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Juni 2020  

FORSLAG  



 

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 redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. 

 Redegørelsesdelen indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan 

planen forholder sig til øvrig planlægning for området. 

 Bestemmelsesdelen 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 Kommuneplantillæg 1C12-5 er fremlagt til offentlig høring i perioden 1. juli 2020 – 

12.august 2020. Bemærkninger skal senest den 12. august 2020 sendes til: 

Plan@sermersooq.gl  

Eller til 

Kommuneqarfik Sermersooq 

Forvaltning for Anlæg 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. 

mailto:Plan@sermersooq.gl
http://www.sermersooq.gl/
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1. REDEGØRELSE 

1.1 PLANOMRÅDET  

Kommuneplantillægget er en del af delområde 1C12 Aqutsisoqarfik, der ligger i det centrale 

Nuuk. Delområdet 1C12 har et samlet areal på ca. 10,5 ha, hvor nærværende 

kommuneplantillæg omhandler et område på ca. 3 ha omkring Nuuk Center, detailområde 

A.  

 

Fig. 1: Delområde 1C12 med detailområder. Nærværende kommuneplantillæg omhandler detailområde A.  

 

1.2 FORMÅL OG PRINCIPPER 

Inatsisartutlov nr. 341 § 45 a. giver mulighed for at Kommunalbestyrelsen, forud for et 

forslag til kommuneplantillæg, kan reservere et areal til en ansøger i op til 2 år. I sådanne 

tilfælde skal ansøgeren, når arealreservationen er meddelt, bekoste tilvejebringelsen af et 

kommuneplantillæg som muliggør det ansøgte projekt. 

Formålet med nærværende kommuneplantillæg er at give mulighed for at opføre en 

udvidelse af Nuuk Center, og der udlægges et enkelt byggefelt til dette. 

De overordnede mål er: 

 At sikre mulighed for en udvidelse af Nuuk Center 

 At gøre trafiksituationen sikrere omkring det eksisterende center samt den kommende 

udvidelse 

                                                             
1 af 9. december 2015 trådte i kraft 1. januar 2016. 
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 At indrette nye, attraktive, offentligt tilgængelige byrum  

 At sikre gode boliger og attraktive erhvervslokaler i Nuuk centrum 

 At etablere parkeringspladser i tilknytning til Nuuk Center 

 

1.3 EKSISTERENDE FORHOLD 

Området er i dag kendetegnet ved at indeholde flere af byens centrale bebyggelser, her 

iblandt kulturhuset Katuaq, Selvstyrets administrationsbygninger og parlamentsbygning, det 

eksisterende Nuuk Center, samt området hvor blok 1, B-1433, tidligere lå. Dette område 

markerer et for byen ikonisk boligområde; blok 2-10.  Planområdet omfatter med andre ord 

en vigtig del af Nuuk bymidte, som inden for det aktuelle detailområde hovedsageligt er 

bygninger af omfattende størrelse.  

De ovenfor nævnte boligblokke 2-10 i området syd for H.J. Rinksvej har en historisk og 

arkitektonisk betydning for byen. De markante boligstænger er derfor en vigtig bebyggelse i 

bybilledet og en struktur som det nærværende planområde skal forholde sig til. 

 

 

 
Fig. 2: Blok 2 – 10 og det eksisterende Nuuk Center  
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Langs Imaneq-aksen er der vedtaget en 

højhusstrategi, der peger på, at bygninger langs 

aksen enkelte steder kan overstige 5 etager. 

Således vil højhusene kunne beskrives som 

perler på en snor.  

Planområdet i nærværende kommuneplantillæg 

lægger sig langs aksen og byggeområdet vil 

dermed kunne spille op imod Selvstyre-tårnet på 

det eksisterende Nuuk Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 PLANENS HOVEDTRÆK 

Anvendelse 

Kommuneplanen fastlægger områdets anvendelse til centerformål (C) inden for 

detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig 

administration og institutioner. 

Projektet, som nærværende kommuneplantillæg er baseret på, indeholder en sektion med 

udvidelse af Nuuk Center, en sektion med detailhandel og restauranter, en sektion med 

erhverv samt en boligsektion.   

Med en central placering i Nuuk centrum er det vigtigt at sikre attraktive muligheder for 

både boliger, erhverv og detailhandel.  

 

       Fig. 3: Den historiske akse med højhuse markeret med rød.  



FORSLAG 1C12-5 Aqutsisoqarfik REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  7  
 

 

Fig. 4: Etage- og funktionsdiagram  

 

Fig. 5: Principsnit  

Projektbeskrivelse:  

Projektet består af en centerudvidelse som afsluttes med en højere længebygning, 

indeholdende boliger og erhverv. Længebygningen er placeret så den markerer 

afslutningen på centeret samt trapper ned i højde mod nord. Længebygningens udformning 

giver gode og lyse boliger med forskellige variationer i boligstørrelserne, samt attraktive 

erhvervsarealer.  

Der skabes en landskabelig trappe, der både visuelt og fysisk forbinder det løftede 

sydvendte byrum, selve centeret, boligerne, erhvervsdelen, og den sydvendte 

ankomstplads, med kulturcenteret Katuaq. Den offentlige trappe, samt erhverv med 

udadvendt funktion i stueetagen, kan bidrage til at skabe liv i området, her kan man mødes, 

hænge ud og nyde solen, motionere eller lege. 

Altaner, en god udsigt over byen, bjergene og vandet, samt det fælles sydvendte løftede 

byrum i niveau 1, vil være med til at sikre attraktive nye boliger i Nuuks centrum.  
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1.5 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

Det er vigtigt at Nuuk centrum fortsat udvikler sig som en attraktiv bymidte. Derfor skal 

nybyggeri og tilbygninger i området udtrykke arkitektonisk kvalitet. Materialer skal være 

robuste til det arktiske klima og facaderne skal fremstå med et varieret udtryk. 

Facader på tilbygningen til Nuuk Center skal opføres i materialer som sten, beton, 

strækmetal, glas, corten-stål, træ eller aluminium. De nederste etager skal udføres med 

felter i samme materialer. Facadematerialerne på udvidelsen af Nuuk Center skal 

afstemmes i forhold til det eksisterende center, så byggeriet fremstår som en helhed.  

 

 

 Fig. 8: Eksempel på materialer                                                                                                                         

 

Belysning og ny skiltning ved indgange skal indtænkes i facadedesignet så byggeriet vil 

fremstå roligt og helstøbt. Skiltning skal derudover være i overensstemmelse med den linje 

der benyttes for skiltning for centeret i øvrigt. 

Fig. 6: Tagplan                             Fig. 7: Visualisering fra syd  
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1.6 BEBYGGELSENS HOVEDTRÆK   

Med en udvidelse af Nuuk Center sluttes formen på det samlede center. Den nuværende 

bagside ændres til et attraktivt hjørne i byen og den eksisterende øst/vestgående 

tværforbindelse kan bringes i spil i forbindelse med en mulig fremtidig omdannelse af Blok 

2-10. 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Facadematerialerne på udvidelsen af Nuuk Center afstemmes i forhold til det eksisterende 

center så byggeriet fremstår som en helhed.  

Fig. 10: Bygningens placering i konteksten  
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Som et led i bebyggelsen, skal der indtænkes nye former for levende byrum, der kan 

bidrage til og igangsætte den positive udvikling i området.  

I projektet for udvidelsen af Nuuk Center, skabes en ny taghave med et løftet byrum 

placeret mod sydvest, skærmet mod nord og vest af det omkringliggende 

bygningsvolumen. Det nye byrum/taghave skal gøres tilgængeligt for offentligheden.  

.  

 

 

Et center i balance skabes ved at selvstyretårnet forsat bevarer sin status som markant 

tårn, hvor vigtige blik fra det eksisterende byggeri respekteres og formen på centeret, med 

ny centerudvidelse, fuldendes med ét sluttet greb.   

Den nye længebygning med boliger og erhverv, fremstår markant lavere end 

selvstyretårnet og markerer afslutningen på centeret og danner en overgang til den 

eksisterende boligbebyggelse.  

Fig. 12: Udsyn fra det eksisterende Selvstyretårn sikres i alle retninger og disponeringen bringer 

det eksisterende Nuuk center i balance.  

 

Fig. 11: Bygningens placering i konteksten  
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1.7 TRAFIKFORHOLD  

Projektet og vejændringerne medfører at den gennemgående trafik fra Kuussuaq til H. J. 

Rinksvej bag Katuaq ophører. Ved den kommende udvidelse anlægges en ny adgangsvej 

med parkeringsareal, på området hvor den tidligere Blok 1 lå.  

Den nyanlagte vej skal gå fra H.J. Rinksvej og ender blindt i området sydøst for Nuuk 

Center. Når området ikke længere benyttes til gennemkørende trafik kan området ændres 

til et attraktivt hjørne i byen, med erhvervsarealer i stueplan langs med den nye vej.  

Den sydvendte plads skal forbedres med en ny samlende belægning og forbipasserende 

kan herfra få ankomst til det nye løftede byrum via en landskabelig trappe. I terrænniveau 

vil der fra den sydvendte plads kunne gives direkte adgang til offentligt tilgængelige 

restauranter eller lignende, hvor et areal vil kunne benyttes til udeservering el lign 

udadvendt funktion.  

Bløde trafikanter har indgang til bolig, erhverv og centerudvidelse fra den nyanlagte vej øst 

for bygningen. Fra syd etableres der adgang fra den sydvendte ankomstplads via 

taghaven. 

Personbiler ankommer til det åbne parkeringsareal nord fra bygningen, og kan herfra vælge 

at fortsætte ind til det overdækkede parkeringsområde under centerudvidelsen. 

Vareindlevering og renovation med mindre vogne til erhverv og boliger kan få adgang fra 

den nyanlagte vej øst for bygningen. Vareindlevering til Nuuk Center med varevogne skal, 

ved den kommende udvidelse, ske fra nord via en ny rampe. Personbiler der skal parkere i 

den eksisterende p-kælder under centeret, skal benytte eksisterende indkørsel fra nord. Al 

tung trafik med vareindlevering samt renovationsvogne til centeret samles således på 

nordsiden af bygningen. Herved skabes en sikker og attraktiv forbindelse for bløde 

trafikanter på sydsiden af Nuuk Centeret.  

Fig. 13: Sammenhængen mellem det eksisterende center og udvidelsen 
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Affaldssortering til Centeret bibeholdes i den eksisterende p-kælder. Erhverv og boliger får 

adgang til mindre miljøstationer etableret ved den nyanlagte vej øst for bygningen. 

 

 

Fig. 14: Trafiksituationen for hårde og bløde trafikanter omkring udvidelsen af Nuuk Center  
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1.8 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

1.8.1 Landskabsplanlægning 

Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. 

1.8.2 Kommuneplan 

Forslag til kommuneplantillæg er i overensstemmelse med gældende kommuneplan. 

1.8.3 Jordfaste fortidsminder 

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. 

1.8.4 Miljø 

Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal 

Kommuneqarfik Sermersooq straks informeres.  

Bortskaffelse af miljøfarligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de 

kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. 

1.8.5 Teknisk forsyning 

Ny bebyggelse skal tilsluttes de 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 

forsyningsselskabet. 

Varme 

Områdets opvarmningsform fastsættes efter forsyningsselskabets 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 en 

hver tid gældende regulativ. 

Snerydning og bortkørsel af sne 

Fortætning i delområdet vil naturligvis reducere sneoplagsarealer. Der skal derfor 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. Bortkørsel af sne skal ske i samråd med Kommuneqarfik 

Sermersooq. 
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Byggemodningsudgifter  

Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af 

særlig betalingsvedtægt. 

1.8.6 Ophævelse af planer  

Nærværende kommuneplantillæg gælder detailområde A i delområde 1C12 og er en tillæg 

til kommuneplantillægget 1C28-1. Bestemmelserne for detailområde A bortfalder i 

kommuneplantillægget 1C28-1.  

1.8.7 Offentliggørelse 

Forslaget sendes i 6 ugers offentlig høring i perioden 1. juli 2020-12. august 2020. 

 

1.9 PLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER 

1.9.1 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). 

1.9.2 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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2 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 OVERORDNEDE 

BESTEMMELSER, DETAILOMRÅDE A 

§ 20. NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER, 

DETAILOMRÅDE A 

Delområdets afgrænsning og detailområder 

 

 

 

 

1. Formål  

- at sikre mulighed for, at der i forlængelse af den 

planlagte udvikling af Nuuk Bymidte kan opføres 

et overdækket butikscenter med fuld udnyttet 

kælder,  

- at sikre mulighed for at der i forbindelse med 

centeret kan placeres et højhus der kan benyttes 

til kontor, eller boligformål, 

- at sikre mulighed for at Katuaq´s aktiviteter kan 

udvides og at der kan etableres biograf, 

konference- og kursus faciliteter. 

- at sikre at Katuaq kan forbindes med det nye 

center.  

Centerformål til fælles formål (C) 
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- at sikre mulighed for, at nedrive bygningerne B-

85, B-716, B-773, B774, B775 og 795 for at gøre 

plads til opførelsen af et nyt centerbyggeri. 

- at sikre at Imanaq mellem Kuussuaq og H.J. 

Rinksvej bliver et levende og publikumsvenligt 

gågademiljø der er sammenhængende med 

strøget mellem Samuel Klenshmidtip til H.J. 

Rinksvej,  

- at sikre mulighed for at etablere rummelige 

pladsdannelser foran Katuaq og foran Selvstyrets 

hovedindgang,  

- at sikre, at Kommuneplanens intentioner om en 

udsigtskorridor mod fjorden, langs H.J. Rinksvej, 

kan etableres,  

- at følge Kommuneplanens intentioner om at 

understøtte aksen langs Imanaq fra Aqqaluks 

Plads til tvillinge-højhusene på Jagtvej. 

2. Anvendelse 

2.1 Områdets anvendelse fastsættes inden for de 

på bilag 2 angivne byggefelter til boligformål, 

centerformål med detailhandel, 

restaurationsvirksomhed, med dertil hørende 

lager og servicefaciliteter, kulturelle formål, 

liberale erhverv og administration. 

2.1 Områdets anvendelse fastlægges til 

centerformål inden for detailhandel, offentlig og 

privat service, boliger, hotel, restauranter samt 

offentlig administration og institutioner. 

 

3. Bebyggelse 

3.1 Bebyggelse inden for planens område skal 

udgøre en samlet arkitektonisk helhed med 

hensyn til farver, bebyggelsesform og 

materialer. Alle endelige facadeudformninger 

og materialevalg skal fremsendes til 

kommunens godkendelse.  

3.2 Bebyggelse må kun opføres inden for 

byggefelterne, som angivet på Bilag 2. Dog 

kan der opføres mindre skure og 

overdækninger i forbindelse med distribution, 

parkering og lign. 

3.1 Ny bebyggelse kan opføres indenfor det på 

bilag 2 anviste byggeområde. 

Bebyggelsens base kan opføres i 2 etager (som 

det eksisterende Nuuk Center) og en 

længebygning kan opføres i op til 7 etager 

indenfor de markerede byggeområder på bilag 2. 

3.2 Bebyggelse inden for byggefeltet skal 

udgøre en samlet arkitektonisk helhed med 

hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. 

Alle endelige facadeudformninger, materialevalg 

og farver skal godkendes af Kommuneqarfik 

Sermersooq.  
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4. Rummelighed 

4.1 Bebyggelsens omfang fastsættes til 

maksimalt 19.000 etagekvadratmeter med et 

bebygget areal på 6.300 kvadratmeter. 

4.1 Når byggeriet som anvist på bilag 3 er opført, 

betragtes området som fuldt udbygget. 

5. Bevaringshensyn  

5.1 Der er ingen bevaringsinteresser i området. 5.1 Der er ingen bevaringsinteresser i området. 

6. Klausulerede zoner  

6.1 Der findes ingen overordnede miljøkrav eller 

klausulerede zoner indenfor delområdet. 

6.1 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 

7.1 Tilkørsel til området for kunder skal 

ske via indkørsler fra H.J. Rinksvej og 

fra Kuussuaq til planzone Z som 

angivet på Bilag 3. 

 

7.2 Der skal etableres adgangsforhold for 

gangbesværede og kørestolsbrugere til alle 

aktiviteter, der henvender sig til offentligheden. 

 

7.3 Planzone G, vist på bilag 2, er udlagt 

til gågade. Kørsel og parkering kan 

fremover annonceres som forbudt. 

 

7.4 Planzone Z, vist på bilag 2, er forbeholdt 

infrastrukturelle anlæg, som tilkørsels-, vej- og 

parkeringsanlæg. 

 

7.5 Tilkørsel til området for distribution 

skal ske via indkørsler fra H.J. Rinksvej til 

planzone Z som angivet på Bilag 3. 

 

7.1 Området vejbetjenes fra H.J. Rinksvej samt 

fra den nyanlagte vej nord for Blok 2, B-1434, 

som angivet på Bilag 2. 

 

7.2 Der skal etableres adgangsforhold for 

gangbesværede og kørestolsbrugere til alle 

aktiviteter, der henvender sig til offentligheden. 
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8. Byfornyelse 

8.1 For at give plads til at efterleve 

kommuneplantillæggets intentioner, kan 

bygningerne B-85, B-716, B-773, B-774, B-775 

og B-795, som angivet på Bilag 1, nedrives  

8.1 For at give plads til at efterleve 

kommuneplantillæggets formål, er Blok 1, B-

1433, nedrevet. 

8.2 Interessent er forpligtet til at sørge for den 

landskabelige bearbejdning, afvanding og 

trafikale løsning indenfor byggefeltet som vist på 

bilag 2. Den landskabelige bearbejdning, 

belysning og den trafikale løsning skal 

godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq. 

  

DETALJEREDE BESTEMMELSER, DETAILOMRÅDE A 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse må kun placeres indenfor byggeområdet, se bilag 2. 

Stk. 2: Bebyggelse må maksimalt opføres i de bygningshøjder med kipkoter som angivet på Bilag 2. 

Bygningen skal tage udgangspunkt i Nuuk Centerets nuværende gulvniveau (kote 22.300) 

Stk. 3: Der skal ske en sammenbygning med det eksisterende Nuuk Center i detailområde A, som 

angivet på Bilag 2. 

Stk. 4: Den nye bebyggelse skal i formgivningen sikre et samspil med boligområdet mod øst, og 

opføre boligbebyggelse i dele af byggeområdet, se bilag 2. 

 

2. Bebyggelsens fremtræden  

FACADER 

Stk. 1:  Bebyggelsens facader skal udføres i sten, beton, strækmetal, glas, corten-stål, træ eller 

aluminium. De nederste etager skal udføres med felter i samme materialer. 

Facadematerialerne på udvidelsen af Nuuk Center skal afstemmes i forhold til det 

eksisterende center, så byggeriet fremstår som en helhed. Facademateriale må ikke give 

anledning til refleksionsgener. 

Stk. 2:  Facadebeklædning skal fremstå umalet i materialets naturlige farve. Træ kan olieres og skal 

derudover overholde bygningsreglementets bestemmelser. 

Stk. 3:  Udvendige, synlige overflader af fundamenter og kældervægge skal være puds eller beton 

som på eksisterende center. 

Stk. 4:  Solfangere, solpaneler o. lign. må ikke medføre blændingsgener for naboer og skal 

indarbejdes i bebyggelsesplanens karakter.  

Stk. 5: Indgange til bygningens grundplan skal have niveaufri kundeindgang / hovedindgang. 

Stk. 6:    Altaner må have bredden 1,2 m og må udkrage udenfor byggeområdet. Altanerne må dog 

ikke være til gene for trafikken.  
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TAGE  

Stk. 6:  Bebyggelsens tage skal opføres uden synlig hældning (min.7 grader).  

Stk. 7:  Tage skal begrønnes eller beklædes med sort tagpap, træ-terrasser, flisebelægning eller 

lignende. 

Stk. 8:  Tagflader kan benyttes til haveanlæg og rekreative anlæg. 

Stk. 9:  Taghaver og grønne tage skal udføres med hjemmehørende plantearter, mos og/eller sten. 

Arter skal godkendes af det relevante departement. 

Stk. 10: Tagudhæng må ikke udføres med et fremspring på mere end 50 cm, målt vinkelret på 

facaden. 

VINDUER OG DØRE 

Stk. 11:  Vinduesrammer skal være afstemt med den øvrige facades farvespil og materialevalg. 

Stk. 12:  Der kan installeres paneler der kan dække vinduerne, hvis disse er en integreret del af 

facadeudtrykket. Panelerne må dog ikke permanent tildække vinduerne. 

Stk. 13: Vinduer, glasdøre og lignende må ikke permanent blændes eller på anden måde klæbes til. 

  

ELEVATOR, TRAPPER OG RAMPER 

Stk.14: Elevatoroverløb, trappetårne/-kerner og ramper skal optages i bygningskroppen.  

VENTILATIONER 

Stk. 15:  Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 3 m tilbage i forhold til bygningens facade. 

Ventilationsafkast må ikke være højere end 0,5 m over bygningens tag. Ventilationsmotorer 

må ikke placeres på bygningernes tage eller facader. 

Stk. 16:  Eventuelle tekniske anlæg placeret på tagflader skal inddækkes og udformes som 

integreret del af bygningen. 

SKILTE 

Stk. 17:  På den enkelte bygning må der kun opsættes skilte med relation til virksomheder, der har til 

huse i bygningen. 

Stk. 18:  Permanente skilte må kun oplyse om virksomhedens navn og funktion. 

Stk. 19:  Skilte skal indpasses i bygningsfacaden og indgå som en del af bygningens samlede 

arkitektoniske udtryk. 

Stk. 20:  Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som fx 

udvendige døre og vinduer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og 

lignende. 

Stk. 21:  Sikkerhedsmæssig skiltning og firmaskilte må opsættes på transformerbygninger og 

taphuse og lign. efter gældende regler. Der må kun opsættes skiltning med tilknytning til 

bygningens anvendelse. 

Stk. 22: Belysning af skilte må ikke være til gene for omgivelserne.  

 

Kommuneqarfik Sermersooq skal godkende alle facader og tagplaner 
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3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1:  I forbindelse med udvidelsen af Nuuk Center skal der etableres en fodgængerzone på 

sydsiden og østsiden langs bygningen. 

Stk. 2:  Hvor der i bygningen etableres adgang for biler til de overdækkede parkeringspladser, skal 

der optegnes og markeres sikre vejovergange for fodgængere. 

Stk. 3: Veje, stier, gangarealer, torve, fælles opholdsarealer skal være befæstet med følgende 

materiale: sort asfalt, grus, naturstensfliser og cementfliser. 

Stk. 4: Vej- og stibelysning inden for delområde 1C12 skal ske med lamper godkendt af 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

PARKERING 

Stk. 5: Parkering i gadeplan må kun ske i de på Bilag 2 anmærkede P-pladser. 

Stk. 6: Der skal indenfor byggefeltet (jf. Bilag 2) etableres p-pladser i henhold til kommuneplanens 

gældende p-norm.   

4. Friarealer og fritidsanlæg  

 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1:  Tekniske anlæg som transformerstation og lignende skal placeres indenfor byggefeltet (jf. 

bilag 2) og integreres i bebyggelsen. 

Stk. 2:  Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige el-, vand- og kloaknet, samt fast elvarme eller 

fjernvarme eller andre miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m.  

 Det er bygherrens/ arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige 

myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende 

opvarmningsform. Områdets varmeforsyning fastsættes efter forsyningsselskabets 

retningslinjer. 

Stk. 3: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Arealrettighedshaver er forpligtet til at 

sørge for, at overfladevand og drænvand ikke ledes til kloakken, men skal bortledes 

således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og 

ubebyggede arealer. f.eks. ved afledning til grøfter. 

Stk. 4: Teknisk forsyning, så som kloak, elektricitet og vandforsyning må kun ske via nedgravede 

anlæg. Ledningsanlæg skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges. En evt. 

tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer, og må kun ske i 

samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejer anvisninger og regler. 

Stk. 5: Der kan placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale 

forsyning indenfor området. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med 

forsyningsselskabets, og placeres så de ikke virker skæmmende for området som helhed. 
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6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1:  Hvor bygningen møder byen, skal belægningen bearbejdes på en måde der tilgodeser 

fodgængere.  

Stk. 2: I forbindelse med byggeri og anvendelse af en ejendom skal terrænbeskadigelse minimeres 

og terrænet skal efterfølgende reetableres. 

Stk. 3:  Ubebyggede arealer må ikke anvendes til længerevarende oplag af nogen art. 

Stk. 4:  Ubebyggede arealer, befæstninger og vejudstyr, der på grund af byggeri eller anden 

aktivitet er ødelagt, skal genetableres. 

Stk. 5: Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som 

fælles friarealer. 

Stk. 6:  Inventar (bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv.) på friarealer skal etableres således, 

at de enkelte inventartyper er fælles for hele arealet. 

Stk. 7: Ved nybyggeri skal der anlægges de nødvendige arealer til opsætning af skraldestativer og 

affaldscontainere, inkl. miljøstationer til affaldssortering. Placering af affaldscontainere og 

miljøstationer skal godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq. 

7. Naturbeskyttelsesinteresser 

Stk. 1: I forbindelse med etablering af taghaver og grønne tage, skal beplantningen godkendes af 

Selvstyret. 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Der skal ved nybyggeri etableres plads til opbevaring og afhentning af dagrenovation i 

henhold til gældende affaldsregulativ indenfor byggefeltet. 

Stk. 2:  Placering af anlæg til kildesortering og indsamling af affald placeres indenfor 

bygningskroppen eller på afskærmet plads indenfor byggefeltet. 

Stk. 3:  Der må ikke opstilles containere udenfor pladsen beregnet til vareindlevering. 

Stk. 4:  Affaldshåndtering skal placeres således at affaldet kan afhentes uhindret og holdes fri for 

sne og andet der kan forhindre tømning. 

11. Ejerforeninger 

Stk. 1:  Der skal stiftes en forening til varetagelse af de fælles interesser i detailområde A, se bilag 

1. 

Stk. 2:  Ejere inden for detailområdet A skal være medlemmer af denne ejerforening. 

Stk. 3:  Ejerforeningen skal stiftes, når det i kommuneplantillægget forudsatte nye byggefelt er 

bebygget. 

Stk. 4:  Foreningen skal vedligeholde (herunder vinter vedligeholde) veje, stier og friarealerne inden 

for detailområdet A og kan selv fastsætte regler herfor. 

Foreningen skal stedse holde Kommuneqarfik Sermersooq underrettet om sin adresse. 
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12. Grænser for miljøbelastning 

               Ingen særlige bestemmelser 

13. Lavenergibebyggelse 

Stk. 1:  Bebyggelsen skal i videst muligt omfang bygges på en måde, der sikrer at den fremtidige 

brug vil have så lavt et energiforbrug som muligt. Der skal sikres optimale dagslysforhold og 

glaspartier skal orienteres, så der sker mest mulig passiv opvarmning indendørs. 
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