
KOMMUNEPLANTILLÆG 4D12-1,  

Qinngorput, Nuuk   

Juni 2018  

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.  

 Kortbilag  

o Detaljerede bestemmelser, der viser afgrænsning af området i forhold til skel og byggefelter. Kortet er 

bindende 

o Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med 

kortbilag over detaljerede bestemmelser og er bindende. 

o Illustrationsskitse, der viser eksempler på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes. 

Illustrationsskitser er vejledende og ikke bindende.  

 

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 endelig. 

Dette forslag til Kommuneplantillæg 4D12-1 er fremlagt til offentlig høring i perioden 27.06.2018 – 22.08.2018. 

Bemærkninger skal senest den 22.08.2018 sendes til: 

Plan@sermersooq.gl  

Eller til 

Kommuneqarfik Sermersooq 

Forvaltning for Anlæg og Miljø 

Postboks 1005 

3900 Nuuk 

Hvor kan planen læses? 

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås 

ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00. 

mailto:Plan@sermersooq.gl
http://www.sermersooq.gl/
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fig.1: centerets 

bygninger 

stalde og ridehal er 

sprængt ind i fjeldet, 

de mindre bygninger 

ligger hævet over 

fjeldet på åbne 

fundamenter 

1 REDEGØRELSE  

1.1 PLANOMRÅDET  

Området er den nordlige del af sletten og dalen ved foden af Ukkusissat i 

Qinngorput. 

 

1.2 FORMÅL  

Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 trådte i kraft 1. januar 2016. § 

45 a. giver mulighed for at Kommunalbestyrelsen, kan reservere et areal 

til en ansøger i op til 2 år. I sådanne tilfælde skal ansøgeren, når 

arealreservationen er meddelt, bekoste tilvejebringelse af et 

kommuneplantillæg som muliggør det ansøgte projekt. 

På baggrund af en projektansøgning besluttede Kommunalbestyrelsen i 

september 2017 at meddele arealreservation til udvikling af området til 

projektet VISKA, og nærværende kommuneplantillæg er baseret på 

VISKAs forslag til områdets anvendelse.  

Planens formål er at give mulighed for etablering af et center for heste og 

ridning og dermed beslægtede aktiviteter. De overordnede mål er:   

 At etablere et sammenhængende område hvor bebyggelsen følger og 

understøtter landskabets kvaliteter, således størstedelen af området 

friholdes til rekreative formål for alle. 

 At give mulighed for etablering af et rekreativt, socialt og turismemæssigt 

projekt med heste og natur i centrum. 

 At sikre offentligheden adgang til området og at reservere de nødvendige 

arealer til bygninger og infrastruktur. 
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fig. 2: flyfoto sommer 

2017 

spor efter arctic 

winter games 2016 

ses tydeligt 

1.3 EKSISTERENDE FORHOLD 

Ridehal og øvrige bygninger placeres i eksisterende område 4D5, som er 

et rekreativt, ubebygget område. Områdets nordvestlige del indeholder 

elven som afvander Cirkussøen. Fjeldet langs elven er slidt til bløde 

former med meget sparsom vegetation og er et yndet og let tilgængeligt 

udflugtsmål for både lokale og besøgende. Den sydøstlige del af området 

er en sydvendt fjeldskråning, en dal og et stykke fugtig slette med et 

mindre og bugtet vandløb. Området er populært for hundeluftning og 

bærplukning. Område 4D5 omfatter en lang, markant fjeldryg som 

adskiller de to nævnte dele. Sydvest for vejen Qarsoq omfatter 4D5 

elvdalen mellem 4A2 og 4C1 samt kystlinjen sydvest for 4A2. 

Mod syd støder 4D5 til planområde 4D4 som omfatter 6,5 hektar hvoraf 

hovedparten er fugtig slette. 4D4 er udlagt til evt. anvendelse til kirkegård. 

Om vinteren trækkes der langrendsspor i området, men da området er 

meget vådt og blødt er der ikke megen menneskelig aktivitet i øvrigt. 
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1.4 PLANENS HOVEDTRÆK  

 

Anvendelse 

Gældende kommuneplan fastlægger områdets anvendelse til friholdt 

område. Nærværende kommuneplantillæg baseres på 

projektansøgningen "Viska - horses&rooms". Området udlægges til et 

center for heste og ridning og dermed beslægtede aktiviteter. Der kan 

opføres en staldbygning og ridehal, garage og foderhal, rytterstue/café 

samt overnatningshuse for personale samt gæster fra kysten og udlandet. 

Desuden udlægges et møddingsanlæg, permanente helårsfolde og 

flytbare sæsonfolde for ekstensiv græsning. 

Centerets aktiviteter forventes at være 

- ridning og samvær med heste for børn, unge og voksne, 

- terapeutiske forløb for børn og unge med særlige behov,  

- turismeudvikling. 

 

Bebyggelsesplan 

Det givne terræn er udgangspunkt for bebyggelsesplanen. 

Alle større bygninger; ridehal, stald og garager mm; sprænges delvist ind 

og ned i fjeldskråningen og får tage der følger fjeldets hældning. Dermed 

skjules en stor del af volumenerne og skyggerne fra de store bygninger 

reduceres væsentligt. 

De mindre bygninger som rytterstue/café og overnatningshusene placeres 

på lette, åbne stolpefundamenter; de gives et let og svævende visuelt 

udtryk og drivedannelse omkring bygningerne reduceres. Bygningernes 

retning følger fjeldskråningens koter så fundamenternes højde bliver 

lavest mulig. 

Bygningernes placering styres bl.a. af behovet for at kunne køre frem til 

alle bygninger med slukningsredskaber og servicevogne. 
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fig. 3: modelbillede 

biler parkeres 

nederst i området. 

 

Trafik og forsyning 

Rundkørslen, som forbinder vejene Qarsoq og Pisisseq, har afkørsel til en 

mindre parkeringsplads, som i dag hovedsagelig anvendes af hundeluftere. 

Afkørsel og parkeringsplads anvendes som vejforbindelse til centeret. Ca. 

halvvejs mellem rundkørsel og center etableres parkeringsplads til ca. 30 

biler. Frem til parkeringspladsen anlægges vejen med et 6,5 m bredt tracé. 

Fra parkeringspladsen er kun nødvendig service- og handicapkørsel frem til 

centeret tilladt, og vejbredden reduceres til 4 meter. Vejen opbygges med et 

fald på højst 10%; servicevejen mellem bygningerne kan dog have 

hældninger op til ca. 12%. 

Vejkassen opbygges hævet over eksisterende terræn så den er mindre udsat 

for snedække. I vejkassens side nedgraves forsyningsledninger til vand, el og 

kloak. 

Ridestier skal etableres med tydelig skiltning. Ridning og heste nær eller ved 

vandspærrezonen er ikke tilladt. 

Centeret forsynes med vand og el fra offentlige hovedledninger ved vejen 

Qarsoqs afslutning mod rundkørslen. 

Centeret tilsluttes offentlig kloak. 

Centeret varmeforsynes med afbrydelig el-varme og solvarme. 
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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 

Plantillægget omfatter ændringer i kommuneplanens overordnede 

bestemmelser. Bestemmelserne for område 4D5 fastslår at "området kan 

ikke bebygges". Nærværende plan deler existerende område 4D5 i et 

reduceret område 4D5 med uændrede bestemmelser og et nyt område 4D12 

til rekreative formål omfattende bebyggelse til formålet. 

1.5.2 Jordfaste fortidsminder 

Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med at der er fortidsminder i 
området. 

1.5.3 Miljø 

Udover en del plastikaffald og rester af mineralulds- og EPS-

isoleringsmateriale primært tilført med vinden fra omkringliggende 

byggepladser, er der ikke registreret særlige forureningsforhold i området. 

1.5.4 Teknisk forsyning 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- og 

kloakforsyningsledninger. 

Forsyningsledninger skal overordnet føres under terræn. Mellem bygninger 

kan føres over terræn, ophængt under trapper o.lign. 

Inden for området kan der placeres offentlige tekniske anlæg, såsom 

transformerstationer til områdets lokale forsyning. 

El 

Placering af evt. transformerstation til forsyning af området skal aftales med 

Nukissiorfiit. 

Vand 

Der etableres forsyningsledning fra hovedledning langs Qarsoq.  
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fig. 4: forplads ved 

stalden 

Kloakering 

Bygningen skal tilsluttes offentlig kloak vest for Qarsoq. Brønddæksler skal 

være offentligt tilgængelige. 

Overfladevand herunder tagvand må ikke ledes til kloak, men skal bortledes 

til grøft. 

Regnvand og lokalt renset gråt spildevand kan anvendes til vanding mm. 

Renovation 

Området er omfattet af Kommuneqarfik Sermersooqs renovationsordning 

efter det til en hver tid gældende regulativ. 

Snerydning og bortkørsel af sne 

Centerets ejere i området sørger selv for at snerydde og vedligeholde veje, p-

pladser og stier inden for området. 

Byggemodningsudgifter  

Områdets byggemodningsudgifter afholdes af hestecenterets ejere. 

1.5.5 Offentliggørelse 

Projektforslaget "VISKA" har været i offentlig høring i 8 uger i foråret 2017, 

hvor der også blev afholdt et borgermøde hvor bekymringer om projektet blev 

drøftet. 

Nærværende forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger. 
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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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fig. 5: projektets 

materialer: 

træ, mørke 

jordfarver, fjeld 

- og masser af græs 

med årene 
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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) med ændringerne iht. 

"Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015." 

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 FOR 4D5 

2.2 NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

FOR 4D5 

Delområdets afgrænsning  

  

Formål  

Friholdte områder og fritidsanlæg Friholdte områder og fritidsanlæg 

 

Anvendelse generelt 

Friholdte områder og fritidsanlæg Friholdte områder og fritidsanlæg 

 

Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 

område i form af naturområde 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 

område i form af naturområde 
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Eksisterende forhold 

Området er ubebygget og har et areal på  

ca. 37,9 ha. 

Området er ubebygget og har et areal på  

ca. 21 ha. 

Bebyggelse 

Området kan ikke bebygges Området kan ikke bebygges 

 

Restrummelighed 

Ingen særlige bestemmelser - 

 

Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Uiffak og Unaaq Området vejbetjenes fra Uiffak og Unaaq 

 

Bevaringshensyn 

Området skal opretholdes i naturtilstand. Der 

skal sikres en stiforbindelse på tværs af elven 

fra lystbådehavnen Eqinga til kysten vest for 

boligområdet Taqissorfik og på langs af 

området fra kysten i vest til søen i øst.  

Området skal opretholdes i naturtilstand. Der 

skal sikres en stiforbindelse på tværs af elven 

fra lystbådehavnen Eqinga til kysten vest for 

boligområdet Taqissorfik og på langs af området 

fra kysten i vest til søen i øst.  

Særlige bestemmelser 

ingen særlige bestemmelser - 
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2.3 NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR 4D12 

Delområdets afgrænsning  

 

Formål  

Rekreative formål og turisme 

Anvendelse generelt 

Rekreative formål og turisme 

Anvendelse 

Et center for heste, ridning og beslægtede aktiviteter 

 



4D12-1 Qinngorput, Nuuk   BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  15  
 

Eksisterende forhold 

Området er ubebygget og har et areal på ca. 17 ha. 

Bebyggelse 

Området kan bebygges med fritliggende bygninger til formålet med et samlet bebygget areal på op til 

5.000 m
2 

Restrummelighed 

op til 5.000 m
2 

Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra rundkørslen Qarsoq/Pisisseq 

Bevaringshensyn 

- 

Særlige bestemmelser 

- 
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2.4 DETALJEREDE BESTEMMELSER 

1. Bebyggelsens placering  

1.1   Bebyggelse kan placeres indenfor de i bilag 2 viste og beskrevne byggefelter 

1.2   Mindre sekundære bygninger samt mødding kan opføres udenfor byggefelterne efter 

kommunalbestyrelsens godkendelse. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Bebyggelse 

2.1   Bebyggelse skal tilpasses eksisterende terræn. 

2.2   Beboelseshuse må opføres i en etage. 

2.7   Mindre sekundære bygninger som skure, drivhuse o.lign. må ikke overstige 40 kvm i grundplan.   

Facader 

2.8   Facadebeklædning skal være mat og skal være i mørke jordfarver eller sort. 

2.9   Udvendige synlige overflader af fundamenter og kældervægge i beton skal males/tjæres sorte. 

Tage 

2.12   Tage skal beklædes med sort tagpap eller solpaneler for produktion af varme og el. 

3. Vej- og stiforhold 

Veje 

3.1  Vej til området udlægges som ny dobbeltrettet vej fra eksisterende rundkørsel til ny 

parkeringsplads, med et 6,5 m bredt tracé. 

3.2  Veje fra parkeringspladsen ind til og mellem centerets bygninger udlægges som enkeltsporede 

veje med vigepladser, med en vejbredde på 4 m. 

3.3  Der kan etablere en vej-bom ved indkørslen til området efter eksisterende parkeringsplads ved 

Qarsoq/Pisisseq rundkørslen.  

Stier 

3.4  Stier i området trædes efter behov. Der kan etableres lokale trappeforløb og gangdæk til og mellem 

bygninger.  

3.5  Ridestier skal etableres med tydelig skiltning. Ridestier og heste må ikke være nær eller indenfor 

vandspærrezonen. 

Parkering 

3.6   Der etableres mindst 30 parkeringspladser for områdets gæster. Der etableres mindre, lokale 

parkeringsarealer for centerets arbejdskøretøjer  

Vedligeholdelse 

3.7   Drift og vedligeholdelse af veje, stier og parkeringsområde påhviler centerets ejere. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

- 
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5. Tekniske anlæg  

5.1   Bebyggelsen skal tilsluttes offentlig forsyningsnet for el, vand og kloak. 

5.2   Spildevand skal føres til offentlig kloak. Gråt spildevand kan renses lokalt og genanvendes fx. til 

vanding af afgrøder. Overfladevand må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således gener 

for bebyggelse og færdsel i området reduceres. 

5.3   Overordnede forsyningsledninger skal nedgraves i terræn. Mellem bygninger kan ledningerne 

føres ophængt under færdselskonstruktioner som trapper, dæk og udkragede bygningsdele. 

5.4   Indenfor området kan der etableres transformerstation og andre fælles tekniske anlæg. 

6. Ubebyggede arealer  

6.1   Der kan etableres faste og midlertidige folde for indhegning, ridning og græsning i området. 

6.2   Der kan etableres nyttehaver samt indhegninger til får, høns mm. 

6.3   For at friholde en zone til langrend skal må der i vinterhalvåret ikke være hegn og andre faste 

konstruktioner indenfor en afstand af 60 meter fra vejmidte Pisisseq. 

7. Bevaring   

- 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

- 

9. Jordbrugsinteresser  

- 

10. Fælles anlæg 

-  

11. Ejerforeninger 

-  

12. Grænser for miljøbelastning 

12.1  En mødding eller andre oplagspladser for organisk affald skal sikres mod udsivning til 

omgivelserne. 

13. Lavenergibebyggelse 

- 
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Signaturforklaring

A: nersutaasivik iserterivillu  /  stald, ladet 

B: nersuaq hiistertarfik  /  ridehal

E: pulaartut illuarai  /  gæstehytter
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