret 
virksomhed (butik, o.l.). 

Brandstationen patcenkes udflyttet til det nye entrepren.e~romrade i byens nordlige 
udkant (omrade 83). Den gamle kirkegard er nedlagt, og ny kirkegard er placeret 0st for 
byen. Der er udlagt areal til etablering af nyt forbrcendingsanlceg i tilknytning til en 
udflytning af lossepladsen. Ny natrenovation placeres i omrade E3. 

I forbindelse med udbygningen at den nye bydel 0st for byen vii der blive etableret 
ringforbindelse for fremf0ring af vand i den planlagte ringvej. 

Boliger. Der er udlagt rigelige arealer i den 0stlige del at byen til boligformal, og der er 
planlagt en afrunding af det aktuelle udbygningsomrade ved helistoppet. Der er kun 
begrcensede muligheder for nybyggeri i den eksisterende by. Der er dog reserveret 
mulighed for en udvidelse at alderdomshjemmet i omrade C2. 

Trafikforhold. Hovedstrukturen fastlcegger mulighed for en udvidelse at havneanlcegget 
og baglandet ved havnen. Naboarealer til det eksisterende helistop er friholdt for at sikre 
mulighed for en opgradering at helistoppet til heliport og etablering at meget tiltrcengte 
ventefaciliteter. 

Herover er der fastlagt trace for etablering af et sammenhcengende bydelsvejnet, der 
forbinder aile vcesentlige trafikmal i et ringvejsprincip; det vii sige havn, helistop, 
centerareal, losseplads, eventuel ny jollehavn og eventuelt nyt idrcetsomrade med 
boligomraderne. 

Eksisterende forhold. Kort over de vigtigste funktioner i byen er vist pa figur 3 

48 



/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
A 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

KANGAA TSIAQ TUNNGAVIUSUMIK 
SANANEQAATAA 

KANGAATSIAQ HOVEDSTRUKTUR 
rano~A"' 01110/AUTOCAD M.V. 14 W AL I .U · 1 /J(ll)l) 

A [[[] INISSIAROARFlK 
BOLIGOMRADE 

8 g Ul.tiAI'!SUAUIIEOAAAK SUUJIIEOARAU.U 
HAVN£- OG ERHVERVSOMRADE 

c Q ATAAlSMUT ATUGASSAT 
F .W.ES FORMAL 

D D SANAARTORFlGEQOUSAANNJTSOO . 
FRIHOI.OT 

E D JMMIKKVT ATUGASSIAO 
S.(RUG ANVENDELSE 

8 AQOUSINEO PIOREERSOO 
EKSISTERENDE VEJ 

a AOOUSINNIASSAO 
FREMTIOIG VEJ 

0 Klu.EQARFEOAR1lT AQ 
KLAUSULERET ZONE 



J--~-----+------~-----+.~-M~~*-~~~~~~~0 
, :-. -+----+----+--~4.=-+MW44::;4~~~~~,::..1.,~ /Fr--... 

~-+-----+-----+----~~~~~~~· 

• -~...h-.~~~-+-

1-~~ 

1. helistop 
2. losseplads 
3. fortmend.anlceg 
4. kom. vcerksted 
5. stenbrud 
6. natrenovation 
7. celdrehjem 

8. fodboldbane 
9. elvcerl< 
10. kiosker 
11 . n0delvcerk 
12. institution 
13. indkvartering 
14. brandstation 

15. kirke 22. tankanlceg 
16. kommunekontor 23. KNI pakhus 
17. kiosk 24. detention 
18. indkvartering 25. forsamlingshus 
19. KNI butik mm 26. brcettet 
20. prod.anlceg 
21. kom. vcerksted 

27. skindstue 
28. Nukissiorfiit 

Fig. 3- Kangaatsiaq by, eksisterende forhold (1996/97) 
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29. sundhedsstat. 
30. skole 
31. TELE 
32. gl. kirkegard 
33. lcegebolig 



Klausulerede zoner. Klausulerede zoner fastlcegges af overordnede myndigheder for at 
beskytte scerlige tekniske anlceg mod overlast (sprerrezoner) og for at beskytte offent
ligheden mod srerlige tekniske anlreg (sikkerhedszoner). Se figur 4. 

NR. OGTYPE ANUEG AFGR.tENSNING HJEMMEL 
S1 (spamezone) Vandressource Spcerrezonen forl~ber som Landstingsforordning nr. 12 af 

opland hovedregel 30 meter uden 22.12.88 om beskyttelse af mil-
for oplandsgrcensen. j~et som cendret ved Lands-

tingsforodning nr. 7 at 13.5.95. 
S2 Tankanlceg 50 m. fra tankanlceggets yd- Tekniske forskrifter for brand-
( sikkerhedszone) re begrcensninger, dvs 50 farlige vcesker udarbejdet i med-

m. fra hvert enkelt bassin. f~r af Bekendtg~re nr. 9 af 
30.12.92 om forebyggelse og 
bekcempelse af ildebrand. 

S3 Helistop Zonen udstrcekker sig 10 m. Statens Luftfartsvcesens be-
(sikkerhedszone) udenfor start- og landings- stemmelser for civilluftfart fast-

omradet. Omra.dets ydre af- scettes i medf~r af Lov om luft-
grcensning er sammenfafd- fart, jvf. Lovbekendtgerelse nr. 
ende med den ydre af- 408 af 11 .9.85 som cendret ved 
grcensning af omrade E1. lov nr. 837 af 18.12.91 : 813-25 

: Bestemmelser om etablering 
at helikopterflyvepladser pa 
Fcereeme og i Grenland. 

S4 Helistop tnd- og udflyvningsomradet Sam me. 
(ind- og udflyv- er projektionen pa terrcen af 
ningsomrade) ind- og udflyvningsfladen, 

der udgar fra sikkerheds-
zonen med en horisontal 
lcengde pa 800 m. og en 
stigning pa 12,5%. Fladens 
indre kant er sammenfald-
ende med sikkerhedszon-
ens ydre kant, og sidelinier-
ne divergerer hver 10% fra 
ind- og udflyvningsretning-
en. 

S5 Helistop Overgangsomradet er pro- Sam me. 
(overgangs- jektionen pa terrcen af over-
omrade) gangsflademe, der til begge 

sider stiger 1 00% vcek fra 
sikkerhedszonen og ind- og 
udflyvningsfladen. 0verste 
kant Ieber parallelt med sik-
kerhedszonen i en hejde af 
45 m. over pladsen og der-
fra til ind- og udflyvningstlad-
ens endepunkter. 

11 Tele Som vist pa hovedstruktur- Landstingslov nr. 11 af 
(indsigtszone) kortet. 15.12.87 om foranstaltninger 

mod fortsyrrelser af radiomod-
tagning. 

Ftg. 4- Klausulerede zoner tor Kangaatstaq by 

• Arealer omfattet af en spa;rre- el/er sikkerhedszone ma ikke bebygges eller anven
des til andre format. 

Safremt scerlige forhold alligevel taler herfor, skal dispensation indhentes hos den 
ansvarlige myndighed i hvE~rt enkett tilfcelde. 

For sa vidt angar sprerrezone S1 skal det bemrerkes, at der endnu ikke foreligger nye 
zoner godkendt af landsstyret. 
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• Arealer, der er omfattet af ind- og udflyvningsomrader omkring helistops, rna ikke 
bebygges eller anvendes pa en made, der medf0rer, at hindringsfrie flader brydes. 

• Arealer omfattet af en indsigtszone rna kun bebygges eller anvendes til andre formal 
efter forhandling med den myndighed, der har indseende med omradet. 

3.2 RAMMER FOR LOKALPLANLJEGNINGEN 

Omradeinddeling 

Hovedstrukturen er opdelt i delomrader ud fra omradernes primcsre anvendelse : 
• A: boligformal, 
• 8: havne- og erhvervsformal, 
• C : fcslles formal, 
• D : friholdte arealer, og 
• E : omrader til scsrlig anvendelse. 

Nedenfor er der fastsat dels generelle bestemmelser for anvendelse og udformning af 
disse omrader dels supplerende, konkrete bestemmelser for de enkelte omrader. 
Bestemmelserne danner grundlag for den mere detaljerede lokalplanlcsgning. 

Generelle rammebestemmelser for boligomrader (A omraderJ 

Boligomrader omfatter save! eksisterende som nye boligomrader. I hovedstrukturen er 
der alene udlagt arealer til abenllav bebyggelse som enkelthuse og dobbelthuse i mak
simalt 1,5 etager og i begrcsnset omfang rcskkehuse i maksimalt 2 etager. llokalplaner 
for A-arealer rna der kun udlcsgges areal til boligformal, og der skal fastscsttes 
bestemmelser, der sikrer : 
• at ubebyggede arealer bevares i naturtilstand, 
• at terrcsncsndringer kun rna foretages i det omgang, det er n0dvendigt af hensyn 
til en teknisk og 0konomisk forsvarlig gennemf0relse af boligbyggeriet, 
• at ubebyggede arealer ikke ma anvendes til henkastning af affald, 
• at der trcsffes foranstaltninger til forebyggelser af gener i forbindelse med 
udledning af grat spildevand, 
• at der fastlcsgges arealer til hundehold, 
• at der kan drives begrcsnset erhvervsvirksomhed under forudscstning af, at 
virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det ikke medf0rer gener for 
de omliggende boliger, og 
• at der kan placeres eller indrettes oomeinstiMioner i boligomrader. 

Generelle rammebestemmelser for havne- og erhvervsomrader (B omraderJ 

Havne- og erhvervsomrader omfatter arealer, udlagt til produktion, lager og havneformal 
samt administration. Der kan vcsre tale om scsrligt forurenende virksomhed, der er omfat
tet af bestemmelserne i Milj0forordningens kapitel 5. I lokalplaner for 8-arealer rna der 
kun udlcsgges areal til havne- og erhvervsformal, og der skal fastscsttes bestemmelser, 
der sikrer: 
• at der i forbindelse med etablering af scsrligt forurenende virksomheder trcsffes 

foranstaltninger til forebyggelse af milj0pavirkninger af omgivelseme, herunder 
gennem bestemmelser for udledning af spildevand, 

• at der sker en regulering af de ubebyggede arealers anvendelse, herunder ved
r0rende oplag og hegning, 
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• at der trceffes foranstaltninger til forebyggelser af gener i forbindelse med udledning 
at grat spildevand, og 

• at der ikke kan tillades hundehold med mindre, der er tale om hundehold i tilknytning til 
eksisterende boliger. 

Generelle rammebestemmelser for omrader til fl:BIIes formal (C omrader) 

Fcelles formal omfatter butikker, institutioner, administration og service samt celdreboliger. 
llokalplaner for C-arealer rna der kun udlcegges areal til fcelles formal, og der skal 
fastscettes bestemmelser, der sikrer : 
• at ny bebyggelse gives en udformning, der harmonerer med den eksisterende 

bebyggelse i omradet, 
• at ubebyggede arealer og fcelles friarealer skal friholdes for oplag og henkastning af 

affald, 
• at der trceffes foranstaltninger til forebyggelse af gener i forbindelse med udledning af 

grat spildevand, 
• at der ikke kan tillades hundehold med mindre, der er tale om hundehold i tilknytning til 

eksisterende boliger, og 
• at der for omrade C1 snarest skal udarbejdes lokalplan for omradet under eet. 

Generel/e rammebestemmelser for friholdte arealer (D omrtlder) 

Friholdte omrader omfatter de byncere naturomrader, hvor blandt andet de to nedlagte 
kirkegarde er belig.gende (omrade 01 ), eksisterende fodboldbane (omrade 02) samt 
omrade 03 til eventuelt nyt idrcetsomrade mm .. I lokalplaner for 0-arealer skat der 
fastscettes bestemmelser, der sikrer : 
• at friholdte arealer sa vidt muligt bevares i naturtilstand, 
• at der kan udlcegges scerskilte arealer til hundehold, og 
• at der- med mindre andet er bestemt i de konkrete rammebestemmelser- alene kan 

meddeles arealtildelinger til mindre, taste anlceg i form af teleanlceg, navi
gationsanlceg, tekniske ledningsanlceg samt mindre anlceg, der er n0dvendige for 
omrademes anvendelse til fangst og friluftsmcessige formal. 

Generelle rammebestemmelser for omrader til sCBrlig anvende/se (E omrader) 

Scerlig anvendelse omfatter trafik- og forsyningsanlceg, lossepladser, tank- og tete 
anlceg. Oer er ide fleste tilfcelde tale om funktioner, der er omfattet at bestemmelserne 
om scerligt forurenende virksomhed i Milj0forordningens kapitel 5 og I eller funktioner, der 
medf0rer sikkerhedsrisiko for de ncermeste omgivelser. llokalplaner for E-arealer rna der 
kun fastscettes bestemmelser, der sikrer : 
• at milj0pavirkninger af omgivelseme forebygges, og 
• at trafikanlceg tilsluttes det overordnede vejnet. 

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte de/omrader 

Nedenfor er der fastsat en rcekke konkrete bestemmelser for de enkelte delomraders 
fremtidige anvendelse og udformning. 
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0MRADE ANVENDELSE BEBYGGELSE BESTEMMELSER 

A1 Boligformal. Aben/lav bebyggelse (enkeft- og I forbindelse med bydelsvejens udbygning 
dobbelthuse). Omradet rummer ca kan der etableres ny boligvej fra koordinat 
55 boliger. Omradets rummelighed 26,2 I 83,8 parallelt med eksisterende 
er cirka 70 boliger. bydelsvej. 

A2 Boligformal. Abenllav bebyggelse (enkelt- og Ny bebyggelse kun i forbindetse med 
dobbelthuse). Kommunal indkvarter- sanering. 
ing B-494 er beliggende i omradet. 
Omradet rummer cirka 10 boliger. 
Omradet er fuldt udbygget. 

A3 Boligformal. Abenllav bebyggelse (enke!t- og Ny bebyggelse kun i forbindelse med 
dobbelthuse). Omradet rummer sanering. 
cirka 13 boliger. Omradet er futdt 
udbygget. . 

A4 Boligformal. Abenllav bebyggelse (enkelt- og 
dobbelthuse). Omradet rummer ca. 
35 boliger. Omradets rummelighed 
er ca. 40 boliger. 

AS Boligformal. Aben/lav bebyggelse {enkelt- og Omradet rna kun bebygges pa grundlag af 
dobbelthuse). Omradet er i naturtil- en lokalplan for omradet. OmrMet ber0res 
stand og kan rumme cirka 10 bolig- af spa:mezonen omkring vandindvindings-
er. omradet og klausulerede zoner for helis-

toppet. 

AS Boligformal. Aben/lav bebyggelse {enkelt- og Omradet ber0res af k!ausulerede zoner for 
dobbelthuse). Omradet rummer ca. helistoppet. 
18 boliger og fuldt udbygget. 

A7 Bo!igformal. Aben!lav bebygge!se. (enkelt- og 
dobbelthuse). Omradet rummer ca 
38 boliger . Omradets rummelighed 
er cirka 50 boliger. 

AS Boligformal. Raekkehuse i maks. 2 etager, Om- Ny bebyggelse rna kun opf0res pa 
rMet er under udbygning. Der kan grundlag af en lokalplan. Omradet ber0res 
opf0res ny institution i omradet. af klausulerede zoner for helistoppet. 

A9 Boligformal Omraderne Jigger i naturtilstand; ialt Ny bebyggelse kun pa grundlag af en 
ca. 7,5 ha. med en betydelig bolig- loka!plan for omradet under eet. 

A10 rummelighed. 
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0MRADE ANVENOELSE 8EBYGGELSE 8ESTEMMELSER 

81 Havne- og er- Omradet rummer produktionsanlceg- OmrMet reserveres eksisterende funk-
hvervsomrade. get, KNI pakhus, brcettet, kommu- tioner og ber0res afsikkerhedszone for 

nale vcerksteder samt tankanlceg. tankanlcegget. 
Herover skonnertkaj, bedding og 
lcemole. Rummeligeden er meget 
begrcenset, og der er derfor vist 
mulighed for udvidelser i o. m. 
havneplanen. 

82 Ny jollehavn. Omrftdet er i naturtilstand og udlceg- I omradet kan der opfr;,res moleanlceg og 
ges til jollehavn og mindre skure. anlceg til joller. Ny bebyggelse ma ikke an-
Omradet kan anvendes til hunde- vendes til beboelse. Forinden omradet tag-
hold, indtil det inddrages til es i anvendelse, skal der i en lokalplan 
jollehavn. fastlcegges byggefefter og vejadgang. Om-

radet berra res at klausulerede zoner for 
helistoppet. 

83 Nyt erhvervs- Omradet omfatter eksisterende los- Der kan etableres administrationsvirksom-
omrade. seplads og forbrcendingsanlceg, 2 hed i tilknytning til den enkelte virksom-

private vcerksteder samt nyt kom- hed. Oplagsarealer skal indhegnes. Der 
munalt vcerksted {i det tidligere vod- kan ikke opf0res boliger. I f.m. en udflyt-
binderi). Brandstationen forventes ning at eksisterende losseplads og for-
udflyttet hertil. Herover stenbrud. brcendingsanlceg skal der trceffes foran-
Omradet udlcegges til erhversfor- staltninger til genopretning at omradet. 
mal, vcerksteder, oplag, garager o.l. 
Omradet har betydelig rummelighed. 

C1 Fcelles formal. Omradet omfatter en rcekke service- Der kan kun opf.rares boligbebyggelse i om-
funktioner {private butikker, skole, radet i form af celdreboliger og i forbindelse 
institution, kommunekontor, KNI med ianering. B-55, 8-27, B-36 og B-303 
butik og bank mm. kiosker, brand- er bevaringsvcerdige og ma ikke nedrives. 
station mm). Der er meget begrcen- Ved om- og tilbygning skat der tages scerlig 
set restrummelighed, der forbehold- hensyn til disse bygningers arkitektur og 
es udvidelse at kommunekontor, nyt oprindelige konstruktion. 
sericehus XL og ny brameinstitution. 
Brandstation og -skur forventes 
udflyttet. 

C2 Alderdomshjem. Restrummeligheden i omrMet er 
forbeholdt udvidelse af alderdoms-
hjemmet. 

C3 F celles formal. Omradet er i naturtilstand og udlceg- Forinden omrAdeme tages i brug, skal der 
ges til fcelles formal som institution- udarbejdes lokalplan for det enkelte 

C4 er, butik, kiosk o.l. og evt. hotel. omrade. 

C5 
Areal til nyt akti- Omradet er i naturtilstand og udlceg- Forinden omradet tages i brug, skal der 
vitetshus I nye ges til opfrarelse af bygning med udarbejdes lokalplan for omradet under 
aktivitetslokaler aktivitetsmuligheder og lignende. eet. 
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0MRAOE ANVENOELSE BEBYGGELSE BESTEMMELSER 

01 Friholdt omrade. OmrAdet henligger i naturtilstand og OmrAdet skal friholdes for bebyggelse, og 
Byncert natur- er stort set ubebygget. Omradet omradet ma ikke anvendes til oplag og 
og friluftsareal, rummer bl.a. teleanlceg, lednings- henkastning af affald. OmAdet ben21res af 
der omfatter aile anfceg samt 2 nedlagte kirkegarde. spcerrezone omkring vandindvindingsom-
friarealer i by- radet, indsigtszone omkring teleanlcegget 
zone pancer og kfausulerede zoner for helistoppet. 
omrc\de 02 og 
03. 

D2 Fodboldbane. Omradet er ubebygget. Omradet skal friholdes for bebyggelse og 
indrettes til fodboldbane. Eksisterende 
fodboldbane kan udvides. Omradet ma 
ikke anvendes til oplag og henkastning af 
affald. 

D3 ldrcets- og Omradet henligger i naturtilstand og lnden omradet tages i brug, skat der 
kollegieomrade. er ubebygget. Omradet er udlagt til udarbejdes lokalplan for omradet under 

eventuelle idrcetsformal og kollegier. eet. 

04 Ny kirkegard. Bebyggelse kun i f.m. omradets Omradet er beliggende udenfor areal 
udnyttelse til kirkegardsformalo. omfattet af stedplaner, se figur 2, side 47. 

E1 Helistop. Bebyggelse kun i f.m. omradets ud- Omradet omfatter helistoppets start- og 
nyttelse til helistop. landingsareal samt sikkerhedszonen S3 

og ber0res af ind- og udflyvningsomrader 
samt overgangsomrade for helistoppet, se 
figur 4. Der er og kan ske udvidelser at 
kapitel 5 virksomhed i omrAdet. 

E2 Tekniske for- Omrade E2 rummer elvcerk og n0d- Omrade E2 er ber0rt at klausulerede zoner 
syningsanlaeg. elvcerk. Omrade E4 er udlagt til for helistoppet. 

E4 vandforsyningsanlaeg mm. 

E3 Natrenovations Omradet er udlagt til placering at ny Oer vii forekomme kapitel 5 virksomhed i 
omrade. natrenovationsrampe med hertil omrMet. 

knyttede anlaeg. Omradet henligger i 
naturtilstand. 

E5 T elestation. Omradet er udlagt til T eles funktion- Omradet er ber0rt af af indsigtszone om-
er (antenner, telestation mm. samt kring teleanlaeg. Omradet er omfattet af 
begrcenset beboelse i tilknytning til indsigtszone omkring teleanlcegget, 11 . 
Teles funktioner i omradet). Rest-
rummelighed forbeholdt udvidelser 
af eksisterende funktioner. 

E6 Nydump. Omradet udlaegges til skrot- og dag- Handtering af dagrenovation skal hen-
renovation samt forbraendingsan- lcegges til omrc\de E6, nar vejadgang hertil 
laeg. Bebyggelse og anlceg kun i f.m. er etableret. Omradet er beliggende uden-
omradets udnyttelse til renoplads. for areal omfattet af stedplaner, se frgur 2, 
Der kan (efter ncermere retnings- side 47. 
linjer herfor udarbejdet i en lokal-
plan) indrettes areal til henstilling af 
kommunalt materiel og anden entre-
prent~~rmateriel. 
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4. BYGDEPLAN FOR A TTO 

1 : Fiskeriindustri B-70 
4 : Servicehus B-776 
7 : Dagrenovation (ny helistop) 
10: Elv~rk B-510 
13 : KNI-butik og pakhus 
16: Skolen B-291 

2 : F~llesv~rksted B-172 
5 : Brandskur B-377 
8 : Natrenovation 
11 : Tankanl~ 
14 : Havneanl~ 
17: Forsamlingshus B-427 

Fig. 1- Attu, eksisterende forhold (1996/97). MA/1: 3.000 
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3 : Filialkontor B-493 
6 : Kirken B-424 
9 : Forbramd.anl~ u. opf. 
12 : Helarsvandledning 
15 : Sygeplejestation B-416 



4.1. HOVEDSTRUKTUR 

Attu er en at Gr0nlands swrste bygder og ligger cirka 45 kilometer i luftlinie syd for 
Kangaatsiaq. 

Tidligere var Attu den st0rste bygd i Kangaatsiaq kommune, men som den eneste 
bebyggelse i kommunen er befolkningstallet faldet jcevnt med 13% i perioden 1990-
98, og i daQ er Niaqomaarsuq swrre end Attu. 

Bygdens gunstige placering teet pa "abentvandsomradef' betyder, at Attu kan besejles 
stort set hele aret. lkke desto mindre har indtjeningen i bygden vaeret begraenset, f0rst 
og fremmest pa grund af tilbagegangen i fiskeriet og lukningen af bygdens produktions
anlaeg. Den afledte ledighed har medf0rt en fraflytning af unge, hvilket er et saerligt start 
problem i Attu. 

Der fore Jigger ikke et overblik over fiskeressourcegrundlaget og dermed erhvervs
udviklingsmulighederne, og deter derfor et start 0nske, at der ivaerksaettes fors0gsfiskeri 
i omradet. Lokalt vurderes det, at der er muligheder for fiskeri efter blandt andet 
kammuslinger, krabber, s0pindsvin og lodde. Lokalt vurderes det endvidere, at hav
bunden omkring bygden har lidt skade ved tidligere fors0gsfiskeri efter kammuslinger. 

Bygden er beliggende pa et relativt fladt og sine steder vandlidende areal. Der findes 
nyt elvaerk, og vandforsyningen fungerer idag tilfredsstillende. 

I den aeldre del af bygden er stisystemet af en rimelig standard, men i den nyere del af 
bygden er udbygningen af stisystemet ikke fulgt med, og adgang til en del boliger er 
derfor lidt besvaerlig. 

Hovedstrukturen fastlaegger en ringvejsforbindelse igennem bygden, der forbinder de 
enkefte delomrader. Omrade 81 er reserveret til havne- og erhvervsfunktioner, idet 
rummeligheden er 0get ved reservation af et ubebygget naes til fremtidige havneformAI. 
Det centrale omrade til faelles formal, omrade C1, er f0rst og fremmest reserveret til en 
raekke ~msker om en fremtidig udbygning af bygdens faelles funktioner. Der b0r derfor 
ikke placeres boliger i omradet, hvis tkke det drejer sig om aeldreboliger. Nyt areal til 
dagrenovation og forbraendingsanlaeg er placeret i bygdens nord0stlige udkant (omrade 
E3). 

Det flade terraen og udbygningen af vandforsyningen skaerper behovet for at kunne 
aflede overfladevand og grat spildevand, og det er derfor et 0nske, at muligheder for 
kloakering og gr0ft:ning naermere unders0ges. 

Spaerrezoner for vandressourceopland 

Der er endnu ikke fastlagt spaerrezoner omkring vandressourceoplandet 0st for Attu. 

4.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE 

Arealer omfattet at bygdeplanen for Attu rna ikke tages i anvendelse til formal, der strider 
mod hovedstrukturens arealudlaeg og nedenstaende retningslinjer for arealanvendelse. 

• Arealer rna kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens 
retningslinjer for arealtildeling. 

• Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser 
kraever, at der tilvejebringes et tillaeg til kommuneplanen. 

• Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsaette scm hidtil. 
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• A-omrader ma kun anvendes til boligformal. Der kan dog tillades opf0relse at kiosk 
og institutioner i boligomrader. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under 
forudscstning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendornmen, og at det 
ikke medf0rer gener for de omliggende boliger. 

• B-omrader rna kun anvendes til havne- og erhvervsvirksomhed. Ved arealtildelinger 
skal det sikres, at der trreffes n0dvendige foranstaJtninger til forebyggelse af 
milj0pavirkninger af orngivelserne. 

• C-omrader rna kun anvendes til fcslles formal (omrade C1) det vii sige butik, 
institution og anden offentlig service. At hensyn til0nsket om at sikre fremtidige 
fcsllesanlceg en central placering i bygden rna der kun opt0res boliger i begrrenset 
omfang. A:ldreboliger kan placeres i omradet. Omrade C2 fastlcegges til kirke og 
kirkeomgivelser. 

• 0-omrader skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog i omrade 01 tillades 
opf0relse af mindre anlreg i form af tele-, navigations- og ledningsanlreg samt mindre 
anlceg i tilknytning til arealemes anvendelse til fangst- og triluftsmcessige formal. 

• E-omrader rna kun anvendes til helistop (omrade E1), natrenovation (omrade E2) og 
dump og forbrrendingsanlreg (omrade (E3}. Ved arealtildelinger skal det sikres, at 
der trceffes n0dvendige foranstaltninger til torebyggelse af milj0pavirkninger af 
omgivelserne. 

Klausulerede zoner. 

• Omraderne 02, E1 og E2 bemres af ind- og udflyvningszoner for helikopterbeflyv
ning. 

• Omrade 81 ber0res at sikkerhedszonen omkring tankanlregget. 

• Arealer indentor klausulerede zoner rna ikke anvendes i strid med de til enhver tid 
gceldende bestemmelser for de pagreldende zoner. 

• For tankanl~ fastscettes sikkerhedszoner i medf0r af "Bekendtg0relse nr. 9 af 6. 
marts 1987 om brandfarlige vredsker''. I sikkerhedszonen, som males fra 
tankanlceggets ydre begrcensninger, ma der ikke uden srerlig tilladelse etableres 
bygninger eller oplag. Sikkerhedsgrrensen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er 
angivet pa bygdeplanen. 

• For helistop fastscettes sikkerhedszone i medf0r af Statens Luftfartsvresens 
bestemmelser for civilluftfart, BL 3-25, Etablering at helikopterfyveptadser for 
Fcemerne og Gr0nland. Yderste grcense at sikkerhedszonen sarnt ind- og 
udflyvningsflader og overgangsflader er vist pa bygdeplanen. 

Overordnet vejnet. 

• Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning at bydelsvejnettet som 
vist pa bygdeplanen, se figur 2. 
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Forbrmndingsan/mgget i Attu 

Omstaende sider Fig. 2- Hovedstruktur for Attu 
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1 Produktionsanlceg B-17 /18 
4 Kirkegllrd 
7 Tankanlceg 
1 0 : Nyt skolekapel 
13 : Boldbane 

2 : Fcellesvcerksted B-271 
5 : Dag- og natrenovation 
8 : Ny KN I butik og lager 
11 : Forsamlingshus i gl. skole 

3 
6 
9 
12: 

Fig. 1 -lginniarfik, eksisterende forhold (1996/97). Mll/1: 3.000 

63 

Filialkontlbrandsk B-71 0 
Nytelvcerk 
Ponton bra 
Helistop 



5.1. HOVEDSTRUKTUR 

lginniarfik Jigger cirka 25 kilometer i luftlinie syd for Kangaatsiaq, og selv om Jginniarfik er 
den mindste bygd i Kangaatsiaq kommune, er det pafaldende, at bygden har haft den 
st0rste relative vcekst (pa hele 48%) i perioden 1990-98. 

lndhandling foregar til indhandlingsanlcegget i nabobygden lkersaarsuk 15 km i vestlig 
retning, hvilket er scerdeles uhensigtsmcessigt. Det er et 0nske, at Nuka A/S etablerer 
t0rrefaciliteter; men deter et stort problem, at der ikke er vandforsyning i bygden. Man 
vii derfor tage selvstcendige initiativer med vintert0rret torsk. Der anses herudover at 
vcere muligheder for udvikling af turisme. 

Den celdste del af bygden er beliggende ved en vig i en lavning i terrcenet syd for et 
stejlt fjeldparti. Elvcerket kmer tilfredsstillende, men der er behov for en udbygning af 
ledningsnettet. 

Der er som ncevnt ikke helarsvandforsyning, men om sommeren og i perioder med 
megen nedb0r etableres sommervandledning fra en s0 syd for bygden. I de 0vrige 
maneder hentes vand/is i joller/slceder. 

Der er ingen servicehus, og der er behov for etablering af et simpelt vej- eller stisystem 
(blandt andet til dumpen). 

Der findes ikke kajanlceg, men kun pontonbro, og vanddybden ved pontonbroen er 
ring e. 

Hovedstrukturen fastlcegger et simpelt net at bygdeveje/stier, der forbinder det nordlige 
areal til foolles formal (omrade C1) med de h0jere beliggende arealer mod syd til bolig
formal, helistop og ny dag- og natrenovation. 

Fcellesarealets beliggenhed i en slugt g0r det n0dvendigt at etablere trapper bade mod 
syd til boligomradet og mod nord til kirkegarden. 

5.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE 

Arealer omfattet at bygdeplanen for Jginniarfik rna ikke tages i anvendelse til formal, der 
strider mod hovedstrukturens arealudloog og nedenstaende retningslinjer for 
arealanvendelse. 

• Arealer rna kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens 
retningslinjer for arealtildeling. 

• Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser 
krcever, at der tilvejebringes et tillceg til kommuneplanen. 

• Eksisterende lovlig anvendelse kan fortscette som hidtil. 

• A-omrader rna kun anvendes til boligformal. Der kan dog tillades opf0retse at kiosk 
og institutioner i boligomrader. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under 
forudscetning af, at virksomheden drives at den, der bebor ejendommen, og at det 
ikke medf0rer gener for de omliggende boliger. 

• C-omrade rna kun anvendes til fcelles formal (det vii sige butik, institution og anden 
offentlig service) og til erhvervsformal. Af hensyn til 0nsket om at sikre fremtidige 
fcellesanlceg en central placering i bygden rna der kun opf0res boliger i begrcenset 
omfang. fEidreboliger kan place res i omradet. Ved arealtildelinger til erhvervsformal 
skal det sikres, at der trceffes n0dvendige foranstaltninger til forebyggelse af 
milj0pavirkninger af omgivelserne. 
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• 0-omrader skal friholdes for bebyggelse (friarealer omkring bygden (01 ), kirkegard 
(02), boldareal (03) og udsigtspunkt (04)). Oer kan dog i omrade 01 tillades 
opfenelse af mindre anlceg i form af tele-, navigations- og ledningsanlceg samt mindre 
anlceg i tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmcessige formal. 

• E-omrader ma kun anvendes til helistop (E1 ), vcerksted (E2), dump, natrenovation 
o.l. herunder opstilling af forbrcendingsanlceg (E3). Ved arealtildelinger skal det sikres, 
at der trceffes n0dvendige foranstaltninger til forebyggelse at milj0pavirkninger af 
omgivelserne. 

Klausulerede zoner 

• Omraderne A 1, 01, E1 og E2 bemres at ind- og udflyvningszoner for helikopter
befyvning. 

• Omraderne C1 og 01 bemres af sikkerhedszonen omkring tankanlcegget. 

• Arealer indentor klausulerede zoner ma ikke anvendes i strid med de til enhver tid 
gooldende bestemmelser for de pagooldende zoner. 

• For tankanla:Jg fastsoottes sikkerhedszoner i medf0r af "Bekendtg0relse nr. 9 af 6. 
marts 1987 om brandfarlige voodsker". I sikkerhedszonen, som males fra tankanloog
gets ydre begroonsninger, rna der ikke uden soorlig tilladelse etableres bygninger 
eller oplag. Sikkerhedsgroonsen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er angivet pa 
bygdeplanen. 

• For helistop fastsoottes sikkerhedszone i medf0 r af Statens Luftfartsvcesens 
bestemmelser for civil luftfart, BL 3-25, Etablering af helikopterfyvepladser for 
Foomerne og Gmnland. Yderste groonse af sikkerhedszonen samt ind- og 
udflyvningsflader og overgangsflader er vist pa bygdeplanen. 

Overordnet vejnet 

• Ved arealtildelinger skat der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som 
vist pa bygdeplanen, se figur 2. 
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P~ vej til butikken 

Omstaende sider : Fig. 2- Hovedstruktur for lginniarfik 

66 



IGINNIARFIMMI NUNUQAR
FIMMUT PILERSAARUT 

A [[]]] 

c MtE~=m=1 

D lZJ 
ED 

8 
[2J 
[2J 

ATAATSIMUT ATUGASSAT 
F.t:LLES FORMAL 

SANAARTORFIGEQQUSAANNITSOQ 
FRIHOLDT 

IMMIKKUT ATUGASSIAQ 
S.t:RUG ANVENDELSE 

AQQUSERNIT/PISUINNAAT AQQUTAAT ILUSAA 

VEJ- I STlSTRUKTUR 

Kl LLEQARFEQARTIT AQ 
KLAUSULERET ZONE 

NUNAQARFIUP ILUA 
BYGDEZONE 



1 : Produktionsanlceg 
4 : Gl. kirkeglird 
6A : Natrenovation 
9 : Tankanlceg 
12 : Ny helistopplacering (99) 

2 : Fcellesvcerksted 
5 : Ny kirkeglird 
7 : Omv osmose med tapsted 
10: KNI butik 8-668 
13 : Skolekapel 8-694 

3 : Filialkontor/brandskur 
6 : Dagrenovation 
8 : Elvcerk og tankanlceg 
11 Kajanlceg (udvidet) 

Fig. 1 -lkerasaarsuk, eksisterende forhold (1996/97). M~/1: 3.000 

6.1. HOVEDSTRUKTUR 

lkerasaarsuk ligger cirka 20 kilometer i luftlinie syd for Kangaatsiaq og kun cirka 12-15 
kilometer vest for lginniarfik. 

De to bygder har hver cirka 100 indbyggere, og de er dermed vc:esentligt mindre end 
Attu og Niaqornaarsuq med henholdsvis cirka 300 og 350 indbyggere. Jkerasaarsuk 
opnaede f0rst bygdestatus i 1993, og dermed sent butiksforsyning mv. 

Med etablering af nyt helistop i lkerasaarsuk i 1999 vii der ske en voosentlig forbedring 
at trafikforholdene, hvor man hidtil har fl0jet fra lginniarfik. 

Der er muligheder for at fiske efter stenbider (rogn) og lodde om sommeren. 
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lkerasaarsuk er generelt karakteriseret ved.et vanskelig, kuperet temen og dermed 
besvc:erlige udbygningsmuligheder. Den c:eldste del af bygden er beliggende pa et lille, 
fladt areal syd for et fjeldmassiv, hvor den nyere del af bygden er placeret. 

Der findes elvc:erk, men der er behov for en udbygning af ledningsnettet. Der blev 
etableret et omvendt osmose vandforsyningsanlc:eg i 1995/96 ved elvc:erket i omrade 
E3, men der er behov for etablering af tapsteder i bygden. Der er ikke servicehus, og 
dag- og natrenovationen er beliggende uhensigtsmc:essigt tc:et pa bebyggelse i 
bygden. 

Der etableres helistop i 1999. Havneanlc:egget er udvidet for kun fa ar tilbage. 

Der er behov for etablering af et service- og forsamlingshus og for udbygning af et 
simpelt vej- eller stisystem (blandt andet til dumpen). 

Hovedstrukturen fastlc:egger en vej pa det lave plateau, der forbinder omrade E3 (med 
elvc:erket) med omrade E1 (til nyt dag- og natrenovationsomrade). 

Der fastlc:egges herfra mulighed for etablering af en vej op ad skrc:enten til det h0jere 
beliggende plateau med de nye boligarealer frem til det kommende helistop i omrade 
E2. Vejen er vist videref0rt til den nye kirkegard og det nye fort0jningsareal, der er 
beliggende udenfor kortet. Deter et ~mske, at bygden pa lc:engere sigt udvikler sig i 
0stlig retning mod fort0jningsarealet, der har karakter af en naturhavn. 

6.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE 

A realer omfattet at bygdeplanen for lginniarfik rna ikke tages i anvendelse til formal, der 
strider mod hovedstrukturens arealudlc:eg og nedenstaende retningslinjer for 
arealanvendelse. 

• Arealer rna kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens 
retningslinjer for arealtildeling. 

• Der kan dispenseres for mindre betydende atvigelser. Mere betydende afvigelser 
krc:ever, at der tilvejebringes et tillc:eg til kommuneplanen. 

• Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsc:ette som hidtil. 

• A-omrader rna kun anvendes til boligformal. Der kan dog tillades opf0relse af kiosk 
og institutioner i boligomrader. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under 
forudsc:etning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det 
ikke medf0rer gener for de omliggende boliger. 

• C-omrader rna kun anvendes til fc:elles formal (det vii sige butik, institution og anden 
offentlig service) samt til havne- og erhvervsforma.J. Ved arealtildelinger til 
erhvervsformal skal det sikres, at der trc:effes n0dvendige foranstaltninger til 
forebyggelse af milj0pavirkninger at omgivelserne. At hensyn til 0nsket om at sikre 
fremtidige fc:ellesanlc:eg en central placering i bygden rna der kun opf0res boliger i 
begrc:enset omfang i C-omrader. J:Eidreboliger kan placeres i C-omrader. 

• D-omrader (friarealer omkring bygden (01 ), gammel kirkegard (02) og boldareal 
(D3) skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog i omrade 01 tillades opf0relse af 
mindre anlc:eg i form at tele-, navigations- og ledningsanloog samt mindre anloog i 
tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmc:essige formAl. 

• E-omrader rna kun anvendes til helistop (E2), dump og natrenovation m.m. herunder 
opstilling af forbramdingsanloog (E1) og elvoork med tankanlc:eg (E3). Ved 
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arealtildelinger skal det sikres, at der trcsffes n0dvendige foranstaltninger til 
forebyggelse at milj0pavirkninger af omgivelserne. 

Overordnet vejnet. 

• Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som 
vist pa bygdeplanen, se figur 2. 

lginniarfik set fra butikken mod nordvest 

Omstaende sider : Fig. 2- Hovedstruktur for lkerasaarsuk 
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1 Prod./ konsult./ servicehus 2 Feellesvrerksted (systue) 3 Veerksted B-350 
4 Vrerksted B-85 5 Filialkontor 8-559 6 lndkvartering B-512 
7 Brandskur B-380 8 KirkegArd 9 Ny kirke 
10: Dag- og natrenovation 11: Elvrerk B-511 og tankanleeg 12: Tankanleeg og petrolumsskur 
13: Vandtank B-756 og taphus 14: KNI-butik B-349 og pakhuse 15: Helistop (og boldbane) 
16 : Kutterkaj 17 : Skole B-59 18 : Forsamlingshus B-379 
Fig. 6- Niaqomaarsuk, eksisterende forhold (1996/97). M~/1: 3.000 
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7.1. HOVEDSTRUKTUR 

Niaqornarsuk, der er en af de stc:Hste bygder i Gr0nland ogden st0rste i Kangaatsiaq 
kommune, ligger kun cirka 25 kilometer syd0st for Kangaatsiaq. I 1990 var bygden 
mindre end Attu, men i perioden 1990-98 voksede befolkningstallet med 12%, 
hvorimo9 befolkningstallet i Attu faldt tilsvarende. 

Bygden har en gunstig beliggenhed med abent vand aret rundt. Bygden er kendt for et 
aktivt fiskeri, hvor man typisk har fisket omkring 60% af det samlede fiskeri i kommunen. 

Den generelle tilbagegang i fiskeriet afspejles i den stagnerende befolkningstilvCBkst de 
seneste ar, men bygdens erhvervsmressiget potentiate er stort. 

Det er derfor en hovedmalsretning for udviklingen i Niaqornarsuk, at der rettes op pa 
problemerne med vandforsyningen og de darlige havnefaciliteter med et begrrenset 
bagland. 

Det kombinerede produktionssted, servicehus og sundhedsplejestation indebrerer 
risiko for en rrekke uhensigtsmressigheder. Sa lrenge der ikke er fiskeriaktiviteter, kan de 
tre funktioner drives samlet, men i tilfrelde af et bedre fiskeri, vii de 0vrtge funktioner blive 
nedlagt, hvilket er uacceptabelt. Det er derfor aftalt, at der skal udarbejdes en · 
handlingsplan for bygningens fremtidige anvendelse. 

Den reldste del af bebyggelsen Jigger pa et nres, der er fuldt udbygget. 

Som ovenfor nrevnt er produktionsanlregget sammenbygget med servicehus og 
bygdekonsultation, og der er derfor behov for etablering af nyt servicehus og ny 
bygdekonsultation. 

Den planlagte helarsvandledning 0nskes fremskyndet mest muligt i forbindelse med 
etablering af flare taphuse. 

Der er to taphuse i bygden; eet ved teknikbygningen til vintervandtanken og eet ved 
brandstationen, men ingen ide nye boligomrader. 

Forbrrendingsanlcegget i Kangaatsiaq planlregges flyttet til Niaqornaarsuq i forbindelse 
med etableringen af en vej til dag- og natrenovationen. 

Generelt er der problemer med at sikre nye arealer en sidel0bende vej- og elforsyning. 

Spcerrezoner for vandressourceopland 

Der er fastlagt midlertidig spcerrezone omkring vandressourceoplandet for Niaqornaar
suk. 

7.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE 

Arealer omfattet af bygdeplanen for lkerasaarsuk rna ikke tages i anvendelse til formal, 
der strider mod hovedstrukturens arealudlceg og nedenst<~ende retningslinjer for 
arealanvendelse. 

• Arealer rna kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens 
retningslinjer for arealtildeling. 

• Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser 
krrever, at der tilvejebrtnges et tillreg til kommuneplanen. 
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• Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsCEtte som hidtil. 

• A-omrader rna kun anvendes til boligformal. Oer kan dog tillades opf0relse af kiosk 
og institutioner i boligomrader. Oer kan drives mindre erhvervsvirksomheder under 
forudsCEtning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det 
ikke medf0rer gener for de omliggende boliger. 

• C-omrader rna kun anvendes til fCEIIes formal (det vii sige butik, institution og anden 
offentlig service) samt til havne- og erhvervsformal. Ved arealtildelinger til 
erhvervsformal skal det sikres, at der trCEffes n0dvendige foranstaltninger til 
forebyggelse at milj0pavirkninger af omgivelserne. Af hensyn til 0nsket om at sikre 
fremt1dige fcsllesanlaag en central placering i bygden ma der kun opf0res boliger i 
begraanset omfang i C-omrader. tEidreboliger kan placeres i C-omrader. 

• 0-omrader (friarealer omkring bygden (01 ), kirkegard (02), friareal (03) og boldareal 
(04) skal friholdes for bebyggelse. Oer kan dog i omrade 01 tillades opf0relse af 
mindre anlaag i form af tele-, navigations- og ledningsanlcsg samt mindre anlaag i 
tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmcsssige formal. Kirken og sti 
til kirken er beliggende i omrade 03. Oer er mulighed for udvidelse af kirken. 

• E-omrader rna kun anvendes til deponering af dagrenovation, herunder opstilling at 
forbrcsndingsanlcsg i omrade E1, natrenovation i omrade E2 og helistop i omrade 
E3. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der trcsffes n0dvendige foranstaltninger til 
forebyggelse af milj0pavirkninger af omgivelserne. 

Klausulerede zoner 

• Omraderne A 1, A2, C1, C2, 01, 03 og E3 bemres af ind- og udflyvningszoner for 
helikopterbefyvning. 

• Omrade C1 ber0res af sikkerhedszonen omkring tankaniCEgget. 

• A realer indentor klausulerede zoner ma ikke anvendes i strid med de til enhver tid 
gcsldende bestemmelser for de pagCEidende zoner. 

• For tankaniCBg fastscsttes sikkerhedszoner i medf0r af "Bekendtg0relse nr. 9 af 6. 
marts 1987 om brandfarlige vCEdsker". I sikkerhedszonen, som males fra tankaniCEg
gets ydre begra3nsninger, rna der ikke uden saarlig tilladelse etableres bygninger 
eller oplag. Sikkerhedsgrcsnsen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er angivet pa 

· bygdeplanen. 

• For helistop fastscsttes sikkerhedszone i medf0r af Statens LuftfartsvCEsens 
bestemmelser for civil luftfart, BL 3-25, Etablering af helikopterfyvepladser for 
Fa3r0erne og Gr0nland. Yderste graanse at sikkerhedszonen samt ind- og 
udflyvningsflader og overgangsflader er vist pa bygdeplanen. 

Overordnet vejnet. 

• Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som 
vist pa bygdeplanen, se figur 2. 
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Set fra molen til det kombinerede servicehus, produktionsanlreg og konsultation 

Omstaende sider : Fig. 2- Hovedstruktur for Niaqornaarsuk 
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8.1 KOMMUNEPLANENS RETSVIRKNINGER 

I forbindelse med landsstyrets godkendelse af kommuneplanen afgra:mses de by- og 
bygdezonearealer, hvor kommunalbestyrelsen har kompetence til at meddele 
arealtildelinger. 

Uden for by- og bygdezonearealerne (frilandszonen) har landsstyret kompetencen til at 
meddele arealtildelinger. Landsstyret meddeler tildelinger pa grundlag af indstillinger fra 
kommunalbestyrelsen. 

I henhold til bestemmelserne i hjemmestyrets bekendtg0relse nr. 23 af 18.11.1992 om 
arealanvendelse og planlc:egning med senere c:endringer skal kommunalbestyrelsen : 
• virke for kommuneplanens gennemf0relse, herunder ved tildeling af arealer (§ 1 0), 
• ajourfme kommuneplanen i forn0dent omfang (§11), 
• tilvejebringe lokalplaner, nar det er n0dvendigt for at sikre kommuneplanens 

gennemf0relse (§13, stk. 2), 
• tilvejebringe lokalplaner, inden der gives arealtildeling til st0rre eller vc:esentlig bygge

eller anlc:egsarbejde og inden nedrivning af st0rre eller vc:esentlig bebyggecese 
(§13, stk. 3), 

• sikre, at der altid indentor byzone findes tilstrc:ekkelige lokalplanlagte arealer til at 
dcekke behovet for byudvikling (§13, stk. 4), og 

• l0bende offentligg0re indentor hvilke arealer, der if0lge kommunens planlc:egning og 
byggemodningsprogram, kan forventes meddelt en arealtildeling (§41 ). 

Det f0lger af disse bestemmelser, at kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele 
arealtildeling til arealanvendelse, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, 
ogsa selv om dette udl0ser pligt til at tilvejebringe en lokalplan, hvis det er n0dvendigt 
for at realisere den patcenkte anvendelse. 

Kommunalbestyrelsen kan dog nedlcegge forbud mod en arealanvendelse, der kan 
hindres gennem en lokalplan, selv om anvendelsen i0vrigt ikke strider mod 
kommuneplanen. Forbudet kan nedlcegges for indtil1 ar og kun een gang (§15). 

8.2 RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING I BY- OG BYGDEZONE 

I henhold til §§2 og 6 i bekendtg0 relsen om arealanvendelse og planlcegning skal der i 
kommuneplanen fastlregges retningslinjer for tilde ling af arealer i kommunens by- og 
bygdezone under eet. 

Retningslinjerne skal sikre en ensartet behandling af ans0gninger, medvirke til at realisere 
malene i kommuneplanen samt danne grundlag for fordeling af byggemodningsudgifter 
og andre 0konomiske forhold af betydning for byudviklingen. 

De overordnede regler for arealtildeling fremgar af bekendtg0relsens kap. 4 og 5. 

Ansegning om arealtildeling 

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

§1.2 .LEndret areal- og bygningsanvendelse, midlertidig arealanvendelse, terrren
cendringer, overdragelse af bygninger (for eksempel i forbindelse med salg) samt 
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genopf0relse efter brand, krcever ligeledes kommunalbestyrelsens tilladelse. 

§2. 1 Ans0gning om arealtildeling indgives til kommunalbestyrelsen pa et skema, der 
udleveres af Kangaatsiaq Kommunia. Ans0gningen skal mindst vcere bilagt: 
1. Oplysninger om ans0ger (navn m.v.). 
2. Dokumentation for overdragelse i forbindelse med ejerskifte. 
3. Beliggenhedsplan der viser placering og st0rrelse af det ans0gte. 
4. Oplysning om anvendelse. 
5. Skitseforslag der redeg0r for udseende og materialer. 
6. Oplysning om tekniske installationer. 
7. Yderligere kan der krceves ncermere redeg0relse for: 
• 
• farveforslag, 
• tidsplan for det ans0gtes realisering, samt 
• andre oplysninger, herunder 0konomiske, som er n0dvendige for at dokumentere, at 

det ans0gte vii blive I kan realiseres. 

§2.2 Arealans0gninger som ikke er bilagt tilstrcekkelige oplysninger kan gives 
areal reservation i 3 maneder til fremskaffelse af yderligere dokumentation. 

§2.3 Arealreservationen bortfalder ved overskridelse af fristen ncevnt i §2.2. 

Behandling af ansegning 

§3.1 Arealtildeling meddeles l0bende pa kommunalbestyrelsens vegne af Teknisk 
Udvalg. 

§3.2 Ans0gninger behandles i den rcekkef0lge disse indl0ber. I tilfcelde hvor der er flere 
samtidige ans0gninger, skal tildeling afg0res ved lodtrcekning. 

§3.3 Mindre vcesentlige arealtildelinger sasom fangststativer, skure, trapper o.l. tildeles 
administrativt af Teknisk Forvaltning. 

§3.4 Sager om arealtildelinger i bygdezone fremsendes til h0ring i bygdebestyrelsen 
forinden forelceggelse for Teknisk Udvalg. 

§3.5 Ny ejer, der ved k0b eller arv erhverver en ejendom, har altid fortrinsret til en 
arealtildeling. 

§3.6 Kommunalbestyrelsen kan afsla arealans0gninger, som sk0nnes urealistiske af 
tekniske, 0konomiske eller andre grunde. 

Vilktlr for arealtildeling 

§4. 1 I forbindelse med tildeling af et areal fastscetter kommunalbestyrelsen vilkar for 
f0lgende forhold: 
1) Arealets anvendelse, herunder om der er tale om byggeri, fcerdsel, ledning, landbrug 
eller andet. 
2) En frist pa 1 ar for ans0gning om byggetilladelse og en frist pa 2 ar for udnyttelse af 
arealtildelingen. 
3) En arealtildeling bortfalder, safremt den ikke er udnyttet indentor denne frist. Hvis en 
byggetilladelse for et tildelt areal bortfalder, bortfalder arealtildelingen samtidigt. 
4) Pligt om tllslutning til kloak, vand- og elanlceg. 
5) Pligt om vejtilsutninger. 
6) Bestemmelser om betaling af byggemodningsudgifter, nar principper herfor 
foreligger i forbindelse med et tillceg til kommuneplanen. 
7) Brugsrettens eventuelle oph0r. 
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8) Andre forhold af betydning for realisering af kommuneplanen, herunder bestemmel
ser om bygningers udformning, materialer, farvevalg, ubebyggede arealer, hegning 
m.v. 

§4.2 I forbindelse med tildeling af et areal fastsc:etter kommunalbestyrelsen endvidere 
f0lgende generelle vilk<k 
1) Ved afslutning af bygge- og anloogsarbejdes skal der ske retablering og reng0ring af 
·omgivelserne for det udf0rte. 
2) Det opf0rte skal holdes i forsvarlig vedligeholdelsesstand. 
3) Bruger eller ejer af et areal I bygning I anlc:eg skal holde omgivelserne i ryddelig stand. 

§4.3 Overholdes nc:evnte vilkar ikke vii arealtildelingen kunne bortfalde. I tilfc:elde hvor 
areal I bygning I anlc:eg er taget i brug, vii kommunen kunne pabyde renholdelse og 
vedligehold. Safremt et pabud ikke efterkommes, kan det n0dvendige arbejde udf0res 
for rettighedshavers regning. 

Offentliggorelse af arealtildelinger 

§5.1 Kommunalbestyrelsen skall0bende offentligg0re indentor hvilke arealer, der if0lge 
kommunens planlc:egning kan forventes meddelt arealtildelinger. 

§5.2 Forinden der gives arealtildelinger, skal arealans0gninger med indstilling offentlig
gmes ved opslag pa kommunekontoret I bygdekontorene, og der skal angives en frist 
pa mindst 14 dage til at fremkomme med indsigelser mod det ans0gte. 

§5.3 Eventuelle indsigelser skal indga i behandlingen af det ans0gte. 

§5.4 Offentligg0relse af arealans0gninger kan fraviges ide tilfc:elde, hvor der foreligger 
en lokalplan eller en bygdeplan, eller hvor der er tale om uvc:esentlige arealtildelinger. 

§6.1 Meaaette area fil e 1nger samt vill<ar lierfor skal offentligg0res. Offentligg0relsen 
skal ledsages af oplysning om klagemulighederne efter §48 i bekendtg0relsen om 
arealanvendelse og planloogning. Orienteringspligten kan fraviges, hvor der er tale om 
uvoosentlige arealtildelinger. 

§7. 1· Ans0gninger om arealtildeling, der ikke er i overensstemmelse med en gc:eldende 
omradeplan eller bygdeplan, skal offentligg0res, inden der trooffes beslutning om 
arealtildelingen. Offentligg0relsen sker ved opslag pa kommunekontoret I 
bygdekontoret i mindst 14 dage. 

Registrering af areaffildelinger 

§8. 1 Aile arealtildelinger skal registreres i et kommunalt A-nummer register. Tidligere 
meddelte tildelinger registreres ved overdragelse af rettigheder, ved udarbejdelse af 
lokalplaner, efter anmodning samt ved ajourfming. 

§8.2 Registreringer af arealer skal omfatte f0lgende: 
1. A-nummer. 
2. Rettighedshaver. 
3. Placering, st0rrelse og anvendelse at arealtildelingen. 
4. Vilkar for arealtildelingen. 
5. Kortbilag med illustration af arealtildelingens lokalisering. 
6. Kopi af arealtildelingsskema. 

§8.3 Aller arealtildelinger skal indberettes til et centralt areal register for Gr0nland, NIN -
Gmnlands Arealregister, som f0res og vedligeholdes af ASIAQ, Gr~mlands 
Forunders0gelser, i Nuuk. 
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9.1 LOVGRUNDLAG OG RETSVIRKNINGER 

I henhold til Hjemmestyrets bekendtg0relse nr. 23 af 18. november 1992 om areal
anvendelse og planlcegning med senere cendringer har landsstyret besluttet, at aile 
kommuner skal udarbejde en kommuneplan. 

Landsstyrets godkendelse af kommuneplanen er udtryk for, at planen pa sin vis er en 
"aftale" mellem hjemmestyret og kommunalbestyrelsen om den fremtidige udvikling i 
kommunen. 

Kommunalbestyrelsen er saledes forpligtet til at virke for kommuneplanens gennem
f0relse, herunder ved tildeling af arealer. 

9.2 PATEGNINGER 

KOMMUNALBESTYRELSENS VEDTAGELSE 

Forslag til Kommuneplan 1998-2010 for Kangaatsiap Kommunia blev vedtaget af kommunalbestyr
elsen den 16/06/1999 med henblik pa offentliggerelse i perioden 16/06/1999 - 10/09/1999. 

Heringsperioden blev forlrenget i 6 uger til den 22. oktober 1999 i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens vedtagelse af et rettelsesblad vedmrende rendring af placeringsforslag til 
nyt helistop i lkerasaarsuk. JEndringen var foranlediget af Mittarfeqarfiits enske herom. 

Under heringen i hjemmestyrets direktorater med underliggende virksomheder kom· der bemcerk
ninger fra Direktoratet for Natur & milje og fra Nukissiorfiit. Herudover har Direktoratet for Boliger og 
lnfrastruktur fremsendt en rrekke bemrerkniner af redaktionel karakter. 

Kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplanen endeligt den 16.05.2000 med ovenncevnte 
rettelser. l0 , 1-J;-ro 

· ~~c~j~ 
Avgo\Sr6lensen 
~r 

Kommunaldirekter 

Godkendt af Gmnlands Landsstyre den 28. september 2000. Godkendt i henhold til godkendel
sesskrivelse af den 25. september 2000. 

Nuuk den 28. seyteinber 2000 

~//J/V 
Hans U. Lindahl 

Offentlig bekendtgjort den ~ (•\ / Ztfro 

VEDlAGT: KORTBILAG 1 - HOVEDSTRUKTUR FOR KANGAATSIAQ BY 
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