FORSLAG
KOMMUNEPLANTILLÆG 3C8-1, QERNERTUNNGUIT, NUUK
M AJ 2 0 2 0

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til
Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til
at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring gennemføres ved løbende at
tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen.
Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med
nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog
derover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser:


Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse.



Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder.



Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en R E D E G Ø R E L S E S D E L og en B E S T E M M E L S E S D E L .


REDEGØRELSESDELEN



BESTEMMELSESDELEN

indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og
hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området.

indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med
planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede
bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser
dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder bestemmelsesdelen de
bindende kortbilag.

OFFENTLIGGØRELSE

Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag
til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og
eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer
herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endeligt.
Dette forslag til K O M M U N E P L A N T I L L Æ G 3 C 8 - 1 er fremlagt til offentlig høring i perioden 0 1 .
j u l i 2 0 2 0 – 1 2 . a u g u s t 2 0 2 0 . Bemærkninger skal senest den 1 2 . a u g u s t 2 0 2 0 sendes
til:
PL AN@SERMERSOOQ .GL
ELLER TIL
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
FORVALT NING FOR AN LÆG OG MILJØ
POSTBOKS

1005

3900 NUUK
HVOR KAN PLANEN LÆSES?

Du kan læse planen på Landsbiblioteket eller på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl, og du
kan få den udleveret ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Anlægs- og
Miljøforvaltningen, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk, telefon 36 74 31.
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3C8-1, QERNERTUNNGUIT , NUUK

1.

REDEGØRELSE

1.1

PLANOMRÅDET

REDEGØRELSE

Planområdet ligger i den nordlige del af Nuuk i bydelen Qernertunnguit, nord for vandsøen.
Delområde 3C8 er udlagt som centerområde til fælles formål med mulighed for offentlige
funktioner, service, administration og boliger.
Området udgør et areal på ca. 1,8 ha og er beliggende i den nordlige del af Nuuk, der er
præget af boligområder og friholdte, rekreative områder. Mod syd grænser det op til
områderne ved Vandsøen og Imeqarfik, og mod nord til området ved Qasigiannguit.
Området afgrænses nordligt og østligt af Qernertunnguanut, der via byens
hovedfærdselsåre, Eqalugalinnguanut / 400 vejen, har forbindelse til den centrale del af
byen og de øvrige byområder. Mod vest grænser delområdet op til et eksisterende
boligområde med rækkehuse og længehuse. Mod syd afgrænses det af fritidsområdet ved
Akiortunnguit og det markante, bratte fjeld der leder op mod vandsøen.

Figur 1 Delområde 3C8 vist med rød prikket signatur.

Med dette kommuneplantillæg fastholdes områdets afgrænsning (jf. kortbilag 1) og dets
overordnede anvendelse til fællesformål, mens der udlægges et nyt detailområde (A) i den

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

4

F O RS L AG

3C8-1, QERNERTUNNGUIT , NUUK

REDEGØRELSE

nordlige del, som giver konkret mulighed for offentlig boligbebyggelse.
1.2

FORMÅL OG PRINCIPPER

Nuuk oplever fortsat vækst og et stigende indbyggertal. Der er derfor behov for udvikling af
de centrale byområder for at sikre en varieret sammensætning af tidssvarende boliger og
plads til offentlige servicefunktioner.
Kommuneqarfik Sermersooq har en overordnet målsætning om, at en del af byudviklingen i
Nuuk skal ske ved at fortætte den eksisterende by.
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at fastlægge byggemulighed til tæt-lav
bebyggelse og etageboliger.
Principperne for kommuneplantillægget er:

1.3



At fastlægge delområdets anvendelse til fælles formål.



At området disponeres under hensyntagen til eksisterende infrastrukturelle forhold
herunder stiforbindelser, byrum, parkering mv.



At områdets sydlige del friholdes for bebyggelse.



At muliggøre etablering af ny bebyggelse til boligformål i områdets nordlige del



At sikre at byggefelterne kan anvendes af Kommuneqarfik Sermersooq eller et af
Kommuneqarfik Sermersooq, direkte eller indirekte, 100 procent ejet
udviklingsselskab til offentlige formål.



At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum, samt adgang til fritidsområdet
ved Akiortunnguit.



At sikre vejadgang til området fra Qernertunnguanut, (jf. kortbilag 2).



At sikre den fortsatte udsigt over fjeld og fjord for de allerede eksisterende boliger i
de omkringliggende områder.

EKSISTERENDE FORHOLD

Delområdet har et samlet areal på ca. 1,8 ha. og er beliggende langs Qernertunnguanut og
fjeldpartierne ved Akiortunnguit mod syd. I områdets centrale del er der opført bebyggelse,
der anvendes til børnehave med tilhørende legeplads og parkeringsareal.
Terrænet i områdets nordlige del er relativt fladt og stiger jævnt fra kote ca. 19 ved
rundkørslen i nord til kote ca. 21 ved institutionen i områdets centrale del. I områdets sydlige
del falder terrænet mere brat til kote ca. 11 før det stiger igen til en øst-vest gående
fjeldformation med en række karakterfulde fjeldknolde, der udgør en markant sydlig
afgrænsning ved Akiortunnguit.
Området vejbetjenes fra Qernertunnguanut, hvorfra der er en eksisterende stiforbindelse til
fjorden mod vest.
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Figur 2 Områdets centrale del med børnehaven i baggrunden.

Figur 3 Områdets nordlige del langs Qernertunnguanut op mod rundkørslen.

Som det ses på billederne er nærmeste eksisterende bebyggelse beliggende på en fjeldtop
hvorfor det bliver muligt for at etablere ny bebyggelse i rækken foran uden at fratage
beboerne deres udsigt.
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Figur 5 Udsigten mod fjord, Akia og Sermitsiaq

Figur 4 Udsigten mod Malenefjeldene.

1.4

PLANENS HOVEDTRÆK

Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og nye detaljerede
bestemmelser for delområde 3C8.
Området kan anvendes til fælles formål i form af offentlige servicefunktioner og boliger,
samt tilhørende funktioner med parkering, udendørs ophold og mindre tekniske anlæg.
I detailområde A gives der mulighed for at opføre ny bebyggelse i 2 etager, der kan
anvendes til boligformål. Bebyggelse skal udformes som længehuse eller rækkehuse.
Områdets sydlige del kan ikke bebygges og skal henligge i naturtilstand. Dog kan der
etableres stiforbindelser, mindre tekniske anlæg og forsyningsinfrastruktur, samt rekreative
anlæg til arealets anvendelse som friholdt område.
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ANVENDELSE

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af fælles funktioner, som
institutioner og boliger.
I centerområder kan der etableres bymæssige funktioner, som butikker, liberale erhverv,
klinikker, servicefunktioner og institutioner, offentlig administration, hotel og restaurant,
enkelte boliger, samt parkering og nødvendige tekniske anlæg og lign.
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som
fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets
beliggenhed og anvendelse.
BEBYGGELSE

Der gives mulighed for opførelse af ny bebyggelse inden for de fastlagte byggefelter, som
er vist på kortbilag 2. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.
Inden for delområde 3C8 afgrænses et detailområde (A), hvor der fastlægges detaljerede
bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse, samt at ny bebyggelse skal
formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne, så den tilpasses
boligbebyggelsen i naboområderne.
De nye byggefelter udlægges som et ekstra lag på den nuværende bebyggelsesstruktur.

Figur 6 Bebyggelsesstruktur

Fremtidig bebyggelse skal indpasses de eksisterende bygningers arkitektur. Det er derfor
vigtigt at der ses en tydelig underinddeling i både bygningsvolumen og facadeudtryk. Så
man tydeligt ser det formmæssige slægtskab til de resterende bygninger i området.
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Figur 7 Fremtidig nybyg må ikke fratage eksisterende bygninger deres udsigt.
T RAFIKFORHOLD , VEJE, STIER OG PARKERING

Området vejbetjenes fra Qernertunnguanut, langs områdets østlige og nordlige kant.
Området har i dag en parkeringsplads til områdets eksisterende funktioner ved
børnehaven.
Gennem området er der flere eksisterende stiforbindelser fra Qernertunnguanut til fjorden
og boligområderne mod vest, som fortsat skal sikres.

1.5

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

1.5.1 L ANDSK ABSPL ANLÆGNING
Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen.
1.5.2 KOMMUNEPLAN
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplanen "Sermersooq 2028", der i
hovedstrukturen udlægger planområdet til fælles formål (se side 4).
For delområde 3C8 er der med dette kommuneplantillæg udarbejdet nye detaljerede
bestemmelser og fastlagt byggefelter, iht. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om
planlægning og arealanvendelse.
1.5.3 JORDFAST E FORTIDSMIND ER
Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med at der er fortidsminder i området.
Jordarbejder i området er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og
anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.
Hvis der under jordarbejder påtræffes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det
omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal bygherre straks rette henvendelse til
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
1.5.4 MILJØ
Hvis man i forbindelse med gravearbejde eller anden anvendelse af jorden, opdager
forurening i området, skal Kommuneqarfik Sermersooq kontaktes.
Bortskaffelse af miljøfarligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de
kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området.
Ved byggeri på et forurenet areal, som ikke er fuldstændigt oprenset, skal
bygningskonstruktioner mod undergrunden udføres lufttæt og diffusionstæt, jf.
Bygningsreglementet.
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1.5.5 TEKNISK FORSYNING
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlige el-, vand-, kloak- samt varmeforsyningsledninger.
Forsyning mht. el, vand, kloak og varme skal føres under terræn.
Inden for området kan der placeres offentlige tekniske anlæg, såsom transformerstationer
til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med
Nukissiorfiit og Kommuneqarfik Sermersooq.
VARME

Områdets opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinjer.
KLOAKERING

Bygningen skal tilsluttes offentlig kloak iht. til spildevandshandlingsplanen.
Overfladevand herunder tagvand må ikke ledes til kloak, men skal bortledes til grøft,
således at der ikke opstår gener for øvrig bebyggelse i området, stier, veje og ubebyggede
arealer.
RENOVATION

Området er omfattet af Kommuneqarfik Sermersooqs renovationsordning efter det til
enhver tid gældende regulativ.
SNERYDNING OG BORTKØRSEL AF SNE

Fortætning i delområdet vil naturligvis reducere sneoplagsarealer. Derfor skal der etableres
en forening i området, såfremt dette ikke allerede er gældende, med henblik på at
vedligeholde veje, p-pladser, stier og friarealer inden for området. Ejerforeningen kan selv
fastsætte regler herfor. Snerydning og bortkørsel af sne skal ske i samråd med
Kommuneqarfik Sermersooq.
1.5.6 OPHÆVELSE AF PL AN ER
Delområdet har hidtil været omfattet af gældende lokalplan 3A7-2 for Qernertunnguit Vest,
men bliver med vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg underlagt sin egen
specifikke planlægning.
Med vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg 3C8-1 erstattes Lokalplan 3A7-2
indenfor delområdet.
1.5.7 OFFENTLIGGØRELSE
Kommuneplantillægget har i perioden 01. juli 2020 – 12. august 2020 været i 6 ugers
offentlig høring.
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PLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER

1.6.1 MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg,
der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber
risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold
(Planlovens § 31).
Kommunalbestyrelsen kan, når indsigelsesfristen er udløbet og der ikke er indkommet
indsigelser, tillade at et areal, der er omfattet af forslaget, udnyttes eller bebygges, såfremt
udnyttelsen eller byggeriet er i overensstemmelse med forslaget (Planlovens § 31 stk. 2).
De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil et forslag til kommuneplantillæg er
offentligt bekendtgjort - dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse. (Planlovens § 31
stk. 3).
1.6.2 ENDELIGE RETSVIRKNINGER
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved
tildeling af arealer. (Planlovens § 29).
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af dette
kommuneplantillæg, må der således ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
kommuneplantillæggets bestemmelser. (Planlovens § 30).
Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i
de detaljerede bestemmelser. Mere betydende afvigelser samt afvigelser fra de
overordnede bestemmelser kræver, at der tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg.
(Planlovens § 50).
Den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil,
hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med
kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er
indeholdt i planen, skal etableres.
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BESTEMMELSER

BESTEMMELSER

Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til ”Inatsisartutlov nr. 17 af
17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse” (Planloven).
Bestemmelserne er opdelt i § 20. overordnede bestemmelser og § 21. detaljerede bestemmelser.
Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de
detaljerede bestemmelser. De overordnede bestemmelser udgør planens principielle indhold, og der
kan derfor ikke meddeles dispensation fra disse bestemmelser.

§ 20. EKSISTERENDE

§ 20. NYE OVERORDNEDE

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

BESTEMMELSER

DELOMRÅDETS AFGRÆNSNING

1. FORMÅL
Centerformål

GENEREL ANVENDELSE:

C – Centerformål

SPECIFIK ANVENDELSE:

C2 – Fælles formål

2. ANVENDELSE
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål
inden for detailhandel, offentlig og privat service,
boliger, hotel, restauranter samt offentlig
administration og institutioner.

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål
inden for detailhandel, offentlig og privat service,
boliger, hotel, restauranter samt offentlig
administration og institutioner.
Boliger kan udføres som etageboliger eller som
tæt-lav boligbebyggelse.

3. BEBYGGELSE
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Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.

BESTEMMELSER

Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og
farver tilpasses eksisterende bebyggelse i
naboområder.
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.

4. R U M M E L I G H E D
Området har et areal på cirka 1,8 ha.

Området har et areal på cirka 1,8 ha.

Området har en restrummelighed på 5.000 m²
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Området har en restrummelighed på 20 boliger
eller svarende til et etageareal på ca. 1400 m2.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet,
regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet,
regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

5. BEVARINGSHENSYN
Ingen særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

6. KLAUSULEREDE ZONER
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring
lufthavnen i form af hindringsfri flader som består
af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og
dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse. Området er beliggende under det
hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af
den horisontale flade, hvor bygninger og andre
anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje
ikke må anlægges over kote 121,5.

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring
lufthavnen i form af hindringsfri flader som består
af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og
dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse. Området er beliggende under det
hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af
den horisontale flade, hvor bygninger og andre
anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje
ikke må anlægges over kote 121,5.

7. TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING
Området vejbetjenes fra Qernertunnguanut.

Området vejbetjenes fra Qernertunnguanut.

8. BYFORNYELSE
Ingen særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

9. ETAPER
Ingen særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

10. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Ingen særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

§ 21. DETALJEREDE BESTEMMELSER

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse, veje og stier,
tekniske anlæg og friarealer, samt betingelser for ibrugtagning. Der kan i særlige tilfælde dispenseres
fra de detaljerede bestemmelser.
Inden for delområdet udlægges et nyt detailområde, som vist på kortbilag 2. Nedenfor fastlægges
nye detaljerede bestemmelser for detailområde A.
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BESTEMMELSER

1. BEBYGGELSENS PLACERING
Stk. 1:
Stk. 2:
Stk. 3:
Stk. 4:
Stk. 5:

Stk. 6:
Stk. 7:
Stk. 8:

Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter (A1 og
A2).
Bebyggelsen skal placeres med facader i byggefelternes skel og gives en orientering med
hovedfacade mod Qernertunnguanut.
Der kan etableres parkering, adgangstrapper og opføres mindre bygninger uden for
byggefelterne.
Der kan etableres sekundære bygninger til tekniske anlæg, dagrenovation, cykelskure mm.,
med et maksimalt fodaftryk på 40 m².
Ny boligbebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 10 meter.
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af
højdebegrænsningen.
Der kan ikke etableres beboelig tagetage.
Hvor terrænet tillader det, kan der gives tilladelse til at etablere udnyttelig kælder.
Der kan ikke etableres beboelig kælder.

2. BEBYGGELSENS FREMTRÆDEN
Stk. 1:
Stk. 2:
Stk. 3:
Stk. 4:
Stk. 5:

Stk. 6:
Stk. 7:
Stk. 8:
Stk. 9:

Stk. 10:
Stk. 11:
Stk. 12:
Stk. 13:
Stk. 14:

FACADER
Ny bebyggelse skal opføres i et ensartet formsprog, volumen, materialekarakter og med en
farvesætning, der rummer mulighed for variation.
Bebyggelse skal udformes som række-, kæde- eller længehuse.
Bebyggelse, herunder sekundære bygninger, skal fremstå med facader i træ eller lignende
facadebeklædning med en tydelig underinddeling.
Af hensyn til omkringboende og forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning
til refleksionsgener.
Synlige sokler må ikke overstige 1 meter over terrænets højeste punkt og skal i udtryk
tilpasses bygningskroppen samt det omgivende landskab.
TAGE
Tage skal udformes som sadeltage med en hældning på mindst 7 grader og maks. 20
grader
Tage kan beklædes med mørkt tagpap eller træ, eller udformes som grønt tag (med mosser
eller græsser).
Det er ikke tilladt at opføre kviste i tagene.
Solcelleanlæg, solfangere og lign. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens
tag eller facade, og må ikke medføre refleksionsgener for omkringboende og
forbipasserende.
ANDRE TILFØJELSER
Altaner, karnapper og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og
bygningens arkitektur.
Altaner og karnapper må ikke have en dybde på mere end 1,5 m og skal fremstå som en
integreret del af bygningens udtryk.
Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene og lign. skal indtænkes som en del af
bebyggelsens samlede arkitektur.
Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader.
Skiltning og reklamering skal opføres som facadeskilte og skal udformes i
overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur.
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Stk. 15: På den enkelte bygning må der kun opsættes skilte med relation til virksomheder, der har til
huse i bygningen. Permanente skilte må kun oplyse om virksomhedens navn og funktion.
Og må ikke overstige 0,5 m2.
Stk. 16: Kommuneqarfik Sermersooq skal godkende alle facader, inkl. Skiltning.
3. VEJ- OG STIFORHOLD
Stk. 1:
Stk. 2:

Stk. 3:

Stk. 4:
Stk. 5:
Stk. 6:
Stk. 7:

Vejadgang skal ske fra det primære vejnet på Qernertunnguanut, jf. princippet vist på
kortbilag 2.
Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god
tilgængelighed.
Der reserveres areal til to stiforbindelser, dels fra Qernertunnguanut til fjorden i områdets
sydlige del og dels fra Qernertunnguanut til boligområdet mod vest, jf. princippet vist på
kortbilag 2.
PARKERING
I området skal der etableres parkering i henhold til kommuneplanens gældende
parkeringsnorm.
Parkering skal etableres i tilknytning til bebyggelse.
Arealer til fælles parkering kan etableres jf. princippet vist på kortbilag 2.
Ved etablering af fælles parkeringspladser skal der sikres mulighed for at etablere og
opstille ladestandere til elbiler.

Stk. 8:

Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og
lignende ikke må placeres nærmere end 10 m fra vejmidte mod Qernertunnguanut
(lokalvej).

Stk. 9:

Der kan dog etableres parkering, afsætningsplads o.l. inden for vejbyggelinjen.

4. FRIAREALER OG FRITIDSANLÆG
Stk. 1:

Stk. 2:

Stk. 3:

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som
fælles friarealer. Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og
anlæg, der er nødvendige for driften. Der kan dog også indrettes midlertidige faciliteter og
mindre bygninger til forskellige tidsbegrænsede aktiviteter på området.
I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres opholdsarealer for beboere og
brugere. Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og
opholdskvalitet.
Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes
og udlægges som fri- og opholdsareal, primært med naturpræg.

5. TEKNISKE ANLÆG
Stk. 1:
Stk. 2:

Stk. 3:

Stk. 4:

Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.
Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke
ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende
bebyggelser, veje, stier og ubebyggede arealer.
Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af
ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og
dennes anvisninger.
Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere
o.l. til områdets lokale forsyning. Tekniske anlæg og transformerstationer skal placeres
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hensigtsmæssigt, så de ikke virker skæmmende for området som helhed, og skal
godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit.
6. UBEBYGGEDE AREALER
Stk. 1:

Stk. 2:
Stk. 3:
Stk. 4:
Stk. 5:

Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk forsvarlig gennemførelse
af byggeriet.
Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter, samt på arealer der anvendes til veje,
parkering o.l., kan der ske nødvendig terrænregulering.
Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres,
så det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.
Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller
transport.
Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt.

7. BEVARING
Ingen særlige bestemmelser.
8. NATURBESKYTTELSESINTERESSER
Ingen særlige bestemmelser.
9. JORDBRUGSINTERESSER
Ingen særlige bestemmelser.
10. FÆLLES ANLÆG
Stk. 1:

Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.4.

Stk. 2:

Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3.

11. EJERFORENINGER
Stk. 1:
Stk. 2:
Stk. 3:
Stk. 4:
Stk. 5:

Der skal stiftes en forening med medlemspligt for samtlige indehavere af brugsrettigheder.
Foreningen skal stiftes, når kommunalbestyrelsen kræver det, dog senest når halvdelen af
boligerne er ibrugtaget.
Foreningen skal forestå vedligeholdelse (herunder vintervedligehold) og drift af veje, stier,
p-pladser og friarealer.
Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Områdets byggemodningsudgifter til fællesinteresser og fordeling blandt de implicerede
parter skal fremgå af særlig betalingsvedtægt.

12. GRÆNSER FOR MILJØBELASTNING
Stk. 1:
Stk. 2:

Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for
affaldshåndtering.
Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis
er forenelig med anvendelsen til boliger og institutioner.

13. LAVENERGIBEBYGGELSE
Ingen særlige bestemmelser
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14. BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING
Stk. 1:

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før:
 der er anlagt parkering iht. punkt 3.
 der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4.
 der er sket tilslutning til offentlig forsyning iht. punkt 5.
 afsluttende terrænarbejder er udført iht. punkt 6.

Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med
Kommuneqarfik Sermersooq.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Nærværende forslag til kommuneplantillæg 3C8-1, Qernertunnguit, vedtages hermed af
Kommuneqarfik Sermersooqs Økonomiudvalg den 25/06 - 2020 og sendes i 6 ugers høring.

Kommuneqarfik Sermersooq den 25/06 2020.

Charlotte Ludvigsen

I

Borgmester

Offentliggøres som forslag den

Kommunaldirektør

01/07 - 2020
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