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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 1C16-1 er fremlagt til offentlig høring i perioden 12.12.2016 – 
06.02.2017. I denne periode er der mulighed for at fremsende bemærkninger til forslaget. Rettidigt 

indkomne bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget. 

Bemærkninger skal senest den 06.02.2017 sendes til: 

Mail: plan@sermersooq.gl 

Eller 

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, Imaneq 20, 3900 Nuuk, telefon 36 74 31. 

http://www.sermersooq.gl/
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1. REDEGØRELSE 

1.1 PLANOMRÅDET  

Detailområdet ”A” er en del af delområdet 1C16, som er udlagt til fælles formål, 

som f.eks. detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, servicevirksomhed 

og boliger. 

Detailområdet ligger syd for stadionområdet/vandsøområdet i mellem 

Børnehjemsvej og Kissarneqqortuunnguaq/Vandsøvej. 
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1.2 FORMÅL OG PRINCIPPER 

Nuuk oplever en stadig stigende befolkningstilgang og behovet for bl.a. 

hotelværelser, lejligheder og større administrationsbygninger er derfor stort.  

Principperne for kommuneplantillægget er: 

 at muliggøre en sammenbygning og udvidelse af bygningerne B-2057 

og B-2367, samt 

 at muligøre en omlægning af den eksisterende vej samt etablering af 

nye p-pladser.  

1.3 EKSISTERENDE FORHOLD 

Detailområdet ligger op til Stadionområdet, som består af to udendørs 

fodboldbaner med kunstgræs, sporthallen Inussivik, handicapcenter, NUIF´s 

ungdomshus, den gamle Heliport og KNR´s gamle administrationsbygning. Mod 

nordøst ligger Godthåb dampvaskeri, administrationsbygninger samt Brugsens 

personaleboliger.  

Mod syd ligger ”Flyverbo” et større boligkompleks med lejligheder, opført i tre 

boligblokke med ensidig taghældning. Boligerne er Air Greenlands 

personaleboliger og komplekset indeholder også en børnehave. 

Længere mod syd ligger en spredt bebyggelse omfattende en familiehuse, og 

Nuuk Kunstmuseum. 

Området afgrænses, mod øst af et fjeldmassiv der rækker op over det 

lavereliggende område. 

Noget af området 1C16 er en del af det bevaringsværdige bydelsområde A10 

Inspektørbakken i dokumentet ”Nuuk – Bevaringsværdige bygninger og bydele” 

udgivet af Grønlands Hjemmestyre i 1990. 

 

 

Figur 1 Inspektørbakken – Nuuk Bevaringsværdige bygninger og bydele 
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Fig. 2 Eksisterende Nordbo med Børnehjemmet i baggrunden 

 

 

Fig. 3 Vejkryds mellem Børnehjemsvej, Vandsøvej og Kissarneqqortuunnguaq 
 

 

Fig. 4 B-2057 og B-2315 til venstre og KNR i baggrunden. B-1280 gl. elværk til højre 
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1.4 PLANENS HOVEDTRÆK  

Anvendelse og Bebyggelse 

Kommuneplantillægget fastslår, at bygningerne B-2057 og B-2367, inden for 

detailområde A, kan sammenbygges og udvides til hotel og boligformål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Før-efter illustrationer og principsnit af udvidelsen 

Trafik forhold 

Bebyggelsen betjenes af både Børnehjemsvej og Kissarneqqortuunnguaq. 

En forudsætning for denne fremtidige bebyggelse er at vejforløbet rettes op, se 

Bilag 3. Det vil sikre bedre forhold for de bløde og hårde trafikkanter. 

Vejforbedringen vil muliggøre en bedre afvanding af den del af delområdet 

1C16. 

Parkering 

B2057 

B2367 
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Parkeringspladser til ny bebyggelse anlægges ud fra parkeringsnormen 

1 P-plads pr. 4. værelse. 

1.5 FORHOLD TIL EN ANDEN PLANLÆGNING  

Kommuneplan 

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens 

målsætninger for udvikling af området. 

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. 

Miljø 

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

Kommuneqarfik Sermersooq’s Afdeling for Drift og Miljø kontaktes. 

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

henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på 

området. 

Inden for delområdet er der målt værdier, som kunne tyde på forurening. Dog 

kan målingen kun anvendes som indikation. Der er ikke foretaget en 

efterfølgende analyse for at klarlægge præcis, hvilke stoffer der har givet 

anledning til udslaget, men det formodes at være helikopterbrændstof fra den 

gamle heliport. Bygherre er selv ansvarlig for en evt. miljøindsats inden for 

detailområdet. 

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, som 

transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af 

transformerstationer skal ske i samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

Varme 

Områdets opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinier. 

Kloakering 

Bygningen skal tilsluttes offentlig kloak iht. 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. 
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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. Bygningsejer 

af B-2057 og B-2367 skal stå for vedligehold af veje, p-pladser, stier, 

snerydning og friarealer inden for detailområde ”A”. Bortkørsel af sne skal ske 

ud til fjorden, enten ved natrenovationsanlægget eller ved Atlantkajen i 

containerhavnen. 

Byggemodning  

Bygningsejer af B-2057 og B-2367 står alene for byggemodningsudgifter inden 

for detailområde ”A”. 

Ophævelse af bestemmelser 

Som det fremgår af figur 6 er der en del gældende lokalplaner og 
kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser inden for delområde 1C16. I 
lokalplanen 1A7-2 bortfalder de bestemmelser for detailområdet 3 vedr. B-2057 
og B-2367.  

 
Figur 6, Bestemmelser inden for delområde 1C16 

Plangrundlag 

Nærværende kommuneplantillæg gælder kun for detailområde ”A”. 
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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.



VANDSØVEJ    

 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 11  

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 og 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.  

2.1 EKSISTERENDE OVERORDNEDE 

BESTEMMELSER 

2.1 NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

 Delområdets afgrænsning  

 

 
 

1. Formål  

Generel anvendelse: Område til fællesformål (C) 
Specifik anvendelse: Offentligt område 

Centerformål 

2. Anvendelse  

Området er udlagt til centerformål og offentlige formål i 
form af butikker, kontorer, hotelvirksomhed, kultur- og 
fritidsinstitutioner samt boliger. Den nordlige del af 
området kan være forurenet. 
Desuden gælder de overordnede bestemmelser, der 
findes i kommuneplantillæg 1D4-3 for en del af området. 

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

3. Bebyggelse 

Her gælder de overordnede bestemmelser, der findes i 
kommuneplantillæg 1D4-3 for en del af området. 
Forinden ny bebyggelse i den øvrige del af området skal 
dette fastlægges i et kommuneplantillæg. 

Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en 
samlet plan for hele området, som fastlægger 
bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede 
bestemmelser for områdets udvikling. 
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4. Rummelighed 

Områdets areal er ca. 5,4 ha.  
Her gælder de overordnede bestemmelser, der findes i 
kommuneplantillæg 1D4-3 for en del af området. 
Ny bebyggelse i den øvrige del af området kan kun 
opføres i forbindelse med nedrivning af eksisterende og 
kun i forbindelse med omdannelse til centerformål. 

Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der 
kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af 
eksisterende bebyggelse. 

5. Trafik og teknisk forsyning 

Der skal sikres vejadgang til delområde 1A15 og 1D7. 
Når driften af nødelværket ophører, skal det sikres, at 
arealet udlægges til vejforbedringer. 
Desuden gælder de overordnede bestemmelser, der 
findes i kommuneplantillæg 1D4-3 for en del af området.  

Området vejbetjenes fra H.J. Rinksvej 
 

6. Bevaringshensyn 

Området mellem Børnehjemsvej og 
Kissarneqqortuunnguaq er udpeget som 
bevaringsområde. 

Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-
område) 
 

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. 

 

2.2 DETALJEREDE BESTEMMELSER 

1. Bebyggelsens placering 

Stk. 1. Ny bebyggelse må kun placeres indenfor de på bilag 2 viste byggefelt. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1 Bebyggelsen skal fremstå med facader i materialer som glas, træ, eternit, metal, natursten, zink, 
aluminium, stål eller betonplader. 
 
Stk. 2 Synlige sokler må ikke overstige 1 meter over terrænets højeste punkt. 
 
Stk. 3 Synlige sokler skal i udtryk tilpasses bygningskroppen og det omgivende landskab, 
 
Stk. 4 Bebyggelse må ikke opføres med reflekterende materialer. 
 
Stk. 6 Solfangere kan kun opsættes som en integreret del af bebyggelsen og må ikke medføre 
blændingsgener for nabobygninger eller forbipasserende. 
 
Stk. 7 Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene og lign. skal indgå som en del af bygningens arkitektur. 
 
Stk. 8 Skiltning og reklamering skal opføres som facadeskilte. De skal indpasse i bygningen, arkitekturen, og må ikke 
være større en 1 m2. 

 
3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1 Tilkørsel til området skal ske fra Børnehjemsvej og Vandsøvej.  
 
Stk. 2 Der omlægges veje i henhold til bilag 3. 
 
Stk. 3 Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. 
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Stk. 4 Parkeringspladser skal anlægges enten på terræn eller under boligerne, inden for byggefeltet. 
 
Stk. 5 Etablering af de fremtidige parkeringspladser skal bekostes af arealrettighedshaver. 
4. Friarealer og fritidsanlæg 

Stk. 1 Vegetation i planområdet skal i videst mulig omfang bevares. Ubebyggede arealer, hvis 
vegetation på grund af byggeri eller anden aktivitet er ødelagt, skal genetableres med tørv. 
 
Stk. 2 Terrænbeskadigelse i forbindelse med byggeri eller anden aktivitet skal retableres. 
 
Stk. 3 Der må ikke oplagres både i området. Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke 
anvendes til længerevarende oplag af nogen slags. 
 

5. Tekniske Anlæg 

Stk. 1 Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- og fjernvarme samt kloak. 
 
Stk. 2 Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfaldevand og drænvand må ikke ledes til 
kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, 
veje, stier og ubebyggede arealer. 
 
Stk. 3 Forsyningsledninger som el, vand, varme og kloak skal nedgraves. 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. 

6. Ubebyggede arealer 

Stk.1 Fri- og opholdsarealer må ikke beskadiges unødigt under anlægsarbejder, og eventuelle terrænbeskadigelser 
skal reetableres ved anlægsarbejdets afslutning uden omkostning for kommunen. 
 
Stk. 2 Arealer i øvrigt, der berøres af sprængningsarbejder eller transport, skal reetableres og renses for sprængsten 
uden omkostning for kommunen. 
 
Stk.3 Overskudsmateriale i form af sprængsten, jord, sten og lignende skal deponeres efter aftale med kommunen og 
tilhører Kommuneqarfik Sermersooq. 
 
Stk. 4 Deponering af sne skal ske indenfor området og må ikke, uden særlig tilladelse af Kommuneqarfik Sermersooq, 
deponeres andre steder. 
 
Stk. 5 Sneoplag må ikke være til gene for det daglige virke i området. Kommuneqarfik Sermersooq har ret til at 
bortkøre sneoplaget på arealrettighedshavers regning, hvis dette ikke bliver overholdt. 
 

7. Bevaring 

Ny bebyggelse skal tage stilling til områdets arkitektur, karakter og historie. 

8. Naturbesskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Ingen særlige bestemmelser 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 
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12. Grænser for miljøbelastning 

Der skal inden for området reserveres areal til placering af affaldscontainere o.l. til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelser for ibrugtagning 

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 
Stk. 1 at der er anlagt parkeringspladser i henhold til punkt 3.4 
Stk. 2 at ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med punkt 4, 
Stk. 3 at ny bebyggelse er tilsluttet den offentlige el-, vand og fjernevarmenet samt kloak i henhold til punkt 5, og 
14.4 terræn i henhold til punkt 6 er reetableret. 

15. Ophævelse af kommuneplantillæg 

I lokalplanen 1A7-2 ophæves de bestemmelser for detailområdet 3 vedr. B-2057 og B-2367 med dette 

kommuneplantillæg. 
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Bilag 1 Delområde 1C16-1 og Detailområderne I 

 Uutuut 1:2000 / Mål 1:2000
A4

40m0 m 80 m 120m 160m 200m

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Immikkoortoq / Delområde 

Ilisarnaatinut nassuiaatit
Signaturforklaring

Illut pioreersut / Eksisterende bygninger  

Immikkuullarissoq / Detailområde

1A15

1D5

1C16

1D4

1A7

1A8

1D1

1A11

1C12

B 2367

B 2057



Ilanngussaq 2 Byggefelt 
Bilag 2 Byggefelt  

 Uutuut 1:1000 
A4

10m0 m 20 m 30m 40m 50m

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Immikkoortoq / Delområde 

Ilisarnaatinut nassuiaatit
Signaturforklaring

Sannartorfik / Byggefelt



Ilanngussaq 3 
Bilag 3   

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø


