
KOMMUN,EPLAN 1992 - 2005 
QEQERTARSUAQ KOMMUNE 

FYSISK PLAN 



0. <:::," 

11 
1 E rhvervsplan 

OVERSIGT OVER ERHVE."'VSAREALER 
1.15.000 

8 HAVNE· OG ERHVERVSOMRADER 

C CENTEROMRADE 

I 



' 

KOMMUNEPLAN 1992-2005 
QEQERTAR.SUAQ KOMMUNE 
FYSISK PLAN 

~Uc:JIAQ~ 
bJy~'y~ 
of1Aj dWsktcL 
~ce k (7(J;f__ 

Y3 k ~or ~flu~~ 
~~ · 

Kommuneplanen er udarbejdet af Sanati NS, Sisimi
ut, r~dgivende arkitekt- og ingenienfirma i samarbej
de med de enkelte fagforvaltninger i Qeqertarsuaq 
Kommune. 

Geod<Btiske kort 
Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen A86. 



INDLEDNING 

1. BY- OG BYGDEZONEPLAN 

2. BYPLAN FOR QEQERTARSUAQ ............................. . 

1 

5 

3. RAMMEBESKRIVELSE .. ...... ... ... ............................... 18 

4. AREALTILDELING ..................................................... . 

5. BYGDEPLAN ............................................................. . 

61 

63 



INDLEDNING 

Dette hrefte udgm FYSISK PLAN af kommuneplanen 
for Qeqertarsuaq 1992-2005. 

Kommuneplanen bestar af en PLANREDEG0RELSE 
og en FYSISK PLAN. 

FYSISK PLAN indeholder planer for anvendelse af 
omrader inden for by- og bygdezone, samt interes
seomrfl.der i kommunen. I den fysiske plan afstikkes 
rammerne for det videre arbejde med udarbejdelse af 
lokalplaner, bygdeplaner og frilandsplaner. 

PLANREDEG0RELSEN indeholder forudsretninger 
og polrtiske malsretninger, og den vii blive redigeret 
arligt og "udkomme" omkring arsskiftet. 

Kommuneplanen for Qeqertarsuaq er udarbejdet i 
henhold til bestemmelserne i "Hjemmestyrets be
kendtgklrelse nr. 23 af 18. november 1992 om 
kommune- og omradeplanlregning". 

Kommunalbestyrelsen i Qeqertarsuaq den J 7.d.:}. :Zoo<-

Akuersissuteqarnermik allakkiaq II. december 1995-imeersoq 
naapertorlugu akuersissutigineqarpoq. 

Godkendt i henhold til godkendelsesskrive!se af II. december 1995 

NAALAKKERSUISUT I LANDSSTYRET 
lneqarnermut, Attaveqarnermut Pilersuinermullu Pisortaqarfik 

Direktoratet for Boliger og lnfrastruktur 

Ulloqiden 25. marts 2002 
P.d.v. 



1. BY- OG BYGDE ZONEPLAN 

OVERS!GTSKORT 

Pa oversigtskort er vis! kommunegrcenser, nu
vcerende og tidligere bosteder samt interesse
omrader uden for by- og bygdezone. 

KOMMUNENS UDSTRtEKN!NG 

Qeqertarsuaq Kommune er beliggende i Disko
bugten pa Vestgmnland omtrentfig pa 70° nordlig 
bredde og 54° vestlig lcengde. 
Kommunen har en udstrcekning omfattende ho
vedoen Qeqertarsuaq (Disko oen) og del lille o
rige Kitsissut (Kronprinsens Ejlande). 
Del giver kommunen et samlet areal pa 7000 
km2 , hvorat de I 500 km' er dcekket at is. 
Befolkningen er bosat i henholdsvis Qeqertarsu
aq by og bygden Kangerluk. 

lNTERESSEOMRADE UDEN FOR BY- OG 
BYGDEZONE 

Qullissat. 

Den nedlagte kulmineby Qullissat er beliggende 
pa ostsiden at oen ud til Vaigat sundet. 
Hovedparten at bygningerne ejes at llulissat 
Kommune, mens enkelte ejes at Qeqertarsuaq 
Komrnune. 
Foreningen Qullissat's venner har over for begge 
kommuner frernsendt onske om at overtage 
sarntlige bygninger samt fa arealtildeling for hele 
omradet. 
Qullissat's frerntidige anvendelse skal derfor lo
ses i samarbejde med Qeqertarsuaq og llulissat 
Kommune og Qullissat's venner og der skal ud
arbejdes frilandsplan for omradet. 

Nipisat. 

Den nedlagte loranstation Nipisat er be!iggende 
pa vestsiden af oen ved indsejlingen til Kanger
luk. 
Nogle af bygningeme bruges nu som lejrskole og 
benyttes som overnatning i forbindelse med 
fangs!. 
Omradet udlcegges som interesseomrade for en 
frilandsplan. 

Kulforekomster. 

Pa Disko 0en findes flere kulforekomster, se 
oversigtskort. ltolge rapport udarbejdet af Mineral 
Development internal NS i 1990-1991 er kullene 
urniddelbart ost for Aamaruutissat af samme elier 
bedre kvalitet end kullene fra Qullissat. Det vii 
imidlertid krceve videregaende undersogelser for 

1. By- og bygdezoneplan 

at fa fastlagt kullenes kvalitet og omfang, saledes 
at der kan !ages stilling til en eventuel produktion. 
For omrader med kulforekomster skal der udar
bejdes frilandsplan, inden en udnyttelse kan ske. 

AFGRtENSNlNG AF BVZONE 

Byzonen er afgrcenset saledes at den omfatter: 
- arealer som rum mer den eksisterende by 

arealer der forventes inddraget til byform~l, 
landingsbane omrade, 
omrader der indeholder naturlige grusfore
komster. 
omrader der har betydning for befolkningens 
byncere filuftsliv. 

Byzonegrcensen er s0gt trukket langs naturlige 
skel, sa som vandl0b, hojdedrag og dalscenknin
ger. 

lnden for byzoneafgrcensningen er der ca. 268,8 
ha. som er fastlagt i bestemmelserne for bypla
nens rammebestemmelser, saledes de kan be
nyttes til byformal. 
Disse fordeler sig med: 

ca 54,8 ha. til boliger 
ca I 4,5 ha. til erhvervs omrader 
ca. 1 5,9 ha. til fcelles formal 
ca. 26,2 ha. til friholdte omrader og st0rre fri
tidsanlceg 
ca. I 57,4 ha. til omri!tder for scerlig anvendelse 

AFGRtENSN!NG AF BYGDEZONE 

Bygdezonen indeholder arealer for bygdens 
fremtidige udvikling og ncere arealer der har be
tydning for befolkningens friluftsliv. 
Vandindvindingsomradet er beliggende in den for 
bygdezonen og der udlcegges spcerregrcense 
omkring dette omrade. 

Bygdezonen er trukket langs det naturlige skel, 
den kraftigt stigende fjeldside mod nord danner: 

lnden for bygdezoneafgrcesningen er der ca. 42 
ha. som rummer den eksisterende bygd, sam! en 
eventuel fremtidig udvidelse. 

Den eksisterende bygd udgor ca. 26 ha. og udvi
delsen 16 ha. 
Afgrcensningen rna opfattes som noget teoretisk, 
nar del drejer sig om bebyggelse at en si!t spredt 
karakter. 

1 



OVERSIGTSKORT 
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x Vandkraftinteresse ved Re~de Elv. 
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o 0rred- og lakse-elve (vedtregt for Qeqertarsuaq kom
mune om 0rredfangst af 26 maj 1986 skal overholdes) 

h Hytteomrader for fangs! og turisthytter 
v Varme kilder 

® lnteresseromrade 
(0vrige interesseomrader, se temaplan for naturomra
der) 

...... Hundeslredespor 
-- Kommunegrrense 

Diskofjord (Kangerdluk) er god Agmagssat yngle -og fangstplads, samt turistmal. 
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QEQERTARSUAQ 1:30.000 
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-·-· Grrense for byzone 

illillJ Omrade omfattet af hovedstruktur 

[[]] lnteresseomrade for byudvikling 

.............. • Vandlngsomrade for byudvik'lng 
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KANGERLUK 1:15.000 

G rcense for bygdezone 

Omrade omfattet af hovedstruktur 

lnteresseomrade for bygdeudvikling 



2. BYPLAN FOR QEQERTARSUAQ 

BYENS HOVEOSTRUKTUR 

D'lsposiflonsplanens hovedstruktur udgmes at 
folgende funktionsomrllder: 

A - Boligomr<!lder 
B - Havne- og erhversomrader 
C - Omrllder til fcelles formal 
D - Steme lritidsanlceg og friholdte omrader 
E - Omrader til scerlig anvendelse 

"~> Selv om hovedstrukturen saledes er tunktions
opdelt skal delle ikke opfattes meget sncevert. 
De! betyder blo! a! der i f.<:>ks .. .1>,-omri\der er tale 
om at den primcere tunktion er boligomrade. Det 
er ikke onskeligt at fa byen opdelt mellem rene 
boligomrade o.s.v., som del teks. kendes Ira 
mange funktionalistiske europceiske byer. 
Der vii saledes i mindre omfang kunne placeres 
henholdsvis butikker. institutioner og ikke forure
nende arbejdspladser (sto1, mg, lugt m.v.) i 

2. Byplan tor Qeqertarsuaq 

1:25.000 

boligomraderne, men kun salremt det lremgar af 
rammebestemmelserne. 

BYENS OPDELING 

Byen kan i grove trrek opdeles i 5 hovedomrader: 

Bymidten indehoidende biandet bolig,- servi
ce- og centeriunktioner. 

Havnen indeholdende service- og forsynings
funktioner. 
Nordlige bydel indeholdende blandet bolig og 
forsyningsfunktioner, sam! et storre fredet 
omrllde omkring arktisk station. 

Sydlige bydel Jndeholdende prlmrert boilger 
samt erhverv. Omradet er under udbygning. 

Vestlige bydel 

5 
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OVERORDNET AREALDISPONERING 

De langsigtede byvcekstmuligheder ligger no
genlunde fast, men i denne planperiode torven
tes der ikke en storre byudvikling end del pa 
kortet markerede omrader. 

Etter ar 2005 ma byvreksten enten ga mod nord, 
syd eller vest. Sandsynligheden taler tor en udvi
delse mod vest, da der her abnes mulighed tor 
ibrugtagning at attraktive erhvervsarealer med 
tilknytning til havneomradet, sam! gode arealer til 
boliger og liberal\ erhverv. 

2. Byplan for Qeqertarsuaq 

lEl 1992-2005 

8 2005-

1:25.000 
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OFFENTLIGE SERVICE, INSTITUTIONER, SAMT 
KONKRETE FUNKTIONER. 

Pi\ kortet er angivet otfentlige servicefunktioner, 
institutioner, samt de vigtigste kulturelle funktio
ner. 

• • .... 
0 
0 
L. 
v 
E 

T 
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2. Byplan for Oeqertarsuaq 

1:25.000 

lnstitutioner 
Skoler 
Kulturelle aktiviteter 
Otfentlige kontorer 
Kontorer under KNI 
Sygehus 
VandvEErk 
EI-VCErk 
Telestation 
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1:25.000 

BOLIGER Omr~de Areal Bebyggelse Rummelighed Opt. 92 Restr. 
A1 ca. 8.0 blandet ca. 85 81 ca. 4 

P@t kortet er markeret de omrMer, der er udlagt A2 ca. 0.9 trot ca. 30 30 0 
til boligomr@tder. P@t skemaet kan aflreses hvor A3 ca. 1.0 blandet ca. 12 8 ca. 4 
mange boliger der ca. er yderligere plads til i de A4 ca. 2,0 aben ca. 18 16 ca. 2 
enkelte A-omr@tder. A5 ca. 5,5 aben ca. 42 27 ca. 15 

A6 ca. 1,0 aben ca. 13 11 ca. 2 
Omr@tderne A-5, A-8, A-9 og A-1 0 er endnu ik- A7 ca. 6,0 blandet ca. 65 60 ca. 5 
ke fuldt udbyggede, mens de resterende m@t be- AS ca. 3,3 aben ca. 40 31 ca. 9 
tegnes udbyggede. A-11 er anfort nederst p@t A9 ca. 4,0 aben ca. 47 17 ca. 30 
skemaet, men forventes ikke p@tbegyndt i denne A10 ca. 9,0 blandet ca. 140 38 ca.1 02 
planperiode. 0vriqe 48 

latt 40.7beboelse ca. 492 367 ca. 173 
A1 t ca.14, 1 btandet ca.230 0 ca. 230 

[ Arealudlseg til boligbebyggelse. 
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ERHVERVSAREALER. 

Pi\ kortct cr markeret de arealer der er udlagt til 
Erhvervsomrader. 

Pa skemaet kan aflreses de restcrende m2 i hvert 
Enkelt B-omrade. 

Ved rummclighed forstils etageareal i m2. 

Det skraverede omrade i Bl er ikke pabegyndt, 
men her er patrenkt tungere erhvervsvirksomhe
der, herundcr blandt andet kap. 5 virksomheder. 

OmrAde Ar~al 
Bl ca. 8,5 ha 
B2 ca. 1,9 ha 
B3 ca. 4,5 ha 
Alt ca. 15 ha 

RummeUghed 
ca. 12750 m2 
ca. 3000 m2 
ca. 9000 rn2 
ca. 24750 m2 
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1:25.000 

Udnyttet etngcareal92 
ca. 42 00 nt2 
ca, 2700 m2 
ca. 900m2 
ca. 7800 m2 

Restr. 
ca. 8550 m2 
ca. 300 m2 
ca. 8100 m2 
ca. 16950 m2 

Arealudlreg til havne- og erhvervsformal 



BUTIKKER OG PRJV AT SERVICE 

Pa kortct er markerct de a realer der er udlagt til 
butikker og privat service. 

Pa skemact kan aflrescs de restercnde m2 i hvert 
en kelt C-omrade. 

Vcd rummelighed forstas etagcareal i m2. 

Deter normalt C-omrader, "omrader til frelles 
formal" der udlregges til ovennrevnte formal, men 
deter muligt at placerc kiosker og lignende i A
omraderne, eller i B-omraderne. 

10 
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1:25.000 

Omn\dc Areal Rummclighed Udnyttct ctagcareal 92 Rest rum Cl ca. 1,5 h11 ca. 2800 m2 
C2 ca. 1,0 ha 

ea. 18 00 m2 ca. 1000 m2 
CB, 2500 m2 c.a. 1800 m2 700 m2 C3 ca. 1,0 ha '"· ca. 2400 m2 ca. 1500 m2 a. 1000 m2 C4 ca. 2,2 ha ca, 5500 m2 cs ca. 0,6 ha 

ca. 3400 m2 ca. 2100 m2 
ca. 1500 m2 ca. lloo m2 400 m2 C6 ca. 4,2 ha ca. 
ca. 10500 m2 ca, 10500 m2 

C7 ca. 5,3 ba ca. 0 m2 
ca.t3250 m2 ca. 13250 m2 Alt ca.15,7 ha ca. 0 m2 ca. 38550 m2 ca. 33350 m2 ca. 16950 m2 

Arealudlreg til centeromrl\der 
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2. Byplan for Qeqertarsuaq 

1:25.000 

FRIHOLOTE OMMDER 

Pll kortet er markeret de vigtigste friholdte omrader. Omraderne er generelt udlagttil friholdte omrll

Di rummer 1,0 ha. 
D2 rummer 0,2 ha. 
D3 rum mer 8,0 ha. 
D4 rummer 14,0 ha 
D5 rummer 1,7 ha 
D6 rummer 1,2 ha 

I all er ca. 26, i ha udlagt til friholdte omrader. 

der, t0rrestativer, fritidsanlreg, kirkegardslormal 
m.v. 



., 

0 

C? 

OMRADER TIL SJERLIG ANVENDELSE. 

Pi!! kortet er markeret omrilder til s<Erlig anvendelse. 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
ES 

4,0 ha 
2,1 ha 
1,2 ha 

20,4 ha 
10,6 ha 
45,4 ha 

1,6 ha 
72,1 ha 

indeholder dagrenovation 
indeholder tankani<Eg 
indeholder renovation 
indeholder spr<Engstofdepot 
indeholder tele form!~ I 
indeholder tele form ill 
reserveret til heliport 
reserve ret til lufthavnsformill 

I all er ca. 157,4 ha reserveret eller anvendes til omrilde til s<Erlige anvendelse. 

12 
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1 : 2 5. 000 

E1 er udlagt til at skulle rumme et eventuelt kommende forbr<Endingsani<Eg hvilket henhorer under kap. 
5 virksomhed. 
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2. Byplan for Oeqertarsuaq 
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1:25.000 

FREDET OMRADE 
/ ' 

( Omr~det omkring Arktiske Stationer ea Punkt 1. y:28730, x:60480 
~Df.- f 12. november 1980 frede . Punkt 2. y:28915, x:60480 
+==----=:::::==:::::::::;=::======----r Pu nkt 3. y :28950, x: 60515 

§2. P~ det fredede areal m~ kun findes eller opferes 
s~danne bygninger, sam universitetet anser for 
p~krcevet, for at stationen kan lese sine opgaver. 

P~ det fredede areal m~ ikke tilferes spildevand eller 
atfald fra andre bygninger eller anlceg. 

P~ det fredede areal m~ ikke graves terv eller hentes 

Punkt 4. y:29760, x:60515 
Punkt 5 . y:30030, x:60785 
Punkt 6. y:31195, x:60785 

(fixpunkt 52068) 

hvor punkt 1 er beliggende ved kysten og punkt 6 
(fixpunkt 52068) p~ Lyngsmarksfjeldet i kate 632 m. 

ral. Grus m~ kun tages fra det anviste s~d i Mod nord udg~r grcensen fra ovenncevnte fixpunkt 
grusgraven . 52068 og fortscet1es ca. 660 m mod 080 langs 
r-------------------+ Lyngmarksfjeldets NNV-080 g~ende h0jderyg til 

Grundlaget for fastlceggelsen af det1e areal er Gren- Lyngmarkselven i punkt 7, y:31010, x:60155, hvorfra 
lands tekniske Organisations kart 1 :10.000 over God- den felger elven mod S0 til punkt 8, y:30445, 
havn at juni 1983. x:59760, der ligger ved kysten. 

Der fastlcegges s~ledes te lgende afgrcensning : 
Mod vest udgmes grcensen at ret1e lin ier imellem f01-
gende 6 punkter: 

Mod 0st udg~r grcensen fra ovenncevnte punkt 
8 og tortscet1er herfra ca. 1600 m mod syd til 
punkt 9, y:28845, x:59760, der Jigger ved ky-



sten. 

Mod syd fclger grrensen kystlinien mellem 
ounkt 1 og punk! 9. 

Korte! viser det fredede omrllde skraveret. 

Kcbenhavns Universitet har indseende med 
reglernes overholdelse og virker som dispensa
tionsmyndighed. 

14 
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Omradet omkring havnen. 

I 

'~""0' .) ~ 
1 . "'"""k;/?~1"'/' 

~j 
-;;-c-~~~~'-t-#'rt·i-~········-= 

!'"'":;:;:"''"' ..... 

Omradet omkring arktisk station. 

FREDEDE OG BEVARINGSVJERDIGE BYGNIN
GER. 

Kortene v1ser de fredede, sam! bevaringsvrerdige 
bygninger. 
Bygningerne er markeret med sort. 
Der henvises til bevaringsbestemmelserne, samt lisle 
med bevar'1ngsvrerdige bygninger bencevnt med 8. nr. 
i planredegorelsen. 

15 
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KLAUSULEREDEZONER 

Klausulerede omn!lder. 

I Qeqertarsuaq er f0igende omrllder (angivet ved 
bykortreferencer til omtrentlig midte) omgivet 
med sprerre- eller sikkerhedsgrrenser mrerket 
med hhv. Sp og Si, inden for hvilke der grelder 
de begrrensninger for arealanvendelsen, som i 
del f0lgende er angivet saver generelt som spe
cielt for de enkelte zoner. 

Generelt. 

Arealer omgivet med sprerre- eller sikkerheds
grrenser betegnes henholdsvis sprerre- eller 
sikkerhedszoner. 
Sprerre og sikkerhedszoner er vist pa kortbilag 
nr. 3. 
Arealer i sprerre- og sikkerhedszone ma ikke 
bebygges eller anvendes til andre formal, end de 
·er anvist til. Dispensation gives i aile tilfrelde af 
landsstyret og er saledes et departementalt an
liggende, idet ans0gning indgives via del fagdi
rektorat, der varetager del pagreldende resort
omrade. Dog henh0rer afstandsbestemmeslser 
tor lufthavne og heliport under Statens Luftfarts
vresen. 

Sprerregrrense Sp 1, vandindvindingsomrade. 
I henhold til "Landstingsforordning nr. 12 af 22 
december 1988 om beskyttelse af miljeet", som 
rendret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 
1993 er denne sprerregrrense fastsat til 30 meter 
uden for oplandsgrrensen (vandskellet) ved van
dreservoiret. Selve fastlreggelsen udf0res af Di
rektoratet for Sundhed og Milj0 (DSH). 
Omradet henhme under Nukissiorfiit. 

Sprerregrrense Sp4, Magnetisk Observatorium. 
Denne grrense er fastsat til perimeteren for en 
cirkel med radius 100 meter og med centrum i 
del sakaldte "ABSOLUT-hus" (B-488), der er 
beliggende ved bykortreferencerne 321/852. 

Sprerregrrense Sp5, Magnetisk Observatorium. 
Denne grrense er fortsat som en afstand at 25 m 
Ira observatoriets fire bygninger. 

Grrenserne skal sikre observatoriets uforstyrrede 
funktion. 

lndseende med grrensens overholdelse: Den 
daglige Ieder. 
Dispensationer: Meteorologisk Jnstitut. 

Vedmrende de klausuler, der grelder inden for 
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grrensen, henvises til GTODs notal nr. 44422 af 
22/4 1975 til GTO byggetjeneste i Qeqertarsuaq, 
og vedtregt for Qeqertarsuaq kommune vedr0-
rende klausulering af omrlldet omkring Geomag
netisk Observatorium i Qeqertarsuaq by. 

Sikkerhedsgrrense Si1 og Si2. 
For tankanlreg fastsrettes sikkerhedszoner i 
medf0r af "Bekendtg0relse nr. 9. at 6. marts 
1987 om brandfarlige vresker". Denne bekendt
gerrelse relaterer sig til forordningen om forebyg
gelse og bekrempelse af ildebrand. 

lf0!ge bekendtg0relsen er denne sikkerheds
grrense tastsat til 50 m fra bassinkanterne. 
Omradet varetages af KN I. 

Da der pa nuvrerende tidspunkt ikke er modtaget 
nyt materiale vedr. rendring af sprerre- og sik
kerhedszoner for nedennrevnte omrader udlreg- · 
ges disse som hidtil. 

'" 'Sprrengstofmagasiner. 

For sprrengstofmagasiner fastsrettes sikker
hedszoner i medfer af "Ministeriel bekendtg0rel
se nr. 12 af 21. januar 1986 om transport, over
dragelse, opbevaring, fremstilling og brug af eks
plosive stoffer". Bekendtgorelsen relaterersig til 
den dengang greldende brandlov for Gronland, 
der siden er erstattet af "Landstingsforordning nr. 
9 af 19. december 1986 om forebyggelse og be
krempelse af ildebrand". 
Forudsat der max. opbevares 1000 kg sikker
hedssprrengstof incl. detonatorer er sikkerheds
grrensen 300 mIra magasinet. 
Omradet henhorte tidligere under Direktoratet tor 
Offentlige Arbejder og Trafik ved Gronlands 
Byggevresen, men administreres nu at KNI Ser
viceNS. 

Heliport. 

For heliport, helistops og lufthavne fastsrettes 
sikkerhedszoner i medfm at Statens luftfarsvre
sens bestemmelser for civil !uftfart, BL 3-10, be
stemmelser om luftfartshindringer, udgave 1, 9. 
april 1992. Omrlldet er saledes underlagt dansk 
(international) lovgivning. 

Bestemme!serne administreres her i Iande! af 
Gremlands Lufthavnsvresen. 



Telekommunikationsanlreg. 

For telekommunikationsanlreg fastsrettes· sprer
rezoner i medler af "Landstingslov nr. 11 af 15. 
december 1987 om foranstaltninger mod lorstyr
relser a! radiomodtagning", 

Omradet varetages af TELE Attaveqaatit. 

17 

2. Byplan for Qeqertarsuaq 



3. RAMMEBESKRIVELSE 

OMRADEOPDELING OG RAMMEBESTEM· 
MELSER 

Byplanen er inddelt i 5 rammeomradetyper. 

A·om rll.der, hvor den prim<ere anvendelse er 
boligformal 

B·omrader, hvor den prim<ere arealanvendelse 
er havne- og erhvervsformal 

C·omrader, hvor den prim<ere arealanvendelse 
er f<elles formal 

0-omn!!tder, hvor den prim<ere arealanvendelse 
er friholdte om rader og st0rre fritidsanl<eg 

E-omrader, hvor den prim<ere arealanvendelse 
er s<erlige anl<eg. 

Opdelingen er foretaget ud fra den eksisterende 
funktionsopdeling af byen. Der opereres saledes 
i hovedsagen med allerede kendte omradegr<en
ser. 

RAMMEBESKRIVELSER 

Ved udformningen af rammebeskrivelserne har 
del VEe ret male! at Udforme disse, saledes at de 
ikke virker begr<ensende i forhold til de mulighe
der den kommende detailplanl<egning vii afsl0re. 

Derfor er lagt v<egt pa at rammebeskrivelserne 
kun skal rum me plangrundlaget for lokalplanl<eg
ning. Bestemmelserne angiver spillerum for den 
videre planlregning saledes, at den nrermere 
vurdering af bebyggelsesmulighederne sker i 
forbindelse med detailplanl<egningen (lokalplan
udarbejdelsen). Rammebeskrivelserne indehol
der en beskrivelse af omradets anvendelse og et 
kortbilag over omradet 

GENERELLE BESTEMMELSER 

De vresentligste styringsmidler man har til at 
gennemfme byplanens intentioner er rarnrne
beskrivelserne og areal tilde ling 

For samtlige omrader g<elder nedenfor beskrev
ne bestemmelser. 

Anvendelse. 

Udnyttelse af de enkelte omrader skal ske sale
des, at del primrere hovedformat bevares. 
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Der skal altid forud for arealtildeling udarbejdes 
samlet bebyggelsesplan for ikke blot det enkelte 
hus, men ogsll. for dettes nrermeste omgivelser. 
Denne skal vise bygningernes indbyrdes place
ring, friarealers placering, vej og tilkmselsforhold, 
samt parkerlngsforhold. 

Eksisterende bygninger der ikke anvendes til ho
vedformll.let kan palregges begrrensede om- og 
tilbygningsmuligheder, hvis det sk0nnes at de 
hindrer en hensigtsmressig udnyttelse af et om
rade. 

Arealer til byformal 

Det skal sikres at der i omrader som anvendes·til 
byformal kan anvises arealtildelinger, som er i 
overensstemmelse med og hensigtsmressige i 
forhold til planlregningens malsretninger og ideer. 

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med 
arealtildelinger fasts<ette nrermere vilkar og krav 
for arealers ibrugtagning og benyttelse. 

I tilfrelde af rendring i anvendelsen af et areal, 
skal der soges om ny arealtildeling. 

UdQJVelsen af liberal! erhverv kan fortsrette indtil 
den i arealtildelingen tilladte aktivitet opherer. 
Der kan forega salg af vrerkstederne, uden at 
kommunalbestyrelsen kan nregte at give den nye 
ejer arealtildeling til det lovlige formal. I fald der 
er forl0bet en periode pa mindst 2 ar hvor an
vendelsen har vreret oph0rt, kan kommunen til
bagekalde arealtildelingen. Hvis omradet pll. da
vrerende tidspunkt er udlagt til boligomrll.de i 
kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen 
nregte at give arealtildeling til liberal! erhverv til 
en ny ansoger. 

Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt lilf<elde 
give tilladelse ti: ud0velse af liberal! erhverv, som 
almindeligvis kan Iinde sled i boligomrader uden 
gener for de omkringboende. 

Ub<;t:Jyggede arealer. 

Det skal sikres, at areaier, der ikke benyttes til 
byggeri, veje, tekniske anlreg m.v., skal heniigge 
i naturtilstand og <\\ben for offentlighedens frie 
adgang med mulighed for benyttelse som friare
al. 

Arealer som midlertidig har vrere! anvendt i for
bindelse med bygge- eller anlregsarbejder, skal 
reetableres og henligge i naturtilstana. 



Bevarinqsvcerdiqe trcek. 

Del skal sikres, at bygninger eller omr~der med 
arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljomcessigt 
interesse bliver bevaret. Tilbygninger eller ind
pasning af nye bygninger i eksisterende bymiljo
er skal foretages med den storste hensyntagen til 
eksisterende bygninger og omr~dets karakter 
iovrigt. 

Senest i forbindelse med udarbejdelse af beva
ringsplan/lokalplan for omr~det, skal der opstilles 
retningslinier for vedligeholdelse og cendringer af 
bevaringsvcerdige bygninger. 

Klausuler. 

Der kan p~lcegges scerlige krav til afbrcending, 
opbevaring af affald og oplag af materialer, staf
fer, kemikalier m.v. 

Krav til miljoforhold er lovmcessigt reguleret. 

Rummeliqhed. 

I enkeltomr~der, der i omr~debestemmelserne er 
betegnet sam fuldt udbygget, m~ der i princippet 
ikke gives nye arealtildelinger, mens etagearealet 
p~ allerede tildelte arealer hojst m~ udvides med 
10%. 

Hvis der opst~r onsker om en storre udvidelse 
end 10% eller om ny selvstcendig arealtildeling, 
m~ delle kun foretages p~ baggrund af en lokal
plan. 

Bebyqgelse. 

Byggeri skal tilpasses terrcenforholdene. S~vel i 
eksisterende sam i nyudlagte omr~der skal byg
ninger placeres s~ledes,at gode udsigts- og sol
forhold opn~es samtidig med at Ice- og snefor
hold og mulighed for udeophold tilgodeses. 
Ved udformning, materialevalg og farver skal der 
lcegges vcegt p~ at skabe harmoniske og ople
velsesrige miljoer. Nyt byggeri skal indordne sig 
eksisterende bebyggelse. 

I boligomr~der skal der sikres mulighed for eta
blering af beboerhuse, fcellesbygninger, mmdre 
butikker og borneinstitutioner for omr~dets og 
kvartere!s beboere. 

Trafik oq teknisk forsyning. 

For vejanlceg gcelder, at der til vejbane, evt. for
tov, graft, ledningsforing og sneoplceg m.v. skal 
udlcegges folgende arealer: 
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Primcer vej 20 m 

Sekundcer vej 15 m 

Lokalvej 12 m 

Slcedeveje/stier. 

Slcedevejene skal sikres, s~ledes at del er muligt 
at komme Ira byomr~det og ud i fangstomr~der
ne. 
Stisystemet skal sikres s~ledes, at g~ende kan 
fcerdes mellem de enkelte omr~der. 

Parkerinq. 

I omr~der til ~ben beboelse skal minds! udlceg
ges/anlcegges 1 parkeringsplads pr. bolig. 
I omr~der til teet beboelse skal minds! udlcegges 
2 parkeringspladser for hver 6 boliger og minds! 
halvdelen af disse skal anlcegges inden byggeri
ets ibrugtagning. 
I ovrige omr~der skal der minds! udlcegges/an
lcegges 1 parkeringsplads pr. 175 m2 etageareal 
eller hvad der efter kommunalbestyrelsens skon 
er nodvendigt for at undg~ parke ring p~ vejareal. 
Parkeringsarealer skal s~ vidt muligt etableres 
ved de bygninger eller anlceg, hvor behove! er. 

S pildevand/vandforsyni nq. 

Efterh~nden sam omr~derne udbygges med klo
ak og hel~rsvand skal all nyt byggeri tilsluttes. 
Forurening af havnebassinet m~ ikke Iinde sled. 
I tilfcelde, hvor del endnu ikke er mul;gt med klo
aktilslutning, kan der ved nybyggeri stilles krav 
om etablering af tank til opsamling af gr~t og sort 
spildevand. 

Etaper. 

Nyudlagte omr~der ibrugtages efterh~nden sam 
eksisterende omr~der er fuldt udbygget, eller n~r 
der i eksisterende omr~der ikke findes egnede 
arealer for et kommende byggeri. 
lbrugtagning af nye omr~der skal, hvor del er 
hensigtsmcessigt, foreg~ i etaper. Udbygning af 
del enkelte omr~de skal ske under hensyntagen 
til fremforing af vej, vand og kloak, s~ledes at der 
bliver god okonomi i byggemodningen. 

Lokalplan. 

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal del sikres, 
at kommuneplanens m~lscetninger og ideer bliver 
fremmet. 



Bestemmelserne vedrorende lokalplaner er lov
ceguleret i henhold til bekendtgmelse nr. 23 af 
18. november 1992 om arealanvendelse og 
planlregn1ng. 

SIGNATURER PA OMRADEKORTENE 

- Omradegrrense 

Friareal 

Fremtidig ve: 

.._ .l. .._ Sprerre- og Sikkerhedsgrrense 

Grrense for fredede og 
bevaringsvrerdige omrader 
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A BOLIGOMRADER 
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i :25.000 



A1 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til aben boligbebyggelse sam! 
trel/lav boligbebyggelse. 
I omradet kan der i forbindelse med ejer- eller 
funktionrerbolig etableres lokaler for liberal! er
hverv sam! en butik for dagligvarer. 

BEVARINGSV.lERDIGE TR.lEK 

B-6, Geofysisk Observatorium, sam! B-276, 
Kosmisk Observatorium, er bevaringsvrerdige. 
Bygningernes karaktertrrek og farveholdning bor 
bevares. 

KLAUSULER 

Derma ikke bygges !CBttere pil. B-6 end 15m. 

RUMMEUGHED 

Omril.det er ca. 8,0 ha start og skai rum me 10-15 
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1:5000 

boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 4. 

BEBYGGELSE 

Omril.det skal bebygges med en- og tofamiliehu
se sam! tCBI/Iav bebyggelse i op til 1 1 i2 etage, 
og de ma ikke gives en stmre h0jde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

I omradet skal der friholdes 1 a 2 arealer pa til
sammen ca. 600 m2 , som kan indrettes til lege
plads og opholdsareal. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der mil. fra omril.det etableres to vejtilslutnlnger til 
Akinnguit aqquserna og en til M.P. Porsild-ip 
aqquserna. 



A2 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til ta;t-lav boligbebyggelse og 
plejehjem. 

BEVARINGSWEROIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omri!ldet er ca. 0,9 ha stort og skal rumme 35·45 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden reserveres til udvidelse af 
plejehjemmet. 
Restrummeligheden udg0r 0. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelsen skal va;re ra;kkehus· og pleje
hjemsbyggeri i indtil 1 1/2 etage, og de ma ikke 
gives en st0rre h('!jde end 8,0 m. 
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1:5000 

FRIAREALER 

Arealet mellem B-50 1 og B·485 skal friholdes 
for byggeri. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der mi!! etableres 2 vejtilslutninger til Oqaluffiup 
aqquserna/ Holten M0ller-ip aqqusema. 
Der er fremf0rt helarsvand og kloak til omradet. 



A3 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til aben boligbebyggelse. 
omradet Jigger byens vandvmrk. 

BEVARINGSWERDIGE TRJ:EK 

B-3 er bevaringsvmrdig, og dets karaktertrmt og 
farveholdning bm ikke rend res. 

KLAUSULER 

Derma ikke bygges tmttere pa B-3 end 15m. 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 1 ,0 ha stort og skai rum me 10-15 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 4. 
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1:5000 

BEBYGGELSE 

Omradet skal bebygges med tmt/lav boligbyggeri 
og en- og tofamiliehuse i indtil1 1/2 etage, og de 
ma ikke gives en stEJrre hEJjde end 8,0 m. 
Omradet nord for B-24 reserveres til udbygning 
af vandvmrket. 
Ved yderligere bebyggelse skal der udarbejdes 
bebyggelsesplan for hele omradet. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Safremt det skennes nodvendigt, kan der etab
leres yderligere vejforbindelse til omri\det Ira 
M.P. Porsildip aqquserna. 



A4 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omn§.det er udlagt til i'lben boligbebyggelse. 
Der tillades dog i forbindelse med ejer- eller 
funktiona;;rbolig etableret enkelte bygninger for 
mindre, ikke genevoldende erhverv. 

BEVARINGSWERDIGE TRtEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 2,0 ha stort og skal rumme i0-i5 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i i 992 ca. 2. 
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1:5000 

BEBYGGELSE 

Omri'l.det skal bebygges med enfamiliehuse i i 
i/2 etage, og de mil. ikke gives en st121rre h0jde 
end 8,0 m. 

FRIAREALER 

De pfl kortet angivne friarealer mfl ikke bebyf · 
ges. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Omradet vejbetjenes fra M. P. Posild-ip aqqu
serna, Aqqusinertaaq og Siorarsuit aqquserna. 
Der er fremf0rt helil.rsvand og kloak til omradet. 



A5 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

OmrMet er udlagt til aben boligbebyggelse. 
I omradet kan der i forbindelse med ejer- eller 
funktiona;;rboliger etableres lokale for liberalt er
hverv samt butik for dagligvarer. 

BEVARINGSV.tERDIGE TR.tEK 

B-34 er bevaringsva;;rdlg og en mindre del af 
omradet, hvorl B-34 er beliggende, indgar i det 
bevaringsva;;rdige omrade i den gamle bydel. 
B-69 er bevaringsva;;rdig, og indeholder pra;;ste
bolig. 
Bygningernes karaktertra;;k og farveholdning bor 
ikke a;;ndres. 

KLAUSULER 

lngen bygningsdele excl. skorstene ma va;;re he
jere end kote 40.0. 
Der ma ikke bygges ta;;ttere pa B-34 end 15 m. 
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RUMMELIGHED 

Omril.det er ca. 5,1 ha stort og skal rum me 10-15 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 15. 

BEBYGGELSE 

Omradet skal bebygges med en- og tofamiliehu 
se i op til 1 1/2 etage, og de ma ikke gives Cin 
st1me hojde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma Ira omradet etableres 2 vejtilslutninger til 
Peter Broberg-ip aqquserna. 
Bydelstiens gennemf0ring i omradet skal sikres. 
Helarsvand og kloak planla;;gges fremfort i takt 
med udbygningen af den ubebyggede sydlige del 
af omrMet. 



A6 BOLIGOMRADE 

,; ~- ! 

) 

ANVENDELSE 

Omrildet er udlagt til aben boligbebyggelse. 

BEVARINGSWERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELJGHED 

1:5000 

Omrildet er ca. 1,0 ha stort og skal rum me 10-15 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 2. 

BEBYGGELSE 
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Omradet skal bebygges med eniamiliehuse i 
indtil 1 1/2 etage, og de ma ikke gives en st0rre 
hejde end 8 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma fra omradet etableres 1 vejtilslutning til 
henholdsvis Holten Meller-ip aqquserna og U
pernaviup aqquserna. 
Grat spiidevand skal ledes bort fra Tasersuaq. 



A7 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omrildet er udlagt til ilben boligbebyggelse. 
Mindre, ikke-genevoldende erhverv kan indrettes 
i lokaler i tilknytning til ejer- og funktion<Erboliger. 

BEVARINGSVJ:ERDIGE TR.lEK 

KLAUSULER 

Der mil ikke bygges t<Ettere pil kysten end 15m. 

RUMMELIGHED 

Omrildet er ca. 6,0 ha stort og skal rumme 10-15 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 5. 

BEBYGGELSE 
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Omrildet skal bebygges med en- og tofamiliehu
se og t<Et/lav bebyggelse i indtil 1 1/2 etage, og 
de mil ikke gives en storre hojde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

Sandstranden i omrildets nordlige ende mil ikke 
bebygges. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der mil fra omrildet etableres 1 vejtilslutning til 
Upernavip aqquserna og 5 indmundinger af lo
kalveje i Aqqusinertaaq. 
Der er mulighed for tilslutning af helilrsvand og 
kloak til hovedledninger i omrildet mod nord (A4). 



Aa BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til aben boligbebyggelse. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 3,3 ha stort og skal rum me 10-15 
boliger pr. ha. 
Restrummeligeheden udgjorde I 1992 ca. 9. 

BEBYGGELSE 

Omradet skal bebygges med en- og tofamiliehu
se i indtil 1 1/2 etage, og de ma ikke gives en 
storre h0jde end 8,0 m. 

FRIAREALER 
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TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma Ira omradet etableres 2 vejtilslutninger til 
Upernaviup aqquserna. 
Grat spildevand skalledes bort Ira Tasersuaq, 
For en del af omradet vii det vcere muligt at til
slutte helarsvand og kloak til hovedledning nord
vest for omradet. 



A9 BOLIGOMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til aben boligbebyggelse. 
Udover ovennrevnte tillades der i forbindelse 
med ejer- eller funktionrerbolig opfort enkelte 
bygninger indeholdende mindre ikke-genevol
dende erhverv. 
Endvidere kan der tillades placeret en enkelt 
aaginstitution i omradel. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 4,0 ha start og skal rumme 10-15 
boliger pr. ha. 
Restrummeligeheden udgjorde i 1992 ca. 30. 

BEBYGGELSE 

30 
3. Rammebeskrivelse 

1 :5000 

Omradet skal bebygges med en- og tofamiliehu
se i indtil 1 1/2 etage, og de ma ikke gives en 
st1me h0jde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

Central! i omradet friholdes et areal pa ca. 600 
m2 , hvorpa der indrettes en lege- og opholds
plads. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma etableres 3 vejtilslutninger til Upernaviup 
aqquserna. · 



A10 BOLIGOMRADE 

. Jr 'C I,. 
/ \ 'C i . .c 

ANVENDELSE / 

Omri\det er udlagt til i\ben boligbebyggelse og 
trnt/lav boligbebyggelse. 
1 omri\det kan der i forbindelse med ejer- eller 
funktionrnrbolig etableres lokaler for liberal! er
hverv samt en butik for dagligvarer og en institu
tion. 

BEVARINGSV.lERDIGE TR.lEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omri\det er ca. 9,0 ha start og skal rumme 15-20 
boliger pr. ha. 
Restrummeligeheden udgjorde i 1992 ca. 1 02. 

BEBYGGELSE 

Omri\det skal bebygges med en- og tofamiliehu
se og trnt/lav bebyggelse i indtil1 1/2 etage samt 

?.( 
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· . 

etagehusbebyggelse i flere etager. 

FRIAREALER 

I omri\det skal friholdes 2 arealer pi\ hver 500 m2
, 

sam kan indrettes til legeplads og opholdsareal. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Gennem omri\det fares ny primrnrvej forbinden
de Adam Molgaardip aqquserna med Upernaviup 
aqquserna. 
Der mil etableres 5 vejtilslutninger til fordelings
vejen fra omri\det. 
Hvor der er fare for forurening af Tasersuaq skal 
nyt byggeri forsynes med kloak. 
Heli\rsvand og kloak planlrngges fremfort i takt 
med udbygning af omri\det. 
Bydelsstiens gennemforing i omri\det skal sikres. 



A11 BOUGOMRADE 

) 

' 

J'-. ~ 

ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til ~ben boligbebyggelse og 
tcet/lav boligbebyggelse. 
I forbindelse med ejer- eller funktioncerbolig kan 
der etableres lokaler for liberal! erhverv samt bu
tik for dagligvare og en institution. 

BEVARINGSV.IERDIGE TR.IEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omr~det er ca. 14,2 ha og skal rumme 15-25 
boliger pr. ha. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 230. 

BEBYGGELSE 

Omr~det skal bebygges med en- og tofamiliehu
se 
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og tcet/lav boligbyggeri i indtil 2 etager samt eta
gebebyggelse i flere etager. 
lnden omr~det ibrugtages skal der udarbejdes en 
bebygglsesplan hvor vej- og ledningsforinger 
fastlcegges. 

FRIAREALER 

I omr~det skal friholdes 2 arealer p~ hver 500 m', 
sam kan indrettes til legeplads og opholdsareal. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Gennem omr~det fores sekundcer fordelingsvej 
med 2 vejtilslutninger til fremtidig primcervej gen
nem omr~de B1. 
Kommende kloak i omr~det m~ ikke have udlob i 
havnebassinet. 
Omr~det skal stiforbindes med den ovrige by. 
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8 HAVNE- OG ERHVERVSOMRADER 



B1 HAYNE- OG ERHVERVSOMRADE 

) 

[")_ 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til havne- og erhvervsomrade 
og reserveres til kajanl<eg, bygnings- og andre 
anl<eg, som tjener havneformal og erhverv. 
Ejer- og funktionterbolig kan tillades opf0rt i for
bindelse med de enkelte virksomheder, nar s<er
lige forhold taler herfor. 
Eksisterende boliger ·1 omradet kan modernise res 
og istands<ettes. 
Omradet deles op i et 0stligt omrade for ikke for
urenende og genevoldende erhverv samt et 
vestligt for mere forurenende og genevoldende 
virksomheder, kap. 5 virksomheder. 
I omradet ma kun etableres havnerelaterede er
hverv. 

BEVARINGSWERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

. · 
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. 

J 

Landomradet er ca. 8,1 ha stort og en stor del er 
i dag ubebygget. 
Bebyggelsens samlede etageareal mil ikke over
stige 15% af omrildets areal. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 8550 
m'. 

BEBVGGELSE 

Bebyggelse ma opfmes i indtil 2 etager og ma 
ingen steder gives stmre h0jde end 10,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FOASYNING 

Med tilslutning til Peter Broberg-ip aqquserna 
fremfgres primter fordelingsvej i den vestlige del 
af omradet. Der mil hfljst V<.ere 3 vejtilslutninger 
fra omradet til henholdsvis Peter Broberg-ip 
aqquserna og den nye prim<.er vej. 
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ANVENDELSE 

Omr<'!det er udlagt til havneomr<'!de og reserve res 
til kajanlreg sam! bygnings- og andre anlreg, 
som tjener havneform<'!l og s0vrertsorienterede 
erhverv. 
Omradet ved del gamle KNI pakhus reserveres 
dog for KNI's planer om et nyt butiksbyggeri. 
Bolig tor ejer eller funktionrer tillades opfclrt i for
bindelse med de enkelte virksomheder, n<'lr srer
lige forhold taler herfor. 
Omradet torbeholdes ikke genevoldende erhverv. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

8ygningerne 8-4, 8-5, 8-iO, 8-13, B-i6, B-27 
og B-208 er bevaringsvrerdige og en stor del at 
omradet indgar i det srerlige vrerdifulde beva
ringsomrade i den gamle bydel. 
Der henvises til Hjemmestyrets bekendtg0relse 
nr. 31 af 30. oktober i 99 i . 

KLAUSULER 

Der m<'! ikke bygges trettere pa 8-4, B-5 og 8-
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3. Rammebeskrivelse 

1:5000 

i 3 end 20 m, og pa 8-1 O, B-27 og 8-208 end 
15m. 

RUMMELIGHED 

Landomr<'ldet er ca. 1 ,9 ha stort og en stor del af 
del er i dag udnyttet. 
Bebyggelsens samlede areal ma ikke overstige 
15% af omradets areal. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 300m2

• 

BEBYGGELSE 

8ebyggelse ma opfmes i indtil 2 etager og rna 
ingen steder gives st1me h0jde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNJNG 

Der ma etableres 4 vejtilslutninger til Peter 8ro
bergip aqquserna Ira omradet. 
Ved et kommende butiksbyggeri skal oversigts
og parkeringsforholdene forbedres. 



83 HAVNE· OG ERHVERVSOMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt som erhvervsomrade og re
serveres til handvaerk· og industribyggeri. Ejer· 
eller funktionaerboliger tillades dog opfert i for· 
bindelse med erhvervsbygninger. 

BEVARINGSWERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 4,5 ha stort og en stor del er i dag 
ubebygget. 
Bebyggelsens samlede etageareal ma ikke over
stige 20% af omradets areal. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 8100 
m'. 

.. 
.':' .. i •' 

BEBYGGELSE 
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3. Rammebeskrivelse 

1:5000 

Bebyggelse ma opf0res i indtil 2 etager og ma 
ikke gives st0rre hejde end 10,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der er planlagt en sekundaer fordelingsvej gen
nem omradet med tilslutning til Upernaviup aq
quserna. 
Til sekundaer vejen ma der hejst vaere 2 vejti!
slutninger Ira omradet 
Spildevand ma ikke udledes i Tasersuaq med 
omkringliggende friarealer. 
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3. Rammebeskrivelse 

C OM RADER TIL F.tELLES FORMAL 

1 :25.000 



C1 OMRADE TIL FJELLES FORMAL 

ANVENDELSE 

o~·radet er udlagt til frelles formal og er fortrins
vis reserveret til anlreg sasom elvrerk, brandsta
tion, diverse vrerksteder, butik og hotel. 

BEVARINGSY.lERDIGE TRJEK 

KLAUSULER B-11 er bevaringsvrordig 

RUMMELIGHED 

Landomradet er ca. 1 ,5 ha start og en star del af 
deter i dag udnyttet. 
Bebyggelsens samlede etageareal rna ikke over
stige 20% af omradets areal. 
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3. Rammebeskrivelse 
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Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 1000 
m2. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse rna opfi!Hes i indtil 2 etager og 
rna '1kke gives St0rre h0jde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der rna etaberes 2 vejtilslutninger til PH Rosen
dahl-ip aqquserna fra omradet. 



C2 OMRADE TIL F/ELLES FORMAL 
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ANVENDELSE 

; 

Omrildet er udlagt til frelles formal og er fortrins
v·ls reserveret offentl'lge og pr'1vate servkefunk
tioner, herunder bl.a. sygehus, posthus og diver
se butikker. 
Der tillades opfrort ejer- eller funktionrerbolig til 
den enkelte institution, butik m.v., nilr srerlige 
forhold taler herfor. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK. 

B-9, B-12, B-15, B-32, B-33 er be
varingsvrerdige og ca. halvdelen af omrildet ind
gilr i det bevaringsvrerdige omr:!J.de (§2-omrilde) 
i den gamle bydel. 
I omn\ldet inden for den stiplede linie skal milj0et 
bevares, og der henvises til Hjemmestyres 
bekendtgrorelse nr. 31 af 30. oktober 1991. 

KLAUSULER 

Der mil ikke bygges trettere pa 8-9, B-12, 8-15, 

B-20 og B-33 end 15 m. 

RUMMELIGHED 
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Omrildet er ca. 1,1 ha stort og stort set udnyttet '1 
dag. 
Bebyggelsens samlede etageareal mil ikke over
stige 20% af omri\dets areal. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 700 m2

• 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse mil opfrores i indtil1 1/2 etage og der 
mil ikke g·lves strorre h0jde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der mil etableres 1 vejtilslutning til PH Rosen
dahl-ip aqquserna/Peter Broberg-ip aqquserna. 



C3 OMRADE TIL F.LELLES FORMAL 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til fcelles formal i form af of
fentlig kontor- og institutionsbyggeri samt byg
geri med butiks- og servicefunktioner. 
I. forbindelse med ovenncevnte byggerier kan der, 
nar forholdene taler herfor, tillades opfort bolig 
for ejer eller funktioncer. 

BEVARINGSV.lERDIGE TR.lEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 1 ,0 ha stort og en stor del af det 
er i dag udnyttet. 
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Bebyggelsens samlede etageareal ma ikke over
stige 20% af omradets areal. 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 1000 
m'. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse ma opfores i indtil 2 etager og ma 
ikke gives storre hojde end 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma etableres 1 vejtilslutning til hver af vejene 
PH Rosendahl-ip aqquserna og Aqqusinertaaq. 



C4 OMRADE TIL FfELLES FORMAL 

ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til frelles form~! og er fortrins
vis reserveret til kirke, skole, idrretshal og 
sports- og legepladser. 

BEVARINGSV.tERDIGE TR.tEK 

B-67, B-68, 8-70, 8-86, 8-287 og B-502 er 
bevaringsvrerdige, og en mindre del af omr~det 
udgm det srerlige vrerdifulde bevaringsomrade 
(§2-omr~de) ved kirken. 
Der henvises til Hjemmestyrets bekendtg0relse 
nr. 31 af 30. oktober 1991. 

KLAUSULER 

Det bevaringsvrerdige omr~de forbeholdes byg
geri til kirkelige formal og bygningsafstanden til 
kirk en (B-67) er 25 m for ikke kirkelige formal. 
Der ma ikke bygges trettere p~ 8-68, B-86 og 
B-502 end 15 m. 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 2,2 ha stort og er i dag delvis ud
nyttet. 
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3. RammebeskriVelsa 

1:5000 

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 2100 
m'. 
Bebyggelsens samlede etageareal ma ikke over
stige 20% af omradets areal. 

BEBYGGELSE 

Bygninger m~ opfmes i indtil 2 etager og m~ ikke 
gives st0rre hejde end 8,0 m. 
lngen bygning ma dog overstige kirkens hejde. 

FRIAREALER 

Den vestlige sumpede del af omradet friholdes 
og udlregges til boldbane og legepladser og evt. 
en udvidelse af idrretshallen. 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma etableres 1 vejlilslutning til Holten M01-
ler-ip aqquserna og 2 ve~ilslulninger til Aqqa
lualip aqquserna/Televej. 



C5 OMRADE TIL FJELLES FORMAL 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til frelles formal I form af byg
geri for offentlige servicefunktioner, administra
tionsbygninger og eventuelt stmre butiksbyggeri. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 0,6 ha stort og er stort set ud
bygget i dag. 
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Bebyggelsens samlede etageareal ma ikke over
stige 20% af omradets areaL 
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 400m2 . 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse ma opf0res i indtil 2 etager og ikke 
g1ves st0rre h0jde en 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma etableres 2 vejtilslutninger til Holten M01-
ler -ip aqquserna Ira omradet. 



C6 OMRADE TIL FJELLES FORMAL 

ANVENDELSE 

Omrildet er udlagt til frelles formill og forbehol
des byggeri for Magnetisk og Seismisk Observa
torium. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

En stor del af omrildet udgar den klausulerede 
zone omkring Magnetisk Observatorium omgivet 
af sprerregrrense Sp4. 

RUMMELIGHED 

Omrildet er ca. 4,2 ha stort. 
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1:5000 
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Bebyggelsens samlede etageareal mil ikke over
stige 10% af omrildets areal. 
Restrummeligheden udgar 0. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse mil opfares i indtil 1 etage og ikke 
gives en starre hajde en 5,5 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNJNG 

Omrildet skal vejbetjenes fra lliveqarfiup aqqu
serna og evt. fra Dalagip aqquserna. 



C7 OMRADE TIL F.IELLES FORMAL 

ANVENOELSE 

Omr~det er udlagt til frelles form~! og forbe
holdes byggeri for videnskabelige form~! under 
Arktisk Station. 

BEVARINGSV.lERDIGE TR.lEK 

B-1, B-2 og B-348 er bevaringsvrerdige. 
Hele omr~det er beliggende i del fredede omr~de 
ved Arktisk Station og byggeri skal ske i henhold 
til fredningsbestemmelserne herfor. 

KLAUSULER 

Der m~ ikke bygges trettere p~ B-1 end 25 m og 
p~ B-2 og B-348 end 15 m. 

RUMMELIGHED 

Omr~det er ca. 5,3 ha start. 
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3. Aammebeskrivelse 

1:5000 

Bebyggelsens samlede etageareal m~ ikke over
stige 10% af omr~dets areal. 
Restrummeligheden udgor 0 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse m~ opfores i indtil 1 1/2 etage og ik
ke gives en storre hojde end 7,0 m. 
B-1 skal fortsat vrere den dominerende bygning i 
omr~det. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Omr~det skal vejbetjenes fra M.P. Porsild-ip 
aqquserna. 



D FRIHOLDTE OMRADER OG ST0RRE FRITIDSANLA:G 
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3, Rammabaskrivelse 

1:25,000 



01 FRIHOLDT OMRADE 

ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til friholdt omrade og forbe
holdt kirkegardsformal. 
En del at omradet kan dog tillades anvendt til le
gepladser eller opholdsarealer, der ikke krrever 
starre terrrenarbejder. 

BEVARINGSWERDIGE TRtEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 1,0 ha stort og en mindre del er i 
dag udnyttet til kirkeg~rd. 

BEBYGGELSE 
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Der ma ikke opfsres bygnmger pa omradet. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma etableres 2 vejtilslutninger til lliveqarliup 
aqquserna. 



02 FRIHOLDT OMRADE 

. : I .. 

ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til friholdt omr~de og forbe
holdt udkigsplads. 

BEVARINGSVJ.ERDIGE TRJ.EK 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Omn'l.det er ca. 0,2 ha stort. 
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3- Rammebeskrivelse 

1:5000 

BEBYGGELSE 

Der m~ ikke opfmes bygninger pi\ omr~det. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der skal feres sti op tii udkigspladsen. 



03 FRIHOLDT OMRADE 

ANVENDELSE 

Omri'ldet er udlagt tillriholdt omri'lde. 
I omri'ldet kan der etableres boldbaner, legeplad
ser og andre rekreative anla:Jg, der ikke kra:Jver 
storre terr<Enreguleringer. 
PI?! udpegede og afgr<Ensede arealer kan der ef
ter la:JIIes retningslinier udstukket af kommunal
bestyrelsen tillades hundehold. 

BEVARINGSWERDIGE TR.lEK 

KLAUSULER 

Der ma ikke foregl't lorurening af Tasersuaq Ira 
omradet. 

RUMMEL!GHED 

OmrMet er ca. 8,0 ha stort og heraf udgm ca. 
2,2 ha en so. 
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BEBYGGELSE 

Mindre udhuse, skure og temestativer kan efter 
fcelles retningslrnier udstukket af kommunalbe
styrelsen opiCJres i omradet 
All byggeri skal v<Ere pa trcefundament, si'?lledes 
at det let kan ljernes/llyttes. 
Bygningsh0jden ma ikke overstige 3,5 m. 

FRIAREALER 

TRAF!K OG TEKNISK FORSYNING 

Der kan etableres slier gennem omradet med til
slutning til de omgivende omrader. 



04 FRIHOLDT OMRADE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til friholdt omrade. 
For den vestlige del af omrade ved "Sortesand" 
(skraveret) g<elder; 
Omradet er et blandet omrflde med boliger, 
kvindeforeningenshus, kommunalt v<erksted, 
vandrehjem, entreprenmplads og depot for sand 
og sten. 
Eksisterende bygninger og anl<eg kan fortscette. 
Der vii i denne del af omrade vcere mulighed for 
etablering af nye funktioner til f<elles formal, sa
som hotel, brandstation, kommunal entreprenor
plads m.v. 

BEVARINGSVtERDIGE TRtEK 

En del af omradet er beliggende i det fredede 
omrflde ved Arktisk Station. 

KLAUSULER 

Sikkerhedszone for helikopter drekker en del 
af omradet, vist ved sikkerhedsgrrense Si 4 

RUMMELIGHED 
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Omradet er ca. 14,0 ha stort heraf udgor ca. 2,5 
ha en s0. 

BEBYGGELSE 

All nybyggeri. til- og ombygning og anlceg i om
rfldet er ikke till ad!. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der kan etableres stier gennem omradet med til
slutning til de omgivende omrader. 



05 ST0RRE FRITIDSANLJEG 
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3. Rammebeskrivelse 
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ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til storre fritidsanl<eg og for
beholdes sportspladsen med tilhorende facHite
ter. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

Hele omr~det er beliggende i del fredede areal 
ved Arktisk Station og byggeri m.v. skal ske 
henhold til fredningsbestemmelserne herfor. 

KLAUSULER 

Sikkerhedszone for heliporten drekker en star del 
af omr~det. 

RUMMELIGHED 

Omr~det er ca. 1,7 ha start, og der er mulighed 
for udvidelse af sportspladsen og opforelse af 
mindre klubhus. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse m~ opfores i 1 etage og bygnings
hojden m~ ikke overstige 4,5 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Omr~det vejbetjenes fra Hoje-nstrup-ip aqqu
serna. 
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06 FRIHOLDT OMRADE OG ST0RRE FRITIDSANUEG 1:5000 

ANVENDELSE 

Omril.det er udlagt til friholdt omril.de og stmre 
fritidsaniEeg og reserveres til skure for jolle- og 
fritidsfiskeri samt mulighed for erhvervsmEessigt 
oplag af fiskeredskaber og bygninger i forbindel
se med en eventual lystbil.dehavn. 

BEVARINGSV.IERDIGE TR.IEK 

B-23 er bevaringsvEerdig. 
Bygningens karaktertrEek og farveholdning bm 
bevares. 

KLAUSULER 

RUMMELIGHED 

Landomradet er ca. 1 ,2 ha start og en stor del er 
i dag ubebygget. 

Bebyggelsens samlede etageareal mil. ikke over
stige 5% af omril.dets areal. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse ma opfmes i indtil 1 etage og mil. 
ikke gives sterre hllljde end 6,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Akinnguit aqquserna planiEegges udvidet til se
kundEer fordelingsvej og der mil. h0jst vEere 2 
vejtilslutninger hertil fra omril.det. 
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3 Rammebeskrivelse 

E OMRADER TIL S.LERLIG ANVENDELSE 

1:25.000 



E1 OMRADE TIL StERLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 

Ornn~det er udlagt til durnp/stenbrud og reserve
res til dagrenovation. 

BEVARINGSWERDIGE TRtEK 

KLAUSULER 

RUMMELIGEHD 

Ornradet er ca. 4,0 ha stort og en mindre del er i 
dag udnyttet til dagrenovation og skrotplads. 
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1:5000 
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BEBYGGELSE 

Bygninger ma h0jst udk;res i 1 etage, bygnings
h0jden rna ikke overstige 6 rn. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKN!SK FORSYNING 

Der rna vcere 1 vejtilslutning til Upernaviup aqqu
serna. 



E2 OMRADE TIL SJERLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til vrerker og forsyningsanlreg 
og reserveret til tankanlregget og eventuelle 
kommende udvidelser hera!, 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

B-183 er bevaringsvrerdig 
Bygningens karaktertrrek og farveholdning bor 
bevares, 

KLAUSULER 

Sprerregramse Si1 omkring tankanlregget. 

RUMMELIGHED 

Landomradet er ca. 2,1 ha start og er delvis ud
bygget. 
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3, Rammebeskrivelse 

1:5000 

Bebyggelsens samlede etageareal m~ ikke over
stige 20% a! omrl\dets areaL 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse ml\ opfores i indtil 1 1/2 etage og 
bygningsh0Jden m~ ikke overstige 8 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der mil vrere 1 vejtilslutning til Akinnguit aqqu
serna fra omradet. 



E3 OMRADE TIL S.tERLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til omrade til scerlig anven
delse og reserveres til tankanlceg og natrenova
tion. 

BEVARINGSVtERDIGE TRtEK 

KLAUSULER 

Sikkerhedszone Si2 omkring tankanlreg. 
Sikkerhedszone Si3 omkring natrenovation. 

RUMMELIGEHD 

Omradet er ca. 1 ,2 ha start. 
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3. Rammebeskrivelse 

1:5000 

Bebyggelsens samlede etageareal ma ikke over
stige 15% at om radets areal. 

BEBYGGELSE 

Bygninger ma opfores i indtil 1 1/2 etage og byg
ningshojden ma ikke overstige 8,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der ma vcere 1 vejtilslutning til Peter Broberg-ip 
aqquserna. 



E4 OMRADE TIL SJERLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 

Omr~det er udlagt til omr~de til s<:erlig anven
delse og reseNeres til spr<:enpstofdepot 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

Sikkerhedsgrrense Si3 formodes at vrere sam
menfaldende med den tidligere sprerregrrense 
S5, der udgm omr~degrrensen. 
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3. Rammebeskrivelse 

RUMMELIGHED 

Omr~det er ca. 20,4 ha stort. 

BEBYGGELSE 

FRIAREALER 

1:5000 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Der m{\ vrere 1 vejtHslutning til Ak1nnguit aqqu
serna. 



E5 OMRADE TIL S/ERLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 
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Omradet er udlagt til vrerker og forsyningsanlreg 
og reserveres til Tele formal. 

BEVARINGSVtERDlGE TRtEK 

KLAUSULER 

Sprerregrrense Sp6 formodes atvrere sammen
faldende med den tidligere indsigtsgrrense 14. 
Hele omradet er beliggende inden for denne 
grrense. 

RUMMELIGEHD 
Omradet er ca. 10,6 ha stort 
Bebyggelsens samlede etageareal ma ikke over
stige 1 0% af omradets areal. 
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BEBYGGELSE 

Bygninger mil. opf0res i indtil 1 1/2 etage og byg
ningsh0jden mil. ikke overstige 8 m. 
Teleanlreg (master, antenner, paraboler m.v.) 
skal godkenaes af kommunalbestyrelsen. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Omradet vejbetjenes fra Holten M0ller-ip aqqu
serna. 



E6 OMRADE TIL SIERLIG ANVENDELSE 
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ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til vrerker og forsyningsanlreg 
og reserveres til Tele formal. 

BEVARINGSVJERDIGE TRtEK 

KLAUSULER 

Sprerregrrense Sp7 formodes at vrere sammen
faldende med den tidligere indsigtsgrrense 15. 
Hele omrildet er beliggende inden for denne 
grrense. 

RUMMELIGHED 

Omradet er ca. 45,4 ha start. 

BEBYGGELSE 
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1 :5000 

Bebyggelse ma opf0res i indtil 1 etage og byg
ningsh0jden ma ikke overstige 6 m. 
Teleanlreg (master, antenner, paraboler m.v.) 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Vejforsynmg til omrildet skal tilslulles Upernaviup 
aqquserna. 



E7 OMRADE TIL SA:RLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 

Omradet er udlagt til vrerker og forsyningsanlreg 
og reserveres til Heliport 

BEVARINGSVIERDIGE TRIEK 

Omradet er beliggende i det fredede omrade ved 
Arktisk Station og byggeri m,v, skal ske i henhold 
til fredningsbestemmelserne herfor, 

KLAUSULER 

Der udlregges Sikkerhedsgrrense Si4 til erstat· 
ning af hidtidige sp<errezone S6, 
Si4 er inddelt i zone I og II, henholdsvis 
landings- og fndflyvninszoner, 
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3, Rammebesknvelse 

1:5000 

RUMMELIGEHD 

Omrildet er ca. 1 ,6 ha start og kan foruden eksi
sterende funktioner rumme en ny heliportbyg
ning. 

BEBYGGELSE 

Bebyggelse mi?l opfeHes i 1 etage og ikke gives 
en hCJjde, der overskrider greldende indflyv
ningsplaner. 
Der mil. ikke bygges i zone I og II. 

FR!AREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Omradet ve)betjenes fra H0je-Tastrup-ip aqqu
serna. 



EB OMRADE TIL SIERLIG ANVENDELSE 

ANVENDELSE 

Omrildet er udlagt til vcerker og forsyninganlceg 
og reserveres til en kommende lufthavn. 
lndtil Jufthavnsplanerne bliver aktuelle, mil der 
inden for den stiplede linie udvindes grus. 

BEVARINGSVJERDIGE TRJEK 

KLAUSULER 

lnden omrildet ibrugtages til lufthavnsomrilde 
skal sikkerhedszoner herfor fastlcegges. 

RUMMELIGHED 

Omrildet er ca. 72,1 ha stort og kan rumme en 
landingsbane med tilhorende bygninger. 

60 

3. Rammebeskrivelse 

1:5000 

BEBYGGELSE 

Med undtagelse af kontroltilrn mil bebyggelse 
kun opfores i 2 etager og ikke gives en storre 
hojde end 9,0 m. 

FRIAREALER 

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING 

Omrildet skal vejbetjenes Ira Hoje-Tilstrup-ip 
aqquserna der fares over Rode Elv til omrildet. 



4. AREAL TILDELING 

GENERELLE RETNINGSLINIER 

I henhold til § 2, stk. 1, nr. 5, i "Bekendtgorelse 
nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse 
og planlcegning" fastlcegges folgende retningsli
nier for kommunalbestyrelsens arealadministrati
on, gceldende for Oeqertarsuaq Kommune. 

Ansogning om arealtildeling. 

Aile ansogninger om arealtildeling inden for 
kommunens omrilde stiles til Forvaltningen for 
bolig, teknik & miljo. Del gcelder ogsil for ansog
ninger uden for by- og bygdezone (frilandszone). 

Inlet areal mil !ages i brug for der er meddelt en 
skriftlig tilladelse Ira Forvaltningen for bolig, tek
nik & miljo. Del gcelder ogsil cendret anvendelse 
af eksisterende bygninger, samt midlertidig an
vendelse af et areal til f.eks. henstilling af bilde, 
containere o.l .. 

En arealtildeling er personlig. Kommunalbesty
relsen skal underrettes om aile overdragelser af 
rettigheder over arealer, f.eks. i forbindelse med 
salg af bygninger, anlceg m.v. 

Silfremt en ansogning om arealtildeling ikke er i 
overensstemmelse med en for arealet gceldende 
omrildeplan skal del fremgil af ansogningen, he
runder en begrundelse for, at der ev1. meddeles 
dispensation Ira omrildeplanen. 

En ansogning om tildeling af et areal til byggeri 
skal vedlcegges folgende tegningsmateriale, vi
sende del pilgceldende byggeri: 

1. Situationsplan mill 1 :500 
2. Facader og grundplan mill 1:100/50 ved byg
ge- og anlcegssager. 
3. Endvidere kan der stilles yderligere krav om 
dokumentation. 

En arealreservation til byggeri bortfalder, silfremt 
der ikke er fremsendt endelig ansogning om 
byggetilladelse inden 6 milneder, regnet Ira da
toen for meddelelse af reservationen. 

Ansogninger om forlcengelse af en uudnyttet til
deling vii blive betragtet sam en ny ansogning. 

En arealtildeling bortfalder, silfremt byggeriet el
ler den onskede foranstaltning pi\ arealet ikke er 
fcerdigmeldt til kommunen senest 2 ilr efter, at 
tilladelsen er give!. 
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4. Arealtildel;ng 

Behandling af ansoqninqer. 

I tilfcelde, hvor der er flere ansogning til samme 
-areal, vii den der forst har indgivet en ansogning 
fil tildelt del pilgceldende areal. 

Silfremt kommunalbestyrelsen skonner, at det 
ansogte projekt '1kke er real'lstisk af okonom'1ske 
eller tekniske grunde, kan kommunalbestyrelsen 
afslil af meddele arealtildeling. Kommunalbesty
relsen kan krceve yderligere dokumentation om 
okonomiske og tekniske forhold for ansogningen 
behandles endeligt. 

Ansogninger om arealtildeling i omrader, der ikke er 
omfattet af en lokalplan, eller ansogninger, sam 

ikke er i overensstemmelser med en greldende om
radeplan, vil blive offentliggjort gennem opslag pa 
byens opslagstavle, samt pa opslagstavle i bygden. 
Alle arealtildelinger villigeledes blive bekendtgjort 
pa ovennrevnte opslagstavler.Fristen for at gore ind
sigelse mod del ansogte er 14 dage. Eventuelle ind
sigelser skal stiles til kommunalbestyrelsen. Alle 
arealtildelinger villigeledes blive offentliggjort pa 
de nrevnte opslagstavler.Fristen for at klage over 
kommunalbestyrelsens afgorelse er 2 miineder. 

Eventuel klage skal stiles til kommunalbestyrelsen. 

Vilkilr for tildelinqen. 

Kommunalbestyrelsen vii i forbindelse med en 
arealtildeling stille sildanne vilkilr, som sikrer den 
for omrildet gceldende planlcegning. 

Arealer omkring en bygning skal bilde under og 
efter byggeriet holdes rent og ryddeligt, og ter
rcenet mil ikke beskadiges unodigt. 

En bygherre er pligtig til at bidrage til de for om
rildet nodvendige byggemodningsudgifter. De 
ncermere retningslinier herfor vii fremgil af be
stemmelserne, gceldende for de enkelte omrilder. 

En tildeling vii blive tilbagekaldt, silfremt de stil
lede vilkilr ikke overholdes. 

Scerliqe bestemmelser. 

Oplagring af bilde mil ikke Iinde sled uden for de 
hertil udpegede omrilder. Oplagring af bilde be
tragtes som en midlertidig arealanvendelse og 
krcever en arealtildeling, silfremt der ikke er truf
fet scerlige bestemmelser herom for del pilgcel
dende omrilde. 

Enhver placering af hundehold skal vcere god
kendt af Forvaltningen for bolig, teknik & miljo, 



s1\lremt der ikke er truftet srnrlige bestemmelser 
herom for del p~gEBidende omr~de. 

Bidrag til byggemodning. 

Principper omkring bidrag til byggemodning vii 
blive fastsat i et kommuneplantillrng, n~r et over-
ordnet regelgrundlag foreligger. y 

ALMINDELJGE VILKAR VED AREAL TILDE
LINGER 

Nedenst~ende forhold i forbindelse med grund
afsrntning og del 0vrige byggeri m.v. skal n0je 
iagttages og overholdes: 

1. Grundafsrntning samt det 0vrige byggeri ud
f0res p~ bygherrens ansvar og for dennes 
regning. 

2. De til enhver tid grnldende bestemmelse 
vedr. bygningsafstande iflg. GBR (Gr0nlands 
Bygningsrelement) skal overholdes. 

3. Eventuel afledning af "gr~t" spildevand p~ 
terrrnn skal ske uden gener for oftentlig 
frnrdsel og omkringboende samt i del hele 
taget s~ledes, at der !ages forn0dent hensyn 
til terrrnnets afl0bsmuligheder. 
Kommunen kan, n~r del sk0nnes n0dven
digt, udstede p~bud til sikring heraf. P~bud 
kan ligeledes udstedes, s~fremt fremtidige 
byggerier p~fmes gener. 
Eventuelle foranstaltninger til bortledning af 
smeltevand udf0res af bygherren og for den
nes regning. 

4. Eventuelle omlrngninger af eksisterende af-
10bs- eller forsyningsledninger foretages for 
bygherrens regning og i samr~d med Gmn
lands Byggevrnsen eller Tele. 

5. Arealtildelingen bortfalder, s~fremt udnyttel
sen af arealet til del angivne form~l ikke er 
p~begyndt senest 1 ~r Ira arealtildelingen er 
give!. 

6. Arealtildelingen bortfalder ligeledes, s~fremt 
byggeriet ikke er anmeldt frnrdigt senest 2 ~r 
Ira udstedelse af tildelingen. 

7. Arealet omkring bygningen skal holdes rent 
og ryddeligt s~vel under som efter byggeriets 
afslutning. 

B. Terrrnnet m~ ikke beskadiges un0dvendigt. 
Eventuelle terrrnnbeskadigelser skal udbe
dres for bygherrens regning og efter aftale 
med Forvaltningen for bolig, teknik og milj0. 
S~fremt kommunen 0nsker del, kan denne 
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4. Areallildeling 

frit r~de over ethvert overskud af sprrnng
sten, grus, muld, sand og lign .. 

9. Etablering af adgangsforhold, herunder ind
k0fsel, udvendige trapper, gangbroer m.v., 
udfmes af bygherren og for dennes regning. 

1 o. I omriider, hvor der er udfmi offentlig bygge
modning, skal alt nybyggeri tilsluttes offentlig 
vand- og kloakledning og der kan stilles krav 
om betaling afbyggemodningsandel. 

Byggemodnindsandelen udg0r en andel af 
de faktisk afho{dte udgifter til byggemodning i 
omr~det. 

Bygherren skal herudover selv afholde udgif
terne til etablering af kloak-, vand- og elstik 
sam! eventuelle parkeringspladser. 

Hvis der er tale om en videref0rsel af en tidligere 
brugsretsindehavers aktiviteter, kan en brugsret
sindehaver ikke p~lrngges udgifter i form af til
slutningspligt. 

SMremt ovenst~ende forskrifter og eventuelle 
p~bud ikke overholdes, forbeholder kommunen 
sig ret til at tilbagekalde arealtildelingen sam! 
retablere omr~det for bygherrens regning. 

Ved ans0gning af arealtildeling udleveres sam
men med ans0gningen en orientering omkring 
retningslinierne, sam! en klagevejledning. 
Klagefristen er 2 m~neder. 
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KOMMUNEPLAN 1992 - 2005 
QEQERTARSUAQ KOMMUNE 

KORTBILAG 1 
BYENS HOVEDSTRUKTUR 1:10.000 

IIIJ] A: T~T LAV BEBYGGELSE 

[] A: ABEN BEBYGOELSE 

0 B: HAVNEOMRAQE 

~ B: ERHVERVSOMRADE 

0 C: CENTEROMRADE/INSTITUTION 

EJ o: FRIHOLDTE OMRADE 

~ D: STIZIRRE FRIT.IDSANUEG 

~ E: V~RKER OG.FORSYNINGSANUEG 

~ E: DUMP/STEN~BUD 
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' 0EQERTARSUAQ KOMMUNE 

KORTBILAG 2 
VEJKORT 1:10.000 
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KORTBILAG 3 
OMRADEKORT 1 :10.000 
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