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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
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 A 3 - 8 er fremlagt til offentlig høring i perioden 1 8 .
november 2 0 2 0 – 1 3 . j a n u a r 2 0 2 1 . Bemærkninger skal senest den 1 3 . j a n u a r 2 0 2 1
sendes til:
PLAN@SERMERSOOQ.GL
ELLER TIL
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
FORVALTNING FOR ANLÆG OG MILJØ

1005
3900 NUUK

POSTBOKS

HVOR KAN PLANEN LÆSES?

Du kan læse planen på Landsbiblioteket eller på kommunens hjemmeside www.sermersooq2028.gl, og
du kan få den udleveret ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Anlægs- og
Miljøforvaltningen, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk, telefon 36 74 00.
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FORSLAG 3A3-8 AMMASSAT, NUUK

REDEGØRELSE

1. REDEGØRELSE
1.1

PLANOMRÅDET

Kommuneplantillægget 3A3-8, Ammassat, Nuuk er en del af delområdet 3A3 Boligområde i
Paarnat, der ligger i den nordvestlige del af Nuuk. Delområdet har et samlet areal på ca.
22,4 ha. Delområdet 3A3 er en del af byområdet Kanigillinnguit, der med sine mange tilbud
af byfunktioner samt nære beliggenhed til både bycentrum og rekreative tilbud er et meget
attraktivt boligområde.
Nærværende kommuneplantillæg omhandler detailområde A, som benævnes Ammassat
og omfatter ca. 10 ha. Området Ammassat ligger ned til den nordvendte vig kaldet
Qasigiannguit Kangerluat.

Fig. 1. Delområde 3A3. Nærværende kommuneplantillæg omhandler det markerede detailområde A.
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1.2

REDEGØRELSE

FORMÅL OG PRINCIPPER

Fig. 2. Området Ammassat med Sermitsiaq i baggrunden.

Nærværende forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet, med formål om og formulere
tidssvarende bestemmelser for området, så det fortsat er et attraktivt boligkvarter.
Kommunen har i den forbindelse udarbejdet en helhedsvurdering af boligområdets
restrummelighed, dets kvaliteter og hvordan boligerne kan udvides og fremtidssikres, alt
imens stedets arkitektoniske og særlige karakter bevares.
Kommuneplantillægget har til formål:

1.3



At give de eksisterende boliger en udvidelsesmulighed, således at området
fremtidssikres.



At bevare og styrke områdets kvaliteter og stedets arkitektoniske karakter – her den
enkle arkitektur, skala, sadeltage, harmoniske facader, farver og materialer.



At opstille principper for et fortætningskoncept og bestemmelser for
udenomsarealer, her ny skurbebyggelse, udvidelse af terrasser og anlæggelse af
haver.
EKSISTERENDE FORHOLD

Området Ammassat er beliggende i byens nordlige del, med udsigt til Sermitsiaq og Akia
mod nord, og til Qasigiannguit og Qernertunnguit mod vest. Området grænser mod
Kangillinnguit kysten og til Nuup Kangerlua mod nord og Qasigiannguit Kangerluat mod
vest. Mod syd og øst grænser området mod resten af Kangillinnguit og vejen
Eqalugalinnguit/Peter Thårup Høeghip Aqqutaa længere mod syd.
Byområdet Kangillinnguit tilbyder mange byfunktioner, herunder skole, daginstitution,
plejehjem og dagligvarebutik, samtidig med at det er beliggende tæt på både bymidte,
natur og skiløjper m.v. Tilsammen gør det området til et meget attraktivt boligområde, hvor
beboerne oftest bor i en lang årrække.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Området er bygget i start 90´erne, og planlagt ud fra en arkitektkonkurrence fra 1984-85.
Boligområdet består af en tæt/lav bebyggelse af rækkehuse og enfamiliehuse. Udviklingen
af området var en del af det daværende Hjemmestyres og Nuuk Kommunes store indsats
for at opføre andelsboliger med attraktive offentlige lån. Det har vist sig at være en god
plan, hvor mange fik egen bolig i et naturskønt område. Mange af andelsboligerne er i
mellemtiden lavet om til ejerboliger.
Den tæt/lave bebyggelse er holdt i én og to etager med saddeltage - et enkelt
forsamlingshus er i tre etager. Rækkehusene forskydes både vertikalt og horisontalt for
derved at tilpasse sig landskabet. Forskydningerne er sammen med skurbebyggelserne
med til at give området en fin menneskelig skala.
Flere steder er der allerede lavet udvidelser af boligerne. Andelsboligforeningen Abf.
Ammassats er en af de første i Nuuk, og har i de sidste 30 år ændret karakter med
udvidelser i mange forskellige størrelser og former. Ammasats nye arkitektur har en vis
charme, men udtrykket er blevet mere usammenhængende og mindre hensigtsmæssig i
forhold til helhedsudtrykket af Kangillinnguit.
Facaderne er i flere boligforeninger også blevet udskiftet med tiden og flere fremstår nu
som umalet trykimprægneret træ.

Fig. 3. Detailområde A, Ammassat. Eksisterende forhold.
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Kortlægning
Følgende diagrammer er en tydeliggørelse af de forskellige elementer, som området består
af. Diagrammerne skal fremme forståelsen af området og danner grundlag for den
fremtidige strategi.
Det bebyggede
Området er kendetegnet ved den tætte og
lave bebyggelse. De fleste af lejlighederne
har en flot udsigt især mod vest/
Nordlandet.

Det ubebyggede
Det negative rum viser den totale
restrummelighed. Fjeldpartier,
niveauforskelle og udsigter hindrer naturligt
en fortætning af flere steder.

Infrastruktur
Vejnettet består af lukkede veje, hvilket
mindsker trafikken, sikrer at børnene kan
lege frit og en giver en følelse af ”Vores
vej” for de forskellige boligforeninger.

Stier, trådte
De trådte stier er et resultatet af en naturlig
udvikling. Folk tager den korteste vej, og
stierne langs bugten vidner om stedets
rekreative betydning dels for beboerne,
men også for resten af byen.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

7

FORSLAG 3A3-8 AMMASSAT, NUUK

REDEGØRELSE

Skala
Grøn = 1 etage, Blå = 2 etager og Rød = 3
etager. Den ”høje” bebyggelse i 2-3 etager,
er placeret øverst på fjeldkammen og resten af bebyggelsen i 1 etage er
hovedsageligt placeret forneden.

Plateauer
Fjeldkarmen og infrastrukturen opdeler
naturligt områdets bebyggelser.

Frie arealer
De frie arealer er naturskønne og giver lys
og luft for hele området.

Skure
De fleste boliger har skure tilknyttet
bebyggelsen. Flere boliger har inddraget
deres skure til beboelse.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Boligforeninger
Der findes 10 forskellige boligforeninger i området med i alt 108 boliger samt 22
enfamiliehuse, og ét dobbelthus. Boligforeningerne består både af ejerbolig- og
andelsboligforeninger.

Fig. 4. Andelsboligforeninger (Abf.), ejerforeninger (Ejf.) og enfamiliehuse.

Foto af eksisterende forhold

Andelsboligforening Ammassat
Andelsboligforeningen består af 18 boliger
i to etager med et enkelt forsamlingshus i 3
etager. Boligerne forskydes horisontalt i
par. Facaderne er efter renovering holdt i
umalet træ.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Ejerforening Matu
Ejerforeningen består af 18 boliger i to
etager. Facaderne er malede i
karakteristiske pastelfarver, hvor boligerne
er hhv. røde, grønne eller blå og alle
skurene gule.
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Andelsboligforening Aqisseq
Andelsboligforeningen består af 12 boliger
i to etager, som spejles i par og forskydes
både vertikalt og horisontalt i tilpasning til
landskabet. Facaden er under renovering
og overgår fra malet pastelfarve til umalet
trykimprægneret træ.

Andelsboligforening Aqi
Andelsboligene består af 8 boliger i to
etager og er opbygget på samme måde
som Aqisseq. Hele bebyggelsen er malet i
den samme grønne pastelfarve.

Ejerforening Siulleq
Ejerforeningen består af 9 boliger i to
etager. Boligerne er malet i blå farve, mens
skurene er malet lilla.

Andelsboligforening Sukaq
Andesboligforeningen består af 9 boliger i
én etage der forskydes vertikalt. Boligerne
er holdt i blå farver, hvor boligerne er
lyseblå og skurene mørkeblå.

Andelsboligforening Amaroq
Andelsboligforeningen består af 9
forskudte boliger i én etage, der alle er
holdt i den samme røde farve.

Andelsboligforening Tuttu
Andelsboligforeningen består af 6 boliger i
én etage, der alle er holdt i den samme
blå/lilla farve.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Ejerforening Kissaviarsuk
Ejerforeningen består af 9 boliger i én
etage, der forskydes både vertikalt og
horisontalt med tilpasning til landskabet.
Hele bebyggelsen er malet i samme blå
farve.

Ejerforening Appa
Ejerforeningen består af 10 boliger i én
etage der forskydes vertikalt. Hele
bebyggelsen er malet i samme blå farve.

Enfamilie
Der findes i områder enfamilieshuse i både
én og to etager i flere forskellige farver.
Boligerne mod syd er generelt præget af
lysere pastelfarver, mens boligerne mod
nord er holdt i kraftigere farver.

Dobbelthus
Der findes et enkelt dobbelthus i området i
én etage. Boligen er malet i grå farve.

1.4

PLANENS HOVEDTRÆK

ANVENDELSE

Kommuneplantillægget fastholder detailområde A i delområde 3A3 som et boligområde
med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tætlav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. Der kun kan føres erhverv i det omfang, der er
tilladt i boligområder (se bestemmelsesdelen).

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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DISPONERING

Fig. 5. Disponering - Detailområde A, Ammassat.

Området Ammassat sammenlæges til ét samlet detailområde i delområdet 3A3 og
benævnes detailområde A.
I nærværende kommuneplantillæg for detailområdet A opstilles mulighed for boligudvidelse
af eksisterende boliger, udvidelse af eksisterende terrasser, ny anlæggelse af
skurbebyggelse til de enkelte ejerforeninger samt haver og nyttehaver.
Principperne skal sammen med bestemmelserne for de enkelte udvidelses- og
anlæggelsesmuligheder sikre at området fremtidssikres, samtidig med at områdets
kvaliteter og stedets arkitektoniske karakter bevares.
Principperne for de enkelte udvidelses- og anlæggelsesmuligheder er oplistet nedenfor.
BOLIGUDVIDELSE

Nærværende kommuneplantillæg giver mulighed for at gavle kan udbygges mod nord og
syd, med bestemmelser der fastsætter taghældning, materialer, farver m.m. De udlagte
byggefelter er hele (1/1) og halve (1/2) fodaftryk af gavllejlighederne.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Det er udelukkende bygninger markeret på bilag 2, der har mulighed for udvidelser. I
udlæggelsen af byggefelter er sikret en minimumsafstand mellem ny udvidelse og
eksisterende bebyggelse på minimum 10 meter iht. kommuneplanen.
Nærværværende kommuneplantillæg giver også mulighed for at inddrage kældre, loft samt
skure i direkte forbindelse med boligen til boligformål, her med skærpede bestemmelser for
vinduer, døre og tagvinduer.
Principperne og bestemmelserne for boligudvidelsen skal fremtidssikre området og
samtidig bevare og styrke stedets arkitektoniske karakter – her den enkle arkitektur, skala,
sadeltage, harmoniske facader, farver og materialer.

Fig. 6. Eksempel på boligudvidelse – før og efter.
SKURE

Mange boligejere i Kangillinnguit har inddraget deres skure til beboelse, hvorfor
nærværende kommuneplantillæg udlægger byggefelter til nye skurbebyggelser til hver
boligforening iht. gældende bestemmelser.
Skurerne skal være af høj arkitektonisk kvalitet, samt have en tydelig relation til de
respektive boligforeninger. Skurene skal opføres i én etage med saddeltag og bygges i - og
beklædes med træ. Farven på skurenes facade skal have en relation til den respektive
boligforening. Om træfacaden i ejerforeningen ikke er malet i en farve skal
skurbebyggelsens facade også fremstå umalet. Jf. bilag 3.
Skurene må ikke være enkeltstående, men skal bygges sammen med en samlet længde
på minimum 15 meter og maksimalt 25 meter.
På bilag 3 findes illustrerede skure, som et eksempel på hvorledes skurene kan se ud og
have et tilhørsforhold til de respektive boligforeninger.
TERRASSER

De fleste rækkehuse og enfamiliehuse har en terrasse mod vest. Enkelte bygninger har
terrasser mod nord og øst.
I nærværende kommuneplantillæg gives mulighed for at flere rækkehuse og boliger kan
udvide deres terrasser mod vest og syd langs facaden iht. gældende bestemmelser.
Udvidelse af eksisterende terrasse skal konstrueres og holdes i samme materiale og farver

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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som eksisterende terrasse (samme størrelse stolper, balustre, rækværk osv.) for at bevare
områdets udtryk.

Fig. 7. Eksisterende terrasser mod syd og vest.

Fig. 8. Princip for udvidelse af terrasser.

HAVER OG NYTTEHAVER

Der gives i nærværende kommuneplantillæg mulighed for at beboere kan anlægge haver
og nyttehaver iht. gældende bestemmelser.
Haver og nyttehaver skal være i direkte tilknytning til egen bolig og må ikke skæmme i
nærområdet.

Fig. 9. Eksempel på haver og nyttehaver i området.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

14

FORSLAG 3A3-8 AMMASSAT, NUUK

TRAFIKFORHOLD

REDEGØRELSE

/ VEJE OG STIER

Adgang til området sker ad vejen Nerngallaa, hvorfra boligvejen Kimmernat i området
udgår. Fra Nerngallaa udgår vejen Kangilillinnguanut som leder ind til boligområdet og
forgrener sig til boligvejene Kigutaarnat, Paarnarluit og Kangillinnguit.
Vejnettet består af lukkede veje, hvilket mindsker trafikken, sikre at børnene kan lege frit og
en giver en følelse af ”Vores vej” for de forskellige boligforeninger.
Mindre anlagte grusstier og trådte stier forbinder de lukkede veje for gående og området
med Kangillinnguit kysten og resten af Kangillinguit.
Kyststien skal på sigt give en bedre tilgængelighed langs Kangillinnguit kysten og forbinde
Ammassat med de nærliggende friholde grønne områder langs kysten.

LANDSKAB OG FRIAREALER

Områder, der ikke anvendes til bebyggelse skal anlægges som rekreative anlæg eller
henligge i naturtilstand. I forbindelse med udvidelser og ombygninger af eksisterende huse
skal terrænet reetableres efterfølgende. Der må kun foretages terrænændringer og reguleringer i et begrænset omfang, og dette må ikke udelukkende have til formål at
forbedre den enkelte bygnings udsigtsforhold.

KOMMUNEQARFIK SERMER SOOQ ARKITEKTURPOLITIK

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en arkitekturpolitik, der italesætter de værdier, der skal
arbejdes med i bl.a. nybyggeri inden for kommunen. Blandt de værdier er:
Identitetsskabende arkitektur
Planlægning og udvikling af bosteder skal tage afsæt i bostedernes
egen identitet.
> Derfor er der restriktioner på husenes ydre fremtræden, der skal
trække referencer tilbage til områdets typiske karakter.
Boliger og livskvalitet
Nybyggeri og ombygninger skal gennemføres med respekt for det
enkelte områdes kvaliteter, samt at det visuelle og funktionelle miljø
bliver forstærket.
> Al ombygning og nybyggeri skal ske med hensyn til både naboforhold
og den omgivende natur- og kulturarv.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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VERDENSMÅL

Kommunalbestyrelsen vedtog i begyndelsen af 2019, at der skal fokuseres
på 8 af FNs bæredygtighedsmål. Kommuneplantillægget berører flg.:

VERDENSMÅL

HVORDAN

1 1 : bæredygtige byer
og lokalsamfund
MÅL

Plantillægget skal sikre en robust
arkitektur, der tilbyder gode rum og
mellemrum, der underbygger skiftende
brug og udvikling over tid.
Plantillægget skal sikre at offentligheden
fortsat har mulighed for at færdes og
opholde sig i byens rekreative områder.

1 2 : ansvarligt forbrug
og produktion
MÅL

1.5

Plantillægget skal sikre at bebyggelse
opføres med robuste materialer, der
patineres fremfor at slides.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

1.5.1 LANDSPLANLÆGNING
Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen.
1.5.2 KOMMUNEPLAN
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.
1.5.3 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.
1.5.4 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.
1.5.5 TEKNISK FORSYNING
Ny bebyggelse skal tilsluttes de offentlige el-, vand-, kloak- samt varmeforsyningsledninger.
Forsyning mht. el, vand, kloak og varme skal føres under terræn.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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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
Bygninger 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.
Byggemodningsudgifter
Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af
særlig betalingsvedtægt.
1.5.6 OPHÆVELSE AF PLANER
Med offentliggørelsen af det vedtagne kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Kangillinnguit,
Nuuk ophæves gældende kommuneplantillæg ”Lokalplan 3.08 Ammassat”, som er
indeholdt i delområdet ”3A3 Boligområde i Paarnat”.
1.5.7 OFFENTLIGGØRELSE
Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 18. november 2020 – 13. januar 2021

1.6

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).

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

17

FORSLAG 3A3-8 AMMASSAT, NUUK

REDEGØRELSE

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

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

§ 20. NYE OVERORDNEDE

BESTEMMELSER

BESTEMMELSER

DELOMRÅDETS AFGRÆNSNING

§ 2 Område og opdeling
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag
1 og omfatter ca. 10 ha.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Delområdet 3A3 afgrænses som vist på bilag 1
og omfatter ca. 22,4 ha.
Nærværende kommuneplantillæg omhandler
detailområde A og omfatter ca. 10 ha.
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2.2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne
A, B, C og D.

1. FORMÅL
§ 1 Lokalplanens formål

1.1 Generel anvendelse: A – boligformål

1.1 Lokalplanen har til formål at sikre:
- at lokalplanområdet kan anvendes til mindst
15.000 m2 boligareal, åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse.
2. ANVENDELSE
§ 3 Anvendelse
3.1 Områdets anvendelse fastlægges til
boligformål.
3.2 I delområde A må bygninger opføres i max.
2 etager. Tagene skal udføres som saddeltage
med min 25 og max. 30 graders taghældning.
3.3 I delområde B må bygninger opføres i een
etage med uudnyttelig tagetage. Tagene skal
udføres som saddeltage med min. 25 og max.
30 graders taghældning.

2.1 Områdets anvendelse fastlægges til
boligformål med åben-lav boligbebyggelse i
form af fritliggende énfamilieshuse eller
dobbelthuse, tæt-lav boligbebyggelse som
rækkehuse o.l..
2.2 Der kan gives tilladelse til at drive virksomhed
iht. gældende kommuneplans bestemmelser
for virksomheder i boligområder.

3.4 I delområde C må bygninger opføres i een
etage med uudnyttelig tagetage. Tagene skal
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udføres som saddeltage med min. 25 og max.
30 graders taghældning.
3.5 I delområde D må bygninger opføres i een
etage med udnyttelig tagetage. Tagene skal
udføres som saddeltage med min. 45 og max.
50 graders taghældning.
3.6 Kommunalbestyrelsen kan tillade en
erhvervsvirksomhed i forbindelse med en bolig,
samt offentlige formål, som ikke vil give ulempe
for de omkringboende.
3. BEBYGGELSE
§ 5 Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelse i området skal ske på grundlag
af planer indeholdende:
- Placering af bebyggelse og udendørs
opholdsarealer,
- placering af udhuse,
-bygningsprofiler, facader og materialer.

3.1 Ny bebyggelse skal bevare og styrke
områdets kvaliteter og stedets arkitektoniske
karakter – her den enkle arkitektur, skala,
sadeltage, harmoniske facader, farver og
materialer.
BOLIGUDVIDELSE

3.2 En udvidelse af eksisterende boliger skal i
udformning, materialer og farver tilpasses
eksisterende bebyggelse og indpasse sig i
omgivelserne.
3.3 Boligudvidelse skal ske som forlængelse af
eksisterende bygning og tilhøre
gavllejligheden.
3.4 Kælder, loftrum og skure tilstødende til
eksisterende bolig kan udnyttes til
boligformål.
3.5 Fundamenter og sokler må ikke gives en
større højde end nødvendigt for at holde
stueetagen fri af terræn.
3.6 Al nybyggeri og betydelige
bygningsændringer skal godkendes for at
sikre at områdets arkitektoniske kvaliteter og
stedets karakter ikke skæmmes
uhensigtsmæssigt.
SKURE

3.7 Skurene skal have en relation til arkitekturen i
området og en klar reference, i eks.
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farvevalg, til den boligforening som den
tilhører.
3.8 Nye skure må opføres i én etage og have
saddeltag.

Yderligere bestemmelser vedrørende
bebyggelsens omfang findes i de detaljerede
bestemmelser.
4. R U M M E L I G H E D
4.1 Når de udlagte byggefelter på Bilag 2 er
udnyttet, betragtes området som fuldt
udbygget og uden restrummelighed.
5. BEVARINGSHENSYN
5.1 Ingen særlige bestemmelser.
6. KLAUSULEREDE ZONER
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
§ 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold
4.1 I lokalplanområdet er der udlagt areal til:
- kvartervej i 20 m’s bredde
- lokalveje i 15 m’s bredde

7.1 Området vejbetjenes fra Nerngallaa og
forgrener sig ud i de mindre lukkede veje:
Kimmernat, Kigutaarnat, Paarnarluit og
Kangillinnguit.

- lokalstier i 5 m’s bredde

4.2 I delområde A skal der udlægges
parkeringsareal, svarende til 2 pladser for 3
boliger. I delområderne B og C skal der
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udlægges parkeringsareal, svarende til 1 plads
for hver bolig.
8. BYFORNYELSE
8.1 Ingen særlige bestemmelser.
9. UBEBYGGEDE AREALER
§ 6 Ubebyggede arealer
6.1 Ubebyggede arealer skal retableres,
befæstes eller på anden måde bebringes et
passende udseende. Arealerne skal holdes i
god og ordentlig stand.

Bestemmelser for ubebyggede arealer beskrives
under §21. Detaljerede bestemmelser.

10. BYGGEMODNING
§ 7 Byggemodning
7.1 Til dækning af kommunens udlæg til
etablering af den overordnede byggemodning:
- veje, vand, kloak
- terrænregulering og andre anlæg fælles for
området, kan brugsretsindehaverne pålægges
byggemodningsandele.
7.2 Byggemodningsandele fastlægges af
kommunalbestyrelsen som
brugsretsindehavernes forholdsvise andel af de
samlede anlæg.
7.3 Som betingelse for arealtildeling kan
kommunalbestyrelsen forlange, at ansøgere
påtager sig at etablere og vedligeholde dele af
de i stk. 7.1 nævnte anlæg.

§ 21. DETALJEREDE BESTEMMELSER

1. BEBYGGELSENS PLACERING
BOLIGUDVIDELSE

1.1

Boligudvidelser må kun ske inden for de udlagte byggefelter hertil, se bilag 2. Her muliggøres
en udvidelse på enten ½ eller 1/1 fodaftryk af gavllejlighederne.

1.2

Boligudvidelser skal have samme højde på facade og tag som eksisterende bebyggelse, men
kan forskydes vertikalt i tilpasning til eksisterende terræn.
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SKURE

1.3

Ny skurbebyggelse må kun anlægges inden for udlagte byggefelter hertil, se bilag 2.

1.4

Nye skure må opføres i maksimalt én etage.

1.5

Skurenes kipkote må maksimalt være 4,5 meter over eksisterende terræn. Højden på
eksisterende terræn defineres som højeste synlige punkt under bygningens sokkel.

1.6

Skurene må ikke være enkeltstående, men skal bygges sammen med en samlet længde på
minimum 15 meter og maksimalt 25 meter. Bredden på skurene skal være 5 meter.

TERRASSER

1.7

Eksisterende terrasser må kun udvides mod vest og syd langs facaden inden for udlagte
byggefelter hertil, se bilag 2.

1.8

Udvidelse af terrasser på rækkehuse må maksimalt være 2,5 meter dybe.

1.9

Udvidelse af terrasser på enfamiliehuse må maksimalt være 3 meter dybe

1.10 Terrasser må ikke etableres hen over offentlige el-, vand-, kloak- samt
varmeforsyningsledninger.
2. BEBYGGELSENS FREMTRÆDEN
BOLIGUDVIDELSE

2.1

Boligudvidelsens facade skal udføres med samme træbeklædning og farve som eksisterende
bebyggelse.

2.2

Træbeklædning af facader på boligudvidelsen skal have samme retning og listeinddækning
som eksisterende.

2.3

Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder.

2.4

Boligudvidelsens sokkel og sokkelhøjde skal være som eksisterende bebyggelse.

2.5

Boligudvidelse skal have samme taghældning og tagretning som eksisterende bebyggelse.

2.6

Tagflader skal beklædes med samme materiale som eksisterende bebyggelse.

2.7

Døre og vinduestyper skal være som eksisterende, dog kan det nye facadeudtryk på
ombygning / udvidelse have et tidssvarende udtryk, så længe der tages stilling til eksisterende
facades dimensioner.

RENOVERING

2.8

Ved renovering af eksisterende bebyggelse skal facader udføres med træbeklædning.

2.9

Facader skal holdes i umalet træ eller males i samme farveholdning som eksisterende eller
omkringliggende bebyggelse.

TERRASSER

2.1

Terrasseudvidelse skal konstrueres og holdes i samme materiale og farver som eksisterende
terrasse (samme størrelse stolper, balustre, rækværk osv.)
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2.2

Der må gerne etableres trappe fra terrasse til det fri, så længe designet af trappen passer med
terrassen.

2.3

Terrasser må ikke overdækkes.

Kommuneqarfik Sermersooq skal godkende alle terrasser.
SKURE

2.4

Skurene skal bygges i - og beklædes med træ

2.5

Farven på skurenes facade skal have en relation til den respektive boligforening, se bilag 3.

2.6

Skure skal have en taghældning på mellem 25-30 grader

ELEVATOR, TRAPPER OG RAMPER

2.7

Det er muligt at anlægge adgangsgivende trapper og gangdæk, så der er uhindret adgang til
en given bygning fra vejen.

Der skal ansøges om tilladelse til at opføre enhver trappe og gangdæk.
SOLFANGERE

2.8

/ SOLCELLER

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

VENTILATIONER

2.9

Ventilation og lignende skal indgå som en del af en bygning og indpasses som en integreret
del af bygningens arkitektur.

SKILTE

2.10 Skiltning i forbindelse med virksomheder i områder skal placeres på husets facade og må
maksimalt dække et areal på ½ m².
2.11 På den enkelte bygning må der kun opsættes skilte med relation til virksomheder, der har til
huse i bygningen.
2.12 Permanente skilte må kun oplyse om virksomhedens navn og funktion.
2.13 Vinduer må ikke overmales eller på anden måde blændes.
Kommuneqarfik Sermersooq skal godkende alle facader og tagplaner
3. VEJ- OG STIFORHOLD
3.1

Området vejbetjenes fra Nerngallaa og Kangilillinnguanut.

3.2

Parkering skal ske ved parkeringspladser i tilknytning til den enkelte bolig.

3.3

Der findes flere anlagte grusstier og trådte stier, der forbinder området med Kangillinnguit
kysten og resten af Kangilinnguit. Disse skal bibeholdes.

3.4

Ved anlæg af nye befæstede stier, trapper og gangdæk i området skal disse have åbninger,
hvor dette vil være naturligt for naboers anvendelse.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Anlæg af nye befæstede stier, trapper og gangdæk i området skal udføres til mindst gene for
eksisterende bebyggelse, herunder indbliks gener.

4. FRIAREALER OG FRITIDSANLÆG
4.1

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.

4.2

I tilknytning til områdets funktioner kan der etableres opholds- eller rekreative arealer for
beboere og brugere. Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god
solorientering og opholdskvalitet.

HAVER/ NYTTEHAVER

Der kan i området anlægges haver og nyttehaver ud fra følgende bestemmelser
4.3

Haver må maksimalt være 25 m2, og skal være i direkte tilknytning til egen bolig.

4.4

Haver må ikke bebygges eller anlægges med beton eller andre tunge byggematerialer.

4.5

Hegn og stakitter omkring haver må højst være 1,0 meter høje og skal udføres i træ.

4.6

Haver må ikke overdækkes.

4.7

Haver må ikke etableres hen over en offentlig sti eller trådt natursti eller blokkere for færdsel
mellem husene i området. Dette gælder også offentlige el-, vand-, kloak- samt
varmeforsyningsledninger.

4.8

Boligejer eller forening er forpligtet til at sikre, at haver ikke skæmmer nærområdet.

4.9

Hvis en have ikke overholder kommuneplanens redegørelse og bestemmelser, forpligtes
boligforeningen til at fjerne haven og genetablere arealet.

Kommuneqarfik Sermersooq skal godkende alle haver.
5. TEKNISKE ANLÆG
5.1

Ny bebyggelse skal tilsluttes de offentlige el, vand og kloaknet.

5.2

Alt spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må 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.

5.3

Nybyggeri skal tilsluttes afbrydelig elvarme eller andre miljørigtige energiformer, dette skal altid
følge Nukissiorfiits retningslinjer.

5.4

Teknisk forsyning, så som kloak, elektricitet og vandforsyning må kun ske via nedgravede
anlæg. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer og
må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger.
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Tekniske anlæg og transformerstationer skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke kommer til
at virke skæmmende for området som helhed, og skal godkendes af Kommuneqarfik
Sermersooq.

6. UBEBYGGEDE AREALER
6.1

I forbindelse med byggeri og anvendelse af en ejendom skal terrænbeskadigelse minimeres
og terrænet skal efterfølgende reetableres.

6.2

Ubebyggede arealer og fælles friarealer bevares så vidt muligt i naturtilstand.

6.3

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.

6.4

Ubebyggede arealer skal friholdes, og må ikke anvendes til oplag af nogen art.

6.5

Arealerne skal holdes i god og ordentlig stand.

RENOVATION

6.6

Ved nybyggeri skal der omlægges de nødvendige arealer til opsætning af skraldestativer og
affaldscontainere.

7. BEVARING
Der er ikke bevaringsværdige bygninger i delområdet.
8. NATURBESKYTTELSESINTERESSER
Der er ikke kendskab til fortidsminder eller anden bevaringspligtig natur i området.
9. JORDBRUGSINTERESSER
Ingen særlige bestemmelser.
10. FÆLLES ANLÆG
Ingen særlige bestemmelser.
11. EJERFORENINGER
11.1 Ejerforeningen skal ivaretage fællesinteresser i detailområde A. Foreningen skal holde
Kommuneqarfik Sermersooq underrettet om sin adresse.
11.2 Foreningen har ansvaret for drift og vedligehold (herunder vintervedligehold) af brandveje,
veje, stier, p-pladser, legepladser samt friarealer inden for området. Ejerforeningen har ansvar
for fælles stikledninger til kloak, vand og elektricitet.
11.3 Alle arealrettighedshavere i detailområde A skal være medlem af denne ejerforening.
11.4 Områdets byggemodningsudgifter til fællesinteresser og fordeling blandt de implicerede parter
skal fremgå af særlig betalingsvedtægt.
12. GRÆNSER FOR MILJØBELASTNING
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Ingen særlige bestemmelser

13. LAVENERGIBEBYGGELSE
13.1 Kommuneqarfik Sermersooq opfordre til, at
lavenergiløsninger indtænkes i byggeriet, i
overensstemmelse med FN’s verdensmål.
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