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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 

derudover 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 1C4-3 er fremlagt til offentlig høring i perioden 10.7.2019 – 

04.9.2019. Bemærkninger skal senest den 04.9.2019 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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Fig. 1. Planområdet 1C4 er centralt beliggende i Nuuk. 

1 REDEGØRELSE  

1.1 PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter delområde 1C4 og er ca. 1,3 ha. Planområdet ligger i den sydlige del 

af midtbyen, og afgrænses mod nord af den historiske akse, som forbinder Nuutoqaq med 

Atlanthavnen langs centergaden Imaneq (Fig. 1). Området består i dag af centerfunktioner 

med butikker, cafeer, erhverv og boliger, som bidrager til en livligt og aktiv bydel, med 

karakteristiske sydvendte byrum.  
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1.2 FORMÅL OG PRINCIPPER 

Nuuks befolkningstal forventes at stige de kommende år, og der er derfor et øget behov for 

udvikling af nye byområder og bomuligheder. Baggrunden for nærværende 

kommuneplantillæg er at skabe rammerne for nye boliger og publikumsorienteret 

serviceerhverv mod Aqqusinersuaq, særligt i forbindelse med nedrivning af B-299 (bilag 1).  

Kommuneplantillægget sikrer, at den fremtidige udvikling af området sker som et led i den 

samlede udvikling af bymidten langs den historiske akse (Fig. 1). 

Planens formål og principper er: 

 At fastholde det eksisterende delområde samt detailområder og dertilhørende 

overordnede bestemmelser. 

 At udlægge nye byggefelter for detailområde l og lll. 

 At give detaljerede beskrivelser for detailområde l og lll. 

 At sikre en udvikling af områdets byrum som fælles opholdsarealer. 
 
 

1.3 EKSISTERENDE FORHOLD 

Delområdets omgivelser 

Delområdet afgrænses mod nord af Aqqusinersuaq, mod øst af Jens Kreutzmannip 

Aqqutaa og mod vest af Noorlernut. Delområdet grænser desuden op til et boligområde, 

som ligger mod syd. Nord for området ligger Nuuks næst ældste kirkegård fra 1935 på 0,8 

ha. Nordvest for området ligger det nyligt opførte boligområde Tuujuk. Nordvest for 

planområdet ligger forsamlingshuset Katersortarfik, som leder videre mod byrumsforløbet 

”Imaneq” langs den historiske akse. 

 
Fig. 2. Delområdet set fra Aqqusinersuaq med HHE Express under opførsel.. 
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Fig. 4. Sol og vindforhold og byrum 1 - 3. 

Bebyggelse 

Bebyggelsen i Sipisaq Avannarleq er kendetegnet ved 1 og 2 etagers bebyggelse med 

sadeltag. Bebyggelsen orienterer sig mod tre afskærmede byrum samt mod 

Aqqusinersuaq. Alle bygninger langs Aqqusinersuaq har facaderne orienteret mod vejen. 

Byrummene benyttes i dag primært til parkering. En fortætning af området skete fra 

begyndelsen af 1950’erne og varede frem til slutningen af 1980’erne. Historisk set har 

området indeholdt småhuse, som senere blev erstattet af erhvervsbygninger. Senest er 

bygningen, HHE Express under opførelse, som bidrager til et mere markeret gadeforløb 

langs Aqqusinersuaq og den historiske akse (Fig. 2).  

 
Fig. 3. Parkering i byrum 3. 

 

Landskab og terræn 

Terrænet i delområdet falder ca. 8 meter fra vest 

mod øst langs Aqqusinersuaq. Den største 

terrænforskel findes langs grænsen mellem 

detailområde lll og områdets øvrige 

detailområder. Terrænet deler således området i 

to niveauer hvor detailområde lll ligger lavest. 

Sol-, udsigts- og vindforhold 

Bebyggelsernes primære nord- og sydgående 

retninger giver gode forudsætninger for at skabe 

attraktive byrum. Samtidig skærmer 

bebyggelsen mod Aqqusinersuaq for 

nordenvinden og giver læ til de sydvendte 

byrum. Åbningerne i facadeforløbet langs  

Aqqusinersuaq, lader sollyset markere 

indgangene til områdets byrum (Fig 4). 
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Fig. 5. Detailområde l, ll & lll 

Fig. 6. Byggefelter 1-9 og byggelinje 

Fig. 7. Rejste byggefelter og byrum 

1-3 

1.4 PLANENS HOVEDTRÆK 

Anvendelse 

Nærværende kommuneplantillæg skal sikre, at 

området fortsat anvendes til fælles centerformål i 

forbindelse med en løbende udvikling af området. 

Områdets stueetager etableres med en stor 

frihøjde, som kan indeholde skiftende funktioner 

over tid, bortset fra boliger. Byrummene skal 

understøtte områdets forbindelser. De skal opleves 

trygge og indbydende og tilbyde ophold/aktiviteter i 

løbet af året. 

Disponering 

Delområdets eksisterende inddeling i 

detailområderne l, ll og lll fastholdes (Fig. 5). 

I detailområde l udlægges byggefelterne 1-6, som 

muliggør ny bebyggelse i op til 4 etager. I 

detailområde lll udlægges byggefelterne 7-9, som 

muliggør ny bebyggelse i op til 4 etager (Fig. 6). 

Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal følge byggelinjen mod 

Aqqusinersuaq og Noorlernut, som sikrer en 

ensartet kantzone mod vejen. Byggelinjen gælder 

for bebyggelsens stueetage. Bebyggelsens 2. - 4. 

etage kan have op til 1,2 m. etageudhæng. For at 

lade bygningerne gengive terrænet langs den 

historiske akse, kan alle nye bebyggelser mod 

Aqqusinersuaq opføres i samme etagehøjde. Øvrig 

bebyggelse, har en lavere etagehøjde. Dette 

skaber bedre dagslysforhold og sikrer en bedre 

sammenhæng til de omkringliggende områder. 

Med udgangspunkt i ønsket om at erstatte bygning 

B-299 i detailområde l, udlægges her et nyt 

byggefelt 6, der giver mulighed for at opføre ny 

bebyggelse i op til 4 etager (Fig. 8). Bebyggelsen 

skal udføres med en taghældning på min. 7 grader. 

Stueetagens facader skal henvende sig mod 

Aqqusinersuaq samt byrum B, hvor 50 % af disse 

facader skal udføres som vinduesfacade.  
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Fig. 8. Illustration af ny bebyggelse i byggefelt 6. 

Det konkrete forslag til byggefelt 6 indeholder publikumsorienterede serviceerhverv i 

bebyggelsens stueetage. Ovenover er der boliger, som placeres omkring en fælles 

tagterrasse (Fig. 9).

 

Fig. 9. Principsnit med publikumsorienterede servicefunktioner i stueetagen og boliger i 2-4 etage. 

Projektet bidrager således positivt til målsætningerne i Kommuneqarfik Sermersooq’s 

Arkitekturpolitik om: 

 ”at boligområderne understøtter møder og fællesskab, tryghed, tilknytning og 

ansvarlighed”   

 ”at sikre, at både nybyggeri og ombygninger bliver gennemført med respekt for det 

enkelte områdes kvaliteter, samt at det visuelle og funktionelle miljø bliver 

forstærket” 

Områdets øvrige bebyggelser og byrum skal ligeledes understøtte Arkitekturpolitikkens 

vedtagne målsætninger. 
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Fig. 10. Principsnit af kantzone mod 

Aqqusinersuaq. 

 

Kantzone 

Kantzonen er et 2 meter bredt areal, der skal 

etableres af bygningsejer i forbindelse med 

nybyggeri. Kantzonen skal formidle overgangen 

mellem bygningens indgang og fortov. Det 

fremtidige fortov udlægges af kommunen i et 4 

meter bredt areal langs med Aqqusinersuaq for 

at give plads til cyklister, barnevogne og 

fodgængere (Fig. 10). 

Byrum 

For at skabe flere og bedre udearealer/byrum i 

Nuuk skal plantillægget sikre, at der fra fortovet 

langs Aqqusinersuaq skal gives direkte adgang 

til delområdets byrumsforbindelser (Fig. 11). 

Byrummene skal planlægges således, at de 

indbyder til liv og aktiviteter afhængigt af 

årstiden. Desuden skal man i forbindelse med 

udformningen af byrummene tage højde for at 

indpasse parkeringsarealer som en del af 

byrummet.  

Endvidere skal byrummene indrettes behageligt 

i forhold til sol og vind samt lyd og lysforhold 

både dag og aften. Kunst og evt. beplantning 

skal være med til at karakterisere byrummene, 

og belægning og inventar skal i sig selv være 

med til at understøtte oplevelsen af, hvad 

området kan tilbyde.  

Ved at have en aktiv stueetage mod 

Aqqusinersuaq forstærkes forbindelsen langs 

den historiske akse.  En aktiv stueetage skaber 

også en større sammenhæng mellem 

byrummene i delområdet og Aqqusinersuaq.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Adgang og forbindelser gennem 

delområdet. 

Blød trafik (rød) & Tung trafik (sort) 
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1.5 FORHOLD TIL EN ANDEN PLANLÆGNING  

1.5.1 Landsplanlægning  

Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. 

1.5.1 Kommuneplan 

Forslag til Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens 

målsætning for byfornyelse af området. 

1.5.2 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. 

1.5.3 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. 

1.5.4 Teknisk forsyning 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den 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. 

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 en 

hver tid gældende regulativ. 
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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 efter anvisning fra Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

Byggemodningsudgifter  

Arealrettighedshavere står alene for fremtidige byggemodningsudgifter i området.  

Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af 

særlig betalingsvedtægt. 

1.5.5 Ophævelse af planer 

Med nærværende kommuneplantillæg 1C4-3 Nuuk ophæves kommuneplantillæg 1C4-2 

med tilhørende lokalplan 1.08. 

1.5.6 Offentliggørelse 

Forslaget til kommuneplantillæg 1C4 fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 

10.7.2019 - 04.9.2019. 
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1.6 PLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER 

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). 

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 overordnede bestemmelser § 20 og detaljerede bestemmelser § 21. 

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 

§ 20 NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

Området afgrænses som vist og udgør et areal på 

ca. 1,3 ha. 

 

 

 

 

Området afgrænses som vist og udgør et areal på 

ca. 1,3 ha. 

 

 

§ 20. 1. Formål  

Området udlægges til et centerformål C-Centerformål 

§ 20. 2. Anvendelse 
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Der må indenfor området kun drives 

detailhandelsvirksomhed, liberalt erhverv, 

servicevirksomhed, hotelvirksomhed, cafeer, 

restauration ol. Der kan indrettes boliger i 

delområdet. Eventuelle boliger må ikke indrettes i 

stueetager. 

Byrum i detailområde III som er markeret med 

priksignatur i bilag 4 skal anvendes til fælles 

opholdsarealer som er offentlige tilgængelige. 

Der må inden for området ikke udøves nogen art 

af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj, 

rystelser eller på anden måde er til ulempe for 

omgivelser. 

Områdets anvendelse fastlægges til: 

 

Centerområder (C1) 

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål 

med bymæssige funktioner såsom: Butikker, 

liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-

virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, 

ejendomsmæglere, revisorer og lignende), 

klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og 

lignende), service, offentlig administration, boliger, 

hotel, restaurant, parkering og nødvendige 

tekniske anlæg o.l. 

 

og 

 

Offentlige formål (C2) 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 

i form institutioner som vuggestue og børnehave 

med tilknyttede funktioner og lignende offentlige 

formål. 

 

Byrum i detailområde III som er markeret i bilag 2 

skal anvendes til fælles opholdsarealer som er 

offentligt tilgængelige. 

§ 20. 3. Bebyggelse 

Delområdet opdeles i detailområderne I, II og III 

som vist på bilag 2. 

Ny bebyggelse i detailområde III skal i princippet 

placeres inden for de på bilag 3 viste byggefelter. 

Ved nybyggeri eller ombygning skal facadelinjen 

mod Aqqusinersuaq overholdes. 

Fremtidig bebyggelse må højst opføres med: 

3 etager i detailområde I. 

2 etager i detailområde II. 

De på bilag 4 angivne kipkoter i detailområde III, 

og i højst 4 etager. 

Delområdet opdeles i detailområderne I, II og III 

som vist på bilag 1. 

Ny bebyggelse i detailområde l og lll skal placeres 

inden for de på bilag 2 viste byggefelter. 

Ved nybyggeri eller ombygning skal byggelinjen 

vist på bilag 2 overholdes. 

Fremtidig bebyggelse må højst opføres med: 

4 etager i detailområde l. 

2 etager i detailområde ll. 

4 etager i detailområde lll. 

Her er stuen 1. etage. 
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Der må ikke opføres boliger i stuetager mod 

Aqqusinersuaq. 

§ 20. 4. Rummelighed 

Forinden ny bebyggelse i detailområde I og II skal 

der udarbejdes detaljerede bestemmelser, der 

tager endelig stilling til placering af byggefelter og 

øvrige retningsliner. 

Forinden ny bebyggelse i detailområde II skal der 

udarbejdes detaljerede bestemmelser, der tager 

endelig stilling til placering af byggefelter og 

øvrige retningsliner. 

§ 20. 5. Bevaringshensyn  

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 

nedrivning af eksisterende bebyggelse. 

Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 

 

§ 20. 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. 

§ 20. 7. Trafik og teknisk forsyning 

Vejadgangen til delområdet sker ad Noorlernut 

samt Jens Kreutzmannip Aqqutaa. 

Vejadgang til delområde I ad Aqqusinersuaq skal 

nedlægges på sigt. 

Vejadgangen til delområdet sker fra Noorlernut og 

Jens Kreutzmannip Aqqutaa. 

Vejadgangen mellem byggefelt 4 og 6 til 

delområdet fra Aqqusinersuaq skal på sigt 

nedlægges. 

§ 20. 8. Byfornyelse 

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 

nedrivning af eksisterende bebyggelse.  

Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 

B-428 og B-375, skal kunne nedrives i forbindelse 

med omdannelse til fælles center formål. 

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 

nedrivning af eksisterende bebyggelse.  
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§ 21 DETALJEREDE BESTEMMELSER 

Detailområde l 

§ 21. 1. Bebyggelsens placering  

21.1.1. Der udlægges 6 byggefelter som vist på bilag 2. 

21.1.2. Ny bebyggelse skal opføres i den på bilag 2 viste byggelinje. 

§ 21. 2. Bebyggelsens fremtræden  

21.2.1 Byggefelt 1 og 5 må bebygges i op til 3 etager (stuen er 1. etage). 

21.2.2 Byggefelt 2, 3 og 4 må bebygges i op til 4 etager (stuen er 1. etage). 

21.2.3 Byggefelterne skal bebygges med 50 % - 100 % af byggefeltets samlede areal. 

21.2.4 Stueetager i ny bebyggelse skal udføres med en frihøjde på min. 3 m. 

Facader 

21.2.5 Sokler skal indarbejdes arkitektonisk i helhedsindtrykket af bygningen. Ikke 

bygningsintegrerede fundamenter, som er højere end 0,5 m. fra færdigt terræn skal 

beklædes, så de fremstår som en del af facaden. 

21.2.6 Der skal etableres vinduesfacade i minimum 50 % af bebyggelsens stueetager i facader, 

som orienterer sig mod Aqqusinersuaq og Noorlernut samt mod byrum A og B vist på 

bilag 2. 

21.2.7 Der skal etableres adgang til stueetager fra bebyggelsernes facader mod Aqqusinersuaq 

og Noorlernut samt byrum A og B som vist på bilag 2. 

21.2.8 Altaner og bygningsfremspring skal være integrerede dele af bebyggelsens samlede 

arkitektur og udtryk. 

21.2.9 Bygningsfremspring fra bebyggelsens 2. etage og op må overskride byggefeltets 

afgrænsning med op til 1,2 m. (Fig. 10). 

21.2.10 Bebyggelse kan opføres med en alsidighed i materiale- og farvemuligheder. Materialer 

kan være træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål og beton. 

Facademateriale må ikke give anledning til refleksionsgener.  

21.2.11 Farvevalg må ikke virke skæmmende for helhedsindtrykket i delområdet.  

21.2.12 Eventuel kælder i bebyggelsen må ikke benyttes til beboelse. 

Tage 

21.2.13 Ny bebyggelse skal udføres med en taghældning på minimum 7 grader og højest 25 

grader. 
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21.2.14 Tage beklædes med mørkt tagpap, zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med 

sedum, mosser eller græsser) og må ikke give anledning til refleksionsgener. Undtaget 

herfra er eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden 

hældning.  

21.2.15 Eventuelle tagkviste, tagvinduer, tagterrasser o.l. skal placeres harmonisk i maksimum 

30 % af tagfladen. 

21.2.16 Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens 

tag eller facade og må ikke medføre refleksionsgener for omkringboende og 

forbipasserende. 

Andet 

21.2.17 Skilte skal have relation til de erhvervsaktiviteter, der finder sted i bebyggelsen og skal 

udformes i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk. Overstiger skiltets 

størrelse 2 m
2
, skal der søges særlig tilladelse til opsætning hos Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

21.2.18 Kunstig belysning må ikke være til gene for omgivelserne. 

21.2.19 Redskabsskure, cykelskure, og andre, sekundære funktioner i tilknytning til bygningen 

skal være en integreret del af bygningen. 

21.2.20 Solfangere må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 

21.2.21 Ventilation og lignende skal indgå som en del af en bygning og indpasses som en 

integreret del af bygningens arkitektur. 

Alle endelige facadeudformninger og materiale- og farvevalg skal forelægges for Kommuneqarfik 

Sermersooq til godkendelse. 

§ 21. 3. Vej- og stiforhold 

21.3.1 Vejadgangen til delområdet sker som vist på bilag 2. 

21.3.2 Der skal anlægges p-pladser jf. gældende normtal i Kommuneplanen. 

21.3.3 Der skal opføres cykelstativer svarende til 1 plads pr. bolig. 

21.3.4 Der skal etableres ladestandere ved anlæg af p-pladser. 

21.3.5 I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse i detailområde l skal arealrettighedshavere 

genetablere evt. nedlagte p-pladser i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

21.3.6 Etablering af fremtidige parkeringsarealer skal bekostes af arealrettighedshaver og skal i 

hvert enkelt tilfælde ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

21.3.7 Etablering af kantzonen på 2 meter skal bekostes af arealrettighedshaverne og skal i 

hvert enkelt tilfælde ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. Kantzonen skal 

formidle overgangen mellem bygningens indgang og fortov, som vist på bilag 2. 
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§ 21. 4. Friarealer og fritidsanlæg  

21.4.1 Indretning af fælles opholdsarealer skal give mulighed for, at aktiviteter og begivenheder 

kan ske hele året. 

21.4.2 Belysning skal være med til at markere pladsernes rumlige karakter. 

21.4.3 Opstilling af udendørs inventar skal ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

§ 21. 5. Tekniske anlæg  

21.5.1 Nye bygninger skal tilsluttes til den offentlige el-, vand- og fjernvarme samt kloak. 

Områdets varmeforsyning fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinjer. 

21.5.2 Spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til kloak, 

men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, 

veje, stier og ubebyggede arealer. 

21.5.3 Placering af tekniske bygninger må kun ske i forbindelse med adgangsvej eller 

parkeringsareal og i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

21.5.4 Tekniske bygninger skal forholde sig til Kommuneqarfik Sermersooqs Arkitekturpolitik. 

§ 21. 6. Ubebyggede arealer  

21.6.1 Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes 

som fælles friarealer. 

21.6.2 Arealer i øvrigt, der berøres af sprængningsarbejder eller transport, skal reetableres og 

renses for sprængsten uden omkostning for kommunen. 

21.6.3 Alle sprængsten tilhører Kommuneqarfik Sermersooq. 

Detailområde lll 

§ 21. 1. Bebyggelsens placering  

2.1.1.1. Der udlægges 3 byggefelter som vist på bilag 2. 

2.1.1.2. Byggefelt 7 og 8 kan sammenbygges. 

§ 21. 2. Bebyggelsens fremtræden  

21.2.1 Byggefelt 7 og 8 må bebygges i op til 4 etager (stuen er 1. etage). 

21.2.2 Byggefelt 9 må bebygges i op til 3 etager (stuen er 1. etage). 

21.2.3 Byggefelter skal bebygges med 50 % - 100 % af byggefeltets samlede grundareal. 

21.2.4 Stueetager i ny bebyggelse skal udføres med en frihøjde på min. 3 m. 
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Facader 

21.2.5 Sokler skal indarbejdes arkitektonisk i helhedsindtrykket af bygningen. Ikke 

bygningsintegrerede fundamenter, som er højere end 0,5 m. fra færdigt terræn skal 

beklædes, så de fremstår som en del af facaden. 

21.2.6 Der skal etableres vinduesfacade i minimum 50 % af bebyggelsens stueetage i facader, 

som orienterer sig mod Jens Kreutzmannip Aqqutaa samt mod byrum C vist på bilag 2. 

21.2.7 Der skal etableres adgang til stueetagen fra bebyggelsernes facader mod Jens 

Kreutzmannip Aqqutaa samt fra byrum C som vist på bilag 2. 

21.2.8 Altaner og bygningsfremspring skal være integrerede dele af bebyggelsens samlede 

arkitektur og udtryk. 

21.2.9 Bebyggelse kan opføres med en alsidighed i materiale- og farvemuligheder. Materialer 

kan være træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål og beton. 

Facademateriale må ikke give anledning til refleksionsgener.  

21.2.10 Farvevalg må ikke virke skæmmende for helhedsindtrykket i delområdet. 

21.2.11 Eventuel kælder i bebyggelsen må ikke benyttes til beboelse. 

Tage 

21.2.12 Ny bebyggelse skal udføres med en taghældning på minimum 7 grader og højest 25 

grader. 

21.2.13 Tage beklædes med mørkt tagpap, zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag 

(sedum, mosser og græsser) og må ikke give anledning til refleksionsgener. Undtaget 

herfra er eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden 

hældning.  

21.2.14 Eventuelle tagkviste, tagvinduer, tagterrasser o.l. skal placeres harmonisk i maksimum 

30 % af tagfladen. 

21.2.15 Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens 

tag eller facade og må ikke medføre refleksionsgener for omkringboende og 

forbipasserende. 

Andet 

21.2.16 Skilte skal have relation til de erhvervsaktiviteter, der finder sted i bebyggelsen og skal 

udformes i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk. Overstiger skiltets 

størrelse 2 m
2
, skal der søges særlig tilladelse til opsætning hos Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

21.2.17 Kunstig belysning må ikke være til gene for omgivelserne. 

21.2.18 Redskabsskure, cykelskure, og andre, sekundære funktioner i tilknytning til bygningen 

skal være en integreret del af bygningen. 
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21.2.19 Solfangere må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 

21.2.20 Ventilation og lignende skal indgå som en del af en bygning og indpasses som en 

integreret del af bygningens arkitektur. 

Alle endelige facadeudformninger og materiale- og farvevalg skal forelægges for Kommuneqarfik 

Sermersooq til godkendelse. 

§ 21. 3. Vej- og stiforhold 

21.3.8 Vejadgang til delområdet sker som vist på bilag 2 

21.3.9 Der skal anlægges p-pladser jf. gældende normtal i Kommuneplanen. 

21.3.10 Der skal opføres cykelstativer svarende til 1 plads pr. bolig. 

21.3.11 Der skal etableres ladestandere ved anlæg af p-pladser. 

21.3.12 I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse i detailområde III skal 

arealrettighedshavere genetablere de nedlagte p-pladser i samråd med Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

21.3.13 Etablering af fremtidige parkeringsarealer skal bekostes af arealrettighedshaver og skal i 

hvert enkelt tilfælde ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

21.3.14 Etablering af kantzonen på 2 meter skal bekostes af arealrettighedshaverne og skal i 

hvert enkelt tilfælde ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. Kantzonen skal 

formidle overgangen mellem bygningens indgang og fortov, som vist på bilag 2. 

§ 21. 4. Friarealer og fritidsanlæg  

21.4.4 Indretning af fælles opholdsarealer skal give mulighed for, at aktiviteter og begivenheder 

kan ske hele året. 

21.4.5 Belysning skal være med til at markere pladsernes rumlige karakter. 

21.4.6 Opstilling af udendørs inventar skal ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

§ 21. 5. Tekniske anlæg  

21.5.1 Nye bygninger skal tilsluttes til den offentlige el-, vand- og fjernvarme samt kloak. 

Områdets varmeforsyning fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinjer. 

21.5.2 Spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til kloak, 

men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, 

veje, stier og ubebyggede arealer. 

21.5.3 Placering af tekniske bygninger må kun ske i forbindelse med adgangsvej eller 

parkeringsareal og i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

21.5.4 Tekniske bygninger skal forholde sig til Kommuneqarfik Sermersooqs Arkitekturpolitik. 
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§ 21. 6. Ubebyggede arealer  

21.6.1 Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes 

som fælles friarealer. 

21.6.2 Arealer i øvrigt, der berøres af sprængningsarbejder eller transport, skal reetableres og 

renses for sprængsten uden omkostning for kommunen. 

21.6.3 Alle sprængsten tilhører Kommuneqarfik Sermersooq. 
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