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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. 

Ny hovedstruktur for Nuuk er fremlagt til offentlig høring i perioden 11.10.2017 – 20.12.2017. 
Bemærkninger skal senest den 20.12.2017 sendes 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. 
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1 INDLEDNING 
Nuuk City Development, herefter kaldet NCD, er et led i Kommuneqarfik 
Sermersooq's højt profilerede hovedstadsstrategi, der også gennem 
byudvikling for alvor vil sætte Nuuk på verdenskortet som Arktis Hovedstad. 
 

1.1 BAGGRUND 

En kraftigt og stabilt voksende befolkning er – og vil i mange år fremover – 
være et grundvilkår i Nuuk. Den fysiske planlægning skal medvirke til at 
definere og sætte retning for, hvordan byens vækst kan foregå på en 
bæredygtig måde. 

Den stigende befolkningstilvækst betyder, at boligefterspørgslen er stor. 
Derfor er sigtet med projekt NCD, at muliggøre udvikling af nye byområder i 
Qinngorput og Siorarsiorfik med boliger, skoler, AKO'er (Atuareernerup 
Kingornga Ornittakkat) og daginstitutioner mv. Hertil kommer en nødvendig 
infrastrukturudbygning i form af vejforbindelse, vejnet, energiforsyning, mm., 
som skal sammenbinde den eksisterende by med de nye byområder. 

Visionen for udviklingsområderne i Qinngorput og Siorarsiorfik er at udvikle 
bæredygtige bydele, der med afsæt i stedets topografi, fremhæver landskabet 
og nærheden til naturen og dens store attraktivitet. Altså bydele, hvor 
landskabet og byen smelter sammen, med plads til aktiviteter, ophold og hvor 
det trygge liv, fællesskabet og trivsel skaber livskvalitet for den mangfoldige 
gruppe af nye beboere, der over de næste år flytter til Arktis hovedstad Nuuk. 

Et andet nøglevilkår for planlægningen af Nuuk er byens ubestridte rolle som 
erhvervsmæssigt omdrejningspunkt i Grønland. Det giver Nuuk et ansvar for til 
enhver tid at kunne tilbyde attraktive muligheder for udvikling og etablering af 
virksomheder. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at facilitere udviklingen bedst muligt og 
ønsker derfor at planlægge for en rummelig byudvikling. Samtidig er det et 
ønske at muliggøre etablering af forventede afledte funktioner – herunder 
offentlige funktioner som bl.a. skoler, fritidscentre og børneinstitutioner - og 
den nødvendige infrastruktur. Alt sammen er indeholdt i nærværende 
kommuneplantillæg. 
 

1.2 NUUK CITY DEVELOPMENT 

NCD består af flere delelementer lokaliseret i Qinngorput og Siorasiorfik, samt 
på mange nedslag i den eksisterende by. En stor del omhandler etableringen 
af et nyt byområde beliggende i Siorarsiorfik.  
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Målet her er at etablere nye boligområder, der samlet kan rumme over 3.000 
nye boliger i Siorarsiorfik og tilsvarende over 400 nye boliger i Qinngorput.  

Den nye bydel i Siorarsiorfik skal bl.a. rumme en ny skole, nye daginstitutioner 
samt et varieret udbud af erhverv, service og fritidsanlæg. Hertil kommer en 
større udbygning af infrastrukturen i form af kystvej på terræn eller en tunnel 
fra Qinngorput samt tilhørende udbygning af vejnettet, kyststien, diverse 
teknisk forsyning samt etablering af fælles byrum mv. 

Som en del af det samlede udviklingsprojekt, skal der centralt i Nuuk og i 
Qinngorput etableres nye skoler og AKO'er samt nye daginstitutioner. 
Ydermere ønskes mulighed for at realisere et nyt og større kulturelt og 
kommercielt projekt, CCC (Cultural Commercial Complex), bestående af et 
stadion og andre kulturelle formål, samt tilhørende arealer til erhvervsformål, 
der tiltænkes anlagt i området ved det gamle stenbrud ved inderhavnen i 
bunden af Malenebugten. 

Det samlede byudviklingsprojekt NCD består således af følgende 
delelementer: 

� Ny bydel i Siorarsiorfik og Qinngorput (Byggefelter + infrastruktur), 
med mulighed for udbygning af boliger, centerfunktioner og erhverv 

� Adgangsvejen til Siorarsiorfik fra Nuuk via Qinngorput i form af kystvej 
på terræn/tunnel, og øvrig infrastruktur til den nye bydel 

� Kyststi der fysisk og visuelt forbinder Qinngorput med Siorarsiorfik 

� Nye Skoler: Ny skole som erstatning for Atuarfik Samuel Kleinschmidt 
(ASK) & Ukaliusaq (USK), udvidelse af Hans Lynge Skolen og ny 
skole i Siorarsiorfik 

� Nye integrerede daginstitutioner – børnehaver og vuggestuer 

� AKO (SFO) - Fritidscentre for børn og unge.  

� CCC (kulturelle formål som bl.a. stadion og arealer til erhvervsformål) 

� Arealer til erhverv 

Kommuneqarfik Sermersooq har formuleret en overordnet vision for 
kommunens Arkitekturpolitik. Denne overordnede vision indarbejdes i 
projektet som et redskab til både at sikre og styrke de arkitektoniske kvaliteter 
og -værdier i den fremtidige byudvikling i Nuuk.  

Målsætningen med kommunens Arkitekturpolitik er at fremme 
identitetsskabende arkitektur – forstået som identitet for det enkelte individ, 
såvel som for stedet og fællesskabet. Samtidig er der fokus på 
sammenhængen mellem boliger og livskvalitet, hvor målet er at bygge gode 
og funktionelle boliger og anlæg, der beriger livskvaliteten.  
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Andre mål er:  

� Boligen som rum for livet og boligbebyggelse som fremmer tryghed.  

� Byrum og byliv; byrummet som sted for mødet mellem mennesker.  

� Tid og sted, om at være tro mod de naturgivne vilkår og muligheder. 
 

Arkitekturpolitikken tænkes at fungere som ’benchmarking’ – altså et 
sammenligningsgrundlag - og dermed en indikator på, om byudviklingen og 
realiseringen af NCD sker efter Kommuneqarfik Sermersooq's oprindelige 
intentioner. 

Kommunen udarbejder som styringsredskab for byudviklingen i øvrigt en 
designmanual, der beskriver og illustrerer krav og intentioner til design, 
materialevalg mv. i forbindelse med NCD og etableringen af de nye 
byområder og bynære funktioner.  

Endvidere videreudvikles masterplanen i NCD regi. Masterplanen bearbejder 
særligt infrastruktur-, forsyning- og afvandingsforhold mv. 
 

1.3 PLANENS OPBYGNING 

Kommuneplanen skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give 
borgerne og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i 
sammenhæng med planlægningen som helhed. 

I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, 
hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes 
inden for et bestemt område. 

Planloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde 
detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre 
kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til 
at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives 
arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden 
nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. 

Denne plan omfatter 37 kommuneplantillæg i en samlet plan med fælles 
redegørelse og består overordnet betragtet af to dele: 

1 En fælles redegørelse for tillæggets baggrund og formål, samt forholdet til 
anden planlægning. Endvidere redegøres der for ændringer i 
hovedstrukturen for Nuuk. 

2 Detaljeret planlægning med redegørelse, bestemmelser og kortbilag for hver 
af de 37 kommuneplantillæg. 
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I alt omfatter planen separate kommuneplantillæg for 37 delområder i Nuuk og 
Nuussuaq, samt i udviklingsområderne i Qinngorput og Siorarsiorfik, der alle 
er udpeget som en del af Nuuk City Development projektet (NCD). Dette 
garanterer i sig selv ikke realiseringen af projektet.  

Modsat forhindrer tillægget ikke, at andre områder kan inddrages i projektet 
over tid og at andre scenarier for udviklingen af Nuuk kan opstå. 

Med denne samlede planlægning i form af 37 kommuneplantillæg sikres til 
gengæld et konkret plangrundlag for de nødvendige arealer til at imødegå det 
fremtidige arealbehov for byudviklingen i Nuuk.  

Med denne samlede planlægning for 37 delområder udlægges nye arealer 
ligesom arealer i den eksisterende by frigøres til udvikling og omdannelse. Alle 
arealer omfattet af de 37 kommuneplantillæg indgår i projektet Nuuk City 
Development (NCD), og arealerne udlægges dermed direkte til kommunale 
byudviklingsprojekter. Arealerne kan anvendes af Kommuneqarfik 
Sermersooq eller et af Kommuneqarfik Sermersooq direkte eller indirekte 100 
procent ejet udviklingsselskab til såvel offentlige som private formål. I 
overensstemmelse med § 38, stk. 3. i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 
2010 om planlægning og arealanvendelse vil Kommuneqarfik Sermersooq på 
baggrund af nærværende kommuneplantillæg indhente Grønlands Selvstyres 
godkendelse af arealudlægget. 
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2 FÆLLES REDEGØRELSE 
De hovedstrukturelementer og konkrete delområder der indgår i nærværende 
kommuneplantillæg for 37 delområder indarbejdes efter den endelige 
vedtagelse i den samlede digitale kommuneplan for Kommuneqarfik 
Sermersooq.  

Kommuneplantillæggene fastlægger overordnede og detaljerede 
bestemmelser for de arealer, der indgår i NCD projektet. Inden der kan gives 
arealtildeling til større bygge- og anlægsarbejder skal der udarbejdes 
detaljerede bestemmelser. I områder, hvor der alene er fastlagt overordnede 
delområdebestemmelser, gives mulighed for anvendelse til mindre tekniske og 
rekreative anlæg, herunder stier og lignende. 

2.1 BYUDVIKLING 

Nuuk har næsten 18.000 indbyggere og indbyggertallet er fordoblet siden 
1977. Således rummer byen i dag 30 % af Grønlands befolkning. 
Kommuneqarfik Sermersooq's Hovedstadsstrategi anslår op mod 30.000 
indbyggere i 2030. 40% af den samlede befolkning i Grønland vil til den tid bo 
i Nuuk da tendensen fortsat er, at mange gerne vil flytte til Nuuk. 

Den store udvikling og transformation som Nuuk oplever, giver både 
muligheder og udfordringer. Med Hovedstadsstrategi for Nuuk er der 
formuleret et klart politisk ønske om, at udviklingen af Nuuk skal foregå efter 
nogle faste principper. Der skal skabes en by der på flere fronter udtrykker, at 
Nuuk er Arktisk hovedstad og - ikke mindst - en hovedstad, der er levende og 
mangfoldig og i fortsat udvikling. Hovedstadsfunktionerne skal arkitektonisk 
skille sig ud og afspejle deres funktion. 

Den forventede byudvikling i Nuuk skal også ske på en måde, der er både 
robust og bæredygtig. 

Med robust menes der, at byudviklingen er udformet på en måde, så den 
tager højde for eventuelle udefrakommende påvirkninger og beslutninger. Her 
tænkes der først og fremmest på en eventuel ændret lufthavnsbetjening af 
Nuuk og Grønland som helhed, men også på eventuelle udviklinger inden for 
turisme og råstofområdet, der kan føre til en øget erhvervsmæssig og 
bosætningsmæssig aktivitet i Nuuk. 

Med bæredygtig menes, at byen også i fremtiden skal udvikles på en måde, 
der styrker og fremmer de særlige kvaliteter ved Nuuk – og dette på en både 
miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssig måde. Dette betyder først og 
fremmest, at der arbejdes med etablering af nye attraktive bydele men også 
med fortætning af den eksisterende by på en måde, der samtidig kan være et 
forbillede for den arktiske by- og bygningskultur.  
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Det vil blandt andet sige, at behovet for nye bolig- og erhvervsområder skal 
dækkes på en måde, hvor den grønne struktur i byen ikke svækkes. Men 
erkendelsen er, at der fortsat vil være behov for at udvikle nye byområder for 
at imødekomme de forventede behov for byudvikling. Derfor er der også brug 
for at inddrage den sociale vinkel og planlægge for udbygning af de offentlige 
institutioner, som en afgørende forudsætning for realisering af en 
velfungerende by. 

Nuuk City Development kan blive det største byudviklingsprojekt i Grønlands 
historie. Et projekt der kan føre til, at Grønlands hovedstad i løbet af de næste 
8-10 år udvides med mindst 2.500 boliger, to nye folkeskoler, en ny 
overbygning til AHL, 10 integrerede daginstitutioner, 3 AKO’er, nye 
erhvervsarealer, hoteller og centerfunktioner, arealer til nye kulturelle formål. 

Nuuk er i dag afgrænset af fjelde eller hav til alle sider, men et fortsat behov 
for udvikling betyder, at byen nu må vokse ud af sine gamle rammer. Derfor er 
det et grundlæggende element og en forudsætning for NCD projektet, at der 
etableres en vejforbindelse til den nye bydel Siorarsiorfik. Denne kan 
anlægges ved udsprængning af en hylde på fjeldsiden til en kystvej eller ved 
at drive en tunnel gennem fjeldet.  

I forbindelse med udbygningen i Siorarsiorfik kan der anlægges en kyststi på 
terræn mellem Qinngorput og Siorarsiorfik. Kyststien er tiltænkt som vandresti, 
der vil kunne etableres fra det indre Qinngorput langs kysten, over fjeldet og 
rundt i Siorarsiorfik og ind til Kobbefjord. 

2.2 ARKITEKTUR OG DESIGN 

Kommuneqarfik Sermersooq udarbejder i forbindelse med Nuuk City 
Development projektet en designmanual. Designmanualens hovedformål er at 
sikre et højt kvalitativt niveau for udviklingen af Nuuk. I forventningsafstemning 
og dialog mellem Kommuneqarfik Sermersooq byggesagsbehandler, 
investorer, arkitekter og andre medvirkende, skal den være med til at forme og 
inspirere de mange nye delområder, byrum og bygninger i byen. Manualen 
skal fungere som et styringsredskab for kommunen og udviklingen af de 
byområder der indgår i NCD projektet, og understøtte bl.a. sagsbehandleren 
igennem udviklingsfasen, for på bedste måde at sikre at intentionerne og 
kvaliteterne i masterplanen opfyldes. Designmanualen skal også fungere som 
en inspirationskilde og give retningslinjer for øvrige involverede parter, ved 
opstart af et givent projekt. Manualen skal i sin helhed give et godt overblik 
over hele masterplanen, samt retningslinjer og forslag til specifikke løsninger 
af enkeltdele. Omhandlende: den designmæssige vision bag masterplanen, 
udstykning og infrastruktur, bebyggelses omfang og ydre fremtoning og 
endvidere byrumsdisponering herunder lege- og opholdsområder.  
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Designmanualen skal hjælpe rådgivere og entreprenører med at sikre at 
kvalitet og funktionalitet lever op til de krav Kommuneqarfik Sermersooq 
ønsker for byudviklingen i Nuuk.  

Kommuneplantillægget indeholder ikke specifikke bestemmelser for 
bebyggelsens arkitektur i de enkelte delområder, idet dette reguleres i den 
tilhørende designmanual, jf. afsnit 1.2. Designmanualen udmønter således de 
konkrete projekter, men indeholder også overordnede principper for 
disponering og udformning af bolig- og institutionsbyggeri, som sikrer den 
ønskede kvalitet og den optimale ramme for et godt byliv.  

Med designmanualen fastlægges således en samlet plan for disponeringen og 
udnyttelsen af restrummeligheden i det enkelte delområde. Nærværende 
kommuneplantillæg fastlægger ikke krav om hvordan de udlagte 
byggeområder konkret skal disponeres og indrettes. Med designmanualen 
dokumenteres gennem en samlet plan for områdets udnyttelse, at det enkelte 
byggeområde kan indrettes med de ønskede funktioner. For at kvalitetssikre 
byggeri i udviklingsområderne indgår ligeledes at Kommuneqarfik Sermersooq 
eller udviklingsselskabet skal godkende projekter før der gives arealtildeling 
og byggetilladelse. 

2.2.1 Masterplanen 
Kommuneplantillæggets udviklingsområder i Qinngorput og Siorarsiorfik er 
bearbejdet på baggrund af en foreløbig masterplan. 

Den visionære masterplan for området viser i udkast, en variation af 
boligtypologier, der nænsomt er lagt i det smukke landskab med adkomst fra 
kurvede veje der følger terrænets naturlige koter. Masterplanen skitserer 
således en ny bydel i pagt med naturen - niveauspring, fjeldplateauer, elve, 
bevoksning, vind, sol og udsynsforhold.  

 

Udsnit fra den foreløbige 
masterplan 
Nordic - Office of Architecture 
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Boligtypologierne som er præsenteret i den foreløbige masterplan, opnår alle 
havudsigt, og er placeret så der skabes fællesskabende uderum mellem 
husene. Hjertet i det nye bykvarter i Siorarsiorfik, samler sig om det centralt 
placerede byrum ved havnen, hvorfra man har direkte kig ind mod Nuuk. 

2.2.2 Princip for infrastruktur 
Hovedgeometrien for infrastrukturen i Siorarsiorfik er bearbejdet i 
masterplanen og således et væsentligt udgangspunkt for nærværende 
kommuneplantillæg. Ved design af byrum og veje skal der sikres plads til 
sneoplag i områderne mellem husene. 

 

2.2.3 Principper for udformning af boligbebyggelse 
I det følgende introduceres nogle af de bærende principper i designmanualen. 

Rækkehuse og énfamiliehuse 
Forskudte rækkehuse er en kendt bebyggelsestypologi i Nuuk. Denne 
boligform egner sig særdeles godt til at optage niveauforskelle i landskabet 
samtidig med, at de forskudte huse skalerer boligerne ned til ’den 
menneskelige skala. 

Boligen udformet som énfamiliehus løsrevet fra en direkte sammenbygning er 
også en mulighed i de nye byområder. 

Den maksimale bygningshøjde for énfamilieshuse og rækkehusboliger 
forventes fastsat til hhv. 2 og 3 etager. 
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Klyngebebyggelse 
Klyngebebyggelse består af et varierende antal huse, der placeres omkring en 
fælles gårdsplads. Hermed skabes der en bebyggelse, hvor alle har udsigt 
samtidig med, at der etableres et fællesskab omkring gårdspladsen. Denne 
boligform tænkes overvejende placeret i ’plant’ landskab og på plateauer.  

Hver bygning opdeles f.eks. i flere boliger. Bygningsskalaen for 
klyngebebyggelse i de nye boligområder forventes at være 3-4 etager.  

 
Etagebebyggelse 
Ny etageboligbebyggelsen tænkes udformet som forskudte længer eller 
karrélignende bebyggelse. De forskudte længer består af boligstænger der 
vinkles således, at de kan danne fællesskaber og varierende rumligheder 
imellem husene. Boligstængerne placeres eksempelvis langs koterne i 
landskabet. 'Knækket' på boligstangen er med til at nedskalere bebyggelsen 
samtidig med, at de kan optage de kurver og niveauforskelle, der findes i 
landskabet.  

Karrébebyggelse giver tilsvarende muligheder for lokale fællesskaber i 
bebyggelsernes indre og kan danne 'ryg' for mere åbne bebyggelser og 
understrege vigtige forløb langs primære veje o.l. 

Den gennemsnitlige skala for etagehuse forventes at være 3 - 5 etager.  

 

Vej-, sti- og parkeringsforhold 
Vejadgang til byggeområderne skal generelt ske via interne boligstikveje, der 
tilkobles primærveje og nye lokalveje. Parkering tænkes overvejende anlagt 
på terræn i tilknytning til den enkelte bebyggelse. 

Snerydning og arealer til sneoplag skal tænkes ind i disponering af 
områderne og den nye bebyggelse. 
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Parkering kan med fordel disponeres i 'lommer', hvilket sikrer flest mulige 
parkeringsfrie byrum mellem de enkelte bebyggelser. Der gives også 
mulighed for at anlægge parkering i bebyggelsens stueplan, hvor det er 
hensigtsmæssigt ift. udnyttelse af et meget skrånende terræn. 

Stinettet er en af de bærende strukturer i området og skal med kyststien som 
primær sti forbinde Siorarsiorfik og det øvrige Qinngorput, og dermed også 
sikre trafiksikker adgang til bydelenes skoler og institutioner. 

Stierne kan både fremtræde som trampestier eller som befæstede stier. 
Hovedstierne - herunder kyststien - tænkes udformet med belægning og 
belysning, så det føles trygt at færdes i området hele døgnet og året rundt. 

Ubebyggede arealer og friarealer 
Den overordnede idé bag byudviklingsprojektet i Qinngorput og Siorarsiorfik 
er, at lade landskabet styre hvor der skal bygges således, at stedets 
oplevelsesmæssige og rekreative værdier bevares og – om muligt - styrkes. 

De ubebyggede arealer mellem husene disponeres hovedsageligt til private 
friarealer med mulighed for leg og ophold i vindafskærmede zoner. Disse 
arealer tænkes etableret som en fælles opholdszone tilhørende de forskellige 
bebyggelser. Zonerne kan indrettes til siddende ophold, legepladser og andre 
aktiviteter som f.eks. køkkenhaver, grillplads o.l.  

De private friarealer på terræn kan således i høj grad udformes efter 
beboernes og brugernes behov og ønsker, men som minimum så der opnås 
bedst mulig opholdskvalitet ift. solorientering og læ. Generelt lægges vægt på 
opholdsarealernes kvalitet frem for kvantitet.  

Arealerne på terræn kan endvidere suppleres med private altaner eller 
terrasser, der har direkte adgang fra den enkelte bolig. Friarealer, der er 
disponeret til parkering, brandvej o.l. medregnes ikke som opholdsarealer, 
men kan – i en vis grad udgøre et supplement hertil.  

Ved skoler og institutioner er det et generelt krav, at der skal etableres 
udendørs opholdsareal svarende til 40-100% af etagearealet. På denne måde 
sikres gode og tidssvarende rammer til et godt hverdags- og fritidsliv for en 
meget vigtig del af Nuuks befolkning – nemlig børnene og de unge. Dette krav 
er indarbejdet direkte i tillæggets detaljerede bestemmelser. 

2.3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

2.3.1 Landsplanlægning  
De 37 kommuneplantillæg der indgår i den samlede planlægning for Nuuk City 
Development berører ikke direkte landsplanlægningen, men planlægningen 
har et omfang og et muligt volumen for boligudbygningen der gør, at det kan 
have landsplanmæssig interesse. 
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Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. 

 

2.3.2 Kommuneplan 
Alle delområder, der er omfattet af nærværende kommuneplantillæg, er 
omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik Sermersooq. For de 
områder der indgår i masterplanen er der flere nye delområder i Qinngorput 
og Siorarsiorfik, som vist på oversigtskortet nedenfor. 
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Forholdet til gældende kommuneplan fastlægges i redegørelsen for det 
enkelte konkrete kommuneplantillæg i kapitel 4. 

For generelle bestemmelser ved containere, ubebyggede arealer og friarealer, 
parkeringsnorm, samt forhold vedrørende arealadministration henvises til 
Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik Sermersooq. 

2.3.3 Jordfaste fortidsminder 
Kommuneqarfik Sermersooq er bekendt med, at der er fortidsminder i 
delområder, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Kommuneqarfik 
Sermersooq har fået udarbejdet en rapport af Grønlands Nationalmuseum og 
Arkiv, der angiver hvordan kommunen skal forholde sig til de arkæologiske 
strukturer. Denne findes som selvstændigt dokument. 

Jordarbejder i området er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om 
fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. 

Hvis der under jordarbejder påtræffes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet 
standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal bygherre straks 
rette henvendelse til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. 

2.3.4 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. 

Kapitel 5-virksomhed 
I erhvervs- og havneområder (B-områder) kan der etableres virksomheder 
med særlige beliggenhedskrav, herunder særligt forurenende virksomhed 
(kapitel 5-virksomheder). I hvert tilfælde skal der træffes foranstaltninger til 
forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne. 

Det skal forudses, at der ved indretningen af de forurenende virksomheder 
skal ske afskærmning mod røg-, støj-, støv- og lugtgener i form af lukkede 
bygværker, fx ift. støj og støv fra knuseværk. Endvidere kan der etableres 
oplag og lignende med containere, udstyr og materialer mv., men området må 
ikke anvendes til ikke fyldplads, losseplads o.l. 

VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet 
Bygherre er ansvarlig for at udføre de nødvendige undersøgelser samt at 
fremskaffe de nødvendige oplysninger til brug for at belyse eventuelle 
miljøkonsekvenser som følge af projektet. 
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2.3.5  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 og private tekniske anlæg, 
såsom transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af 
transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit. 

Varme 
Områdets opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiit's retningslinjer. 

Kloakering 
Bebyggelse 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 Sermersooq's renovationsordning 
efter det til en hver tid gældende regulativ. 

Snerydning og bortkørsel af sne 
Sneoplag kan ske inden for de fastlagte vejbyggelinjer. Bortkørsel af sne skal 
ske ud til fjorden eller udpegede sneoplagsområder. 

Byggemodningsudgifter 
Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter 
skal fremgå af særlig betalingsvedtægt. 

2.3.6 Klausulerede zoner 
På Inatsisartuts efterårssamling 2015 blev der taget principbeslutning om, at 
der skal arbejdes for, at der anlægges nye lufthavne ved Tasiilaq og 
Ittoqqortoormiit, samt at den eksisterende lufthavn i Nuuk udvides til 2.200 m, 
så den kan håndtere internationale flyvninger. 

Dette kommuneplantillæg tager højde for denne udvidelse, så vidt det er 
muligt. Området ligger inden for højdebegrænsningerne i forbindelse med den 
mulige udvidelse af lufthavnens landingsbane til 2.200 m. Dog er de 
klausulerede zoner for den nye udvidede landingsbane endnu ikke endeligt 
fastlagt. 

Alle delområder 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, eller den 
koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med 
en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen. 
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Udstrækning af de 
nuværende 
klausulerede zoner i 
og omkring Nuuk. 

Fra NunaGiS 

 

Endvidere er enkelte delområder helt eller delvist omfattet af ind- og 
udflyvningsflader, hvor den maksimale kipkote er variabel og afhænger af 
afstand til landingsbanen.  
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2.3.7 Ophævelse af planer 
De områder der indgår i det samlede kommuneplantillæg er i 8 tilfælde 
omfattet af lokalplaner og kommuneplantillæg:  

Kommuneplantillæg 1C29-1 Blok P: Planen giver mulighed for nedrivning af 
bygning B-1245, Blok P, og at området efter reetablering kan anvendes til 
midlertidige projekter. Med vedtagelse af kommuneplantillæg 1C32-1, 
ophæves planen inden for det berørte delområde. 

Lokalplan 1.19 Ilivinguaq-området: Planen er opdelt i tre delområder, og sikrer 
inden for det relevante område udvidelse af Samuel Kleinschmidt Skolen. Med 
vedtagelse af kommuneplantillæg 1C33-1, ophæves planen inden for det 
berørte delområde. 

Kommuneplantillæg 1C30-2 Familiernes Hus: Planen sikrer opførelse af et 
familie-dagcenter for unge familier og unge mødre. Med vedtagelse af 
kommuneplantillæg 1C34-1, ophæves planen i sin helhed,  

Kommuneplantillæg 1C3-3 Qatserisut: Planen sikrer i det berørte delområde, 
byfornyelse i form af boliger og centerformål. Med vedtagelse af kommune-
plantillæg 1C35-1, ophæves planen inden for det berørte delområde. 

Kommuneplantillæg 1D4-3 Stadionområdet: Planen sikrer udvikling af stadion 
til et rekreativt, kulturelt og sportsligt område. Med vedtagelse af 
kommuneplantillæg 1C36-1, ophæves planen inden for det berørte 
delområde.  

Kommuneplantillæg 2B2-3 Nuuk Containerhavn: Planen sikrer udbygning af 
havnen og udlæg af s arealer til en ny containerhavn. Med vedtagelse af 
kommuneplantillæg 2B4-1, ophæves planen inden for det berørte delområde. 

Lokalplan 2.05 Nuussuaq, Øvre plateau: Planen sikrer areal til offentligt 
boligbyggeri. Med vedtagelse af kommuneplantillæg 2C5-1, ophæves planen 
inden for det berørte delområde. 

Lokalplan 3E1-1 Affaldshåndtering og kommunal materielgård ved Sarfaarsuit: 
Planen sikrer areal til affaldshåndtering og forbrændingsanlæg. Med 
vedtagelse af kommuneplantillæg 2C4-1, ophæves planen inden for det 
berørte delområde. 

Kommuneplantillæg 4C1-4 Pisissia: Planen sikrer byudvikling i den centrale 
del af Qinngorput. Med vedtagelse af kommuneplantillæg 4C5-1, ophæves 
planen inden for det berørte delområde.   
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  2.4 RETSVIRKNING 

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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Hovedstrukturkort 
Røde streger: bydele, røde 
cirkler: bycentre, orange 
cirkler: lokalcentre, blå 
streger: erhvervsarealer, 
grønne markeringer: friholdt 
landskab og grønne strøg 

 

 

3 HOVEDSTRUKTUR FOR NUUK 
Hovedstrukturen for Nuuk er overordnet set baseret på en robust og 
bæredygtig byudviklingsstrategi. Med Kommuneplan Sermersooq 2028 er der 
sat fokus på 6 generelle temaer og 8 fokusområder bl.a. for udviklingen af 
Qinngorput, kyststien, byfortætning samt udbygning af infrastrukturen og 
byens centerstruktur. 

Med denne kommuneplan ændres hovedstrukturen for Nuuk. Der planlægges 
dels for udbygningen af Qinngorput, dels for udviklingen af en helt ny bydel i 
Siorarsiorfik med et nyt bycenter og lokalcenter og dels for udbygning af 
infrastrukturen, for at kunne betjene den nye bydel. 

Det er som udgangspunkt vigtigt, at få skabt god trafikal forbindelse til 
Siorarsiorfik for at kunne udvikle området optimalt. Derfor er anlæg af 
vejforbindelse en væsentlig forudsætning for NCD projektet.  
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Tilbage i 2009 blev der skitseret på muligheden for, at skabe en forbindelse fra 
Qinngorput til Siorarsiorfik. Som alternativ til anlæg af en tunnelløsning, er der 
givet mulighed for at det kan undersøges om et vejanlæg kan anlægges på 
terræn ved udsprængning af en hylde på overfladen af fjeldet på strækningen 
mellem Aqqusineq Dronning Margrethe II i Qinngorput og ny primær trafikvej i 
Siorarsiorfik. 
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3.1 FORMÅL 

Det er nødvendigt at revidere og opdatere planlægningen i en række områder 
af Nuuk for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel på arealer til 
boligudbygning og afledte funktioner, herunder infrastruktur og servicetilbud. 

Der er således behov for en planlægning, som også på lang sigt kan sikre 
disponering af nye arealudlæg ud fra en samlet strategi gældende for 
kommunen. En kombination af byudvikling på Qinngorput og fortætning i Nuuk 
forventes at kunne dække en stor del af behovet for nye boliger og de afledte 
funktioner, der følgeligt vil blive behov for.  

Det primære formål med denne kommuneplan er således at udpege nye 
arealer til boligudbygning og til lokalisering af offentlige servicefunktioner, 
herunder at muliggøre udbygningen af ny bydel i Siorarsiorfik. 

Kommuneplanen skal sikre, at nuværende og fremtidig byudvikling sikres de 
bedst mulige vilkår i udviklingen af Nuuk som Arktis hovedstad. 

 

3.2 INDHOLD 

Denne kommuneplansrevision omfatter i alt 37 delområder i Nuuk. Der 
foretages dels ændring af anvendelsen i eksisterende kommuneplanlagte 
områder, og dels udlægges der nye delområder - primært til center- og 
boligformål – men i enkelte tilfælde også til erhvervs- og havneformål. 

For alle 37 delområder fastlægger det enkelte kommuneplantillæg områdets 
anvendelse, byggemulighed, restrummelighed og trafikbetjening. I de 
delområder, hvor der udarbejdes detaljerede bestemmelser, fastlægger 
tillægget ligeledes områdets disponering og bebyggelsens art, samt 
bestemmelser for friarealer og udendørs opholdsarealer. 

 

3.3 HOVEDSTRUKTUR ÆNDRINGER I NUUK 

De følgende hovedstrukturafsnit indeholder beskrivelse af de forskellige 
elementer og strukturer, der planlægges ændret når byen udbygges. 

Nuuk som hovedstad i Arktis er genstand for en drastisk udvikling og påvirkes 
både af den fortløbende urbanisering, udvikling erhvervslivet og store 
investeringer i infrastrukturen. 

Der planlægges for at sikre plads til den forventede udvikling. Det forventes 
ikke alene at den nuværende udvikling med tilflytning til Nuuk forsætter, men 
investeringer i havn og lufthavn, nye tidssvarende boliger, pasningsgaranti for 
børnefamilier og udvikling i erhvervslivet kan være med til at bremse 
udvandringen og dermed fastholde befolkningen i Grønland. 
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Det forventes, at forbedringer i infrastrukturen og en positiv udvikling inden for 
flere erhvervssektorer som bl.a. havnerelaterede erhverv som fiskefabrikker, 
frysehuse, shipping virksomheder samt nye eksport virksomheder, vil styrke 
væksten i Nuuks befolkningstal og sætte større pres på behovet for, at der 
bygges nye tidssvarende boliger og på behovet for investeringer i den 
offentlige service. 

 

Med en samlet plan, hvor planlægningen ændres i 37 delområder, gives der 
mulighed for udbygning med skoler og integrerede institutioner, for etablering 
af nye boligområder og nye arealer til erhvervsformål og kulturelle funktioner.  
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Blå: nuværende erhvervs- 
områder, lys blå: fremtidige 
erhvervsområder 
 

 

Rød: bydelscentre, orange: 
lokalcentre, åben orange 
cirkel: fremtidige lokalcentre 

Der planlægges både for omdannelse og fortætning af den eksisterende by, 
for videre udbygning i Qinngorput og udvikling af Siorarsiorfik. 

3.3.1 Boligudbygning og nye byområder 
Der er i de seneste årtier bygget mange boliger i Nuuk, men med den 
demografiske udvikling og særlig det fortsat voksende befolkningstal er der en 
stor efterspørgsel på arealer til nyt boligbyggeri i Nuuk.  

I denne plan indgår dels fortætningsmuligheder i den eksisterende by, 
udbygning i Qinngorput og den detailplanlægges for udbygning af 
boligområder i Siorarsiorfik. 

Der planlægges generelt for en fornyelse af den eksisterende boligmasse, 
med tidssvarende boliger i alle bydele. Konkret gives der mulighed for 
etablering af en bred variation af boligtyper og –størrelser. Samlet planlægges 
der her for at der kan etableres op mod 4.200 nye boliger, heraf ca. 800 i 
Nuuk og Qinngorput, samt ca. 3.400 i Siorarsiorfik. 

Kommuneqarfik Sermersooq udarbejder i forbindelse med Nuuk City 
Development projektet en designmanual. Der skal udarbejdes en 
designmanual, der skal være med til at sikre kvalitet i byudviklingen og sikre 
forventningsafstemning mellem de forskellige interesseparter. Den skal være 
et styringsredskab for udviklingen af de byområder der indgår i NCD projektet, 
og understøtte at intentionerne og kvaliteterne i planen opfyldes. 

3.3.2 Erhvervsstruktur 
Samtidigt med behovet for nye boliger er der stadigt pres på erhvervsarealer 
og behov for nye arealer flere forskellige erhvervstyper. Der har været planlagt 
for erhvervsbåndet med udgangspunkt i den nye erhvervshavn på Qeqertat og 
de eksisterende erhvervsområder ved Pukuffik. 

Dele af erhvervsbådet detailplanlægges her, både til tungere erhverv knyttet til 
transport, fremstilling og håndværk, samt produktionshaller, oplag og lignende 
i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i NCD regi, og til lettere erhverv i 
form af arealer til kontorformål, service og liberale erhverv. 

I tillæg udlægges nye erhvervsområder i Siorarsiorfik, der kan anvendes til 
produktionshaller, servicefunktioner og lignende i byggefasen og senere til 
andre mere traditionelle erhvervstyper. 

3.3.3 Centerstuktur 
Centerstrukturen i Nuuk består ud over hovedcentret i bymidten af to 
bydelscentre samt lokalcentre i de forskellige bydele. Der planlægges her for 
et nyt bydelscenter i Siorarsiorfik, suppleret af et lokalcenter. 

Et vigtigt sigte med NCD projektet er at der gives mulighed for udbygning af, 
skoler, AKO'er og daginstitutioner.  
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Trafikstruktur:  
Rød: primærveje,  
stiplet: fremtidige primærveje. 
Stistruktur: Grøn 
 
 

 

Grøn struktur 
 

 

Hensigten er at der som en del af det samlede udviklingsprojekt, skal 
etableres ny skole centralt i Nuuk som erstatning for ASK og USK, areal til en 
overbygning ved AHL i Qinngorput og en ny skole i Siorarsiorfik og samt 
AKO'er og nye daginstitutioner, der vil sikre mulighed for en pasningsgaranti til 
børnefamilier.  

3.3.4 Infrastruktur 
Udbygningen af den nye erhvervshavn på Qeqertat og beslutningen om at der 
skal anlægges en ny atlantlufthavn, sikrer at Nuuk får optimale forbindelser til 
omverdenen om en del af forudsætningen for byens udvikling og branding 
som Arktisk Hovedstad. 

Det et grundlæggende element og en forudsætning for udbygning af 
Siorarsiorfik, at der etableres en vejforbindelse til den nye bydel. Der er givet 
mulighed for, at denne kan anlægges ved udsprængning af en hylde på 
fjeldsiden til en kystvej eller ved at drive en tunnel gennem fjeldet. 

Byudvikling i Siorarsiorfik stiller ligeledes krav til udbygning af 
forsyningsinfrastruktur som skal fremføres sammen med vejanlæg.  

Kyststien forløber langs kysten og tilbyder på den måde en oplevelse af Nuuks 
varierede kystlinje. Det skal være muligt at færdes hele vejen langs kysten og 
på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder. Der planlægges 
for at der sikres areal til kyststien i de nye byområder. 

3.3.5 Grøn struktur 
Der planlægges for at der indgår grønne og rekreative områder i 
byudviklingen, som er med til at sikre attraktive byer og byrum. 
Kommuneplanens princip om, at fremhæve oplevelsen af landskabet ved at 
sikre tilgængelig kyst og fjeld, er videreført. 

I de nye byområder er der planlagt for, at kysten friholdes for 
byggemuligheder, både for at sikre offentlig adgang til kysten og for at der 
sikres mulighed for, at der kan etableres en sammenhængende kyststi. 

Der er med større friholdte områder og grønne kiler sikret bynære rekreative 
muligheder med plads til aktiviteter og nærhed til natur i udviklingen af nye 
byområder. Det er prioriteret at udvikle bæredygtige bydele, der med afsæt i 
stedets topografi, fremhæver landskabet og nærheden til naturen og dens 
store attraktivitet. 
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Områderne er nummereret 
fortløbende og de nye 
delområder og veje vil blive 
navngivet senere af 
stednavneudvalget. 

 

 

 

4 Kommuneplantillæg 
De følgende afsnit omfatter tillæg til den gældende kommuneplan for de 
arealer der indgår i planlægningen af NCD. Hvert kommuneplantillæg består 
af to dele - en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel - samt kortbilag. 

Nærværende dokument omfatter 37 kommuneplantillæg, hvor der oprettes 
nye delområder eller gennemføres ny planlægning for eksisterende 
delområder: 

- 1C32-1 Arsiffik - Ukaliusaq (USK) 
- 1C33-1 Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) 
- 1C34-1 Tuujuk 
- 1C35-1 Brandstationen 
- 1C36-1 Stadionområdet 
- 1C26-1 Centerområde ved Tuapannguit 
- 2C5-1 Nuussuaq (Sinarsua) 
- 2C4-1 Cultural Commercial Complex (CCC) 
- 2B4-1 Erhvervsområde Qeqertat/Fyrø 
- 2B5-1 Erhvervsområde Qeqertat Nord 
- 3B2-1 Erhvervsområde øst for Golf klubben 
- 3B4-1 Erhvervsområde ved Pukuffik 
- 4C5-1 AKO ved Atuarfik Hans Lynge 
- 4C6-1 Overbygning til Atuarfik Hans Lynge 
- 4C3-1 Ningitsivik (Institution) 
- 4D7-1 Kystlinje og lavninger i Qinngorput 
- 4D10-1 Friholdt område (Tunnel mellem Qinngorput og Siorarsiorfik) 
- 4A7-1 Boligområde ved Mitsimmavik 
- 4C7-1 Centerområde ved Mitsimmavik 
- 5D1-1 Friholdt område Siorarsiorfik Nord 
- 5D2-1 Friholdt område Siorarsiorfik Syd 
- 5D3-1 Friholdt område med fjeldhejs 
- 5D4-1 Friholdt område til Kirkegård 
- 5A1-1 Boligområde Siorarsiorfik Nord 
- 5A2-1 Boligområde Siorarsiorfik Nordøst 
- 5A3-1 Boligområde Siorarsiorfik Midt 
- 5A4-1 Boligområde Siorarsiorfik Nordvest 
- 5A5-1 Boligområde Siorarsiorfik vest 
- 5A6-1 Boligområde Siorarsiorfik ved søen 
- 5A7-1 Boligområde Siorarsiorfik Syd 
- 5A8-1 Boligområde Siorarsiorfik Øst 
- 5B1-1 Erhvervsområde nord 
- 5B2-1 Erhvervsområde syd 
- 5B3-1 Erhvervsområde syd 
- 5C1-1 Siorarsiorfik Bymidte 
- 5C2-1 Kirkeområdet i Siorarsiorfik 
- 5C3-1 Centerområde Siorarsiorfik Syd 
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Planlægningen for Nuuk City Development i alt 37 delområder i bydelene 
Nuuk, Nuussuaq, Qinngorput og Siorarsiorfik, som fremgår af listen på forrige 
side og kortet nedenfor. 
 

 
 

.



Kommuneplantillæg 1C32-1,  
for centerområde Arsiffik, ved Aqqusinersuaq, Nuuk 
September 2017 

 

 

FORSLAG 
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Delområde 1C32's 
placering ved 
Aqqusinersuaq. 
 

 

 

4.1 DELOMRÅDE 1C32 ARSIFFIK - UKALIUSAQ (USK) 

Området – Arsiffik og det tidligere Blok-P område - ligger i den centrale del af 
Nuuk, nord for Kongevej og syd for Blok 1-5 ved H. J. Rinks Vej. Området 
grænser endvidere op til Aqqusinersuaq med Brugsenii og Rådhuset mod vest 
samt det åben-lave boligområde ved Quassunnguaq mod øst. 

Området skal ses som et supplement til bymidtens øvrige funktioner – bl.a. til 
understøtning af et varieret og aktivt by- og butiksliv – men hvor der fortsat er 
gode rammer for fælles aktiviteter og et velfortjent pusterum i hverdagen. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse fastlægges til centerformål, i form af fælles funktioner.  

4.1.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre en sanering 
af Ukaliusaq Skolen (USK) og opførelse af ny stor skole, samt at muliggøre 
etablering en tilknyttet AKO (Atuareernerup Kingornga Ornittakkat) og en 
integreret institution med vuggestue og børnehave i områdets østlige del 
(detailområde 1).  
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I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 

I områdets vestlige del (detailområde 2) gives der mulighed for at der 
overvejende kan opføres boligbebyggelse, men der gives mulighed for at 
indpasse butikker, kontorer, service og andre centerfunktioner. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre en sanering af USK samt opførelse af en ny stor skole, 
samt etablering af en tilknyttet AKO, og en integreret institution 

� At muliggøre anlæg af tilknyttede udearealer til både skole, AKO og 
institution 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for både elever på 
skolen og børnene i institutionerne 

� At sikre vejadgang til området fra Aqqusinersuaq, Kongevej og 
Prinsessevej, jf. kortbilag 1C32. 

Eksisterende forhold  
Delområdet, der har et samlet areal på ca. 4,3 ha, fremtræder forholdsvist 
fladt i kote 27. Hovedparten af området henligger – med undtagelse af 
Ukaliusaq og bygninger ved Kongevej - ubebygget efter nedrivningen af Blok 
P, men er midlertidigt indrettet til forskellige aktivitetsprægede og rekreative 
formål - fx boldbane og dirt jump bane.  

Arsiffik indgår i Nuuk's kulturakse og udgøres af det åbne areal mellem 
rådhuset og skolen. Arsiffik danner bl.a. ramme om årlige kulturarrangementer 
og udendørs sportsarrangementer. 

Den eksisterende bebyggelse omfatter Ukaliusaq Skolen (USK), der ligger i 
den nordøstlige del af området. Længere mod syd – ved 
Prinsessevej/Kongevej - ligger der børnehave, fritidshjem og fitnesscenter. 
Bebyggelsen her fremtræder med træbeklædte facader i forskellige farver, 
mens skolebygningerne er udformet med flade tage og har forskellige typer 
pladebeklædning på facaderne. Al bebyggelse fremtræder i 1-2 etager. 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til en bred vifte af 
centerformål, der understøtter bymidtens rolle – både som bosted og 
samlingssted, samt som primært omdrejningspunkt for offentlig og privat 
service. 
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Der gives mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives og at der kan 
opføres ny bebyggelse til boliger, centerformål og offentlige funktioner. 
Området inddeles i to detailområder, hvor det østlige område forbeholdes 
offentlige funktioner med mulighed for udvidelse eller nyopførelse af Ukaliusaq 
Skolen (USK) og indpasning af AKO (Atuareernerup Kingornga Ornittakkat), 
og institutioner samt etablering af udendørs opholdsarealer fælles for disse 
funktioner og til almen benyttelse. 

Der gives mulighed for, at der inden for detailområde 1 kan opføres ny 
bebyggelse, der kan rumme en ny skole og institutioner. I tilknytning hertil skal 
der anlægges udendørs opholdsarealer, herunder legeplads og boldbane, i 
forholdet 60 % af bruttoetageareal for skoler, 40 % af bruttoetageareal for 
AKO og 100 % af bruttoetageareal for institutioner 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 

I områdets vestlige del kan der opføres og indrettes ny bebyggelse i form af 
etageboliger og centerfunktioner som butikker, erhverv og service. 
Bebyggelsen gives størst tyngde mod hjørnet af Aqqusinersuaq og Kongevej, 
hvor der kan bygges op i 6 etager, mens den gennemgående skala i området 
er 3-4 etager. For at understrege områdets centrale placering i Nuuk og 
bymæssigheden langs Aqqusinersuaq stilles der krav om placering af facader 
i vejbyggelinjen mod denne. 
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4.1.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål - Områder til fælles formål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 – Centerformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af skole, institutioner, kultur- og 
idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af skole, institutioner, kultur- og 
idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, 
samt butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed 
og boliger. 
Området inddeles i to detailområder: 
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Detailområde 1: Områdets anvendelse 
fastlægges til fælles formål i form af skole, 
integrerede institutioner med vuggestue og 
børnehave, AKO (Atuareernerup Kingornga 
Ornittakkat), kultur- og idrætsfaciliteter og 
lignende offentlige formål. 
Detailområde 2: 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.  

3. Bebyggelse 

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. Ny bebyggelse skal udformes under 
hensyntagen til områdets landskabelige 
beliggenhed. 

Bebyggelse kan opføres i 1-4 etager. 
I detailområde 2, byggeområde D, kan dog 
opføres bebyggelse i op til 6 etager på 
hjørnegrunden mod Aqqusinersuaq og Kongevej. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 55.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 4,3 ha. 
Området har en restrummelighed på 20.000 m² til 
centerformål og 200 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning. Der kan 
endvidere etableres nybyggeri i forbindelse med 
nedrivning af eksisterende bebyggelse.  
Efter sanering af eksisterende bebyggelse har 
området en samlet restrummelighed på 40.000 m² 
og 200 boliger, afhængigt af bebyggelsens 
endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse. 
Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 
 

Ingen særlige bestemmelser 
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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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq og 
Quassunnguaq. 

Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq og 
Kongevej og Prinsessevej. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse  

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

 

4.1.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 2 detailområder, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for to nye detailområder. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 1C32 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
Stk. 3: Eksisterende bebyggelse (B-1281, B-1396, B-1518 og B-1519) i området kan nedrives. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker beliggenheden ved 
kulturaksen og den høje tætte bymidte og som samtidig kan danne ramme om et aktivt skole- og 
institutionsliv. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
materialer og farver. 
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Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 6: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 7: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 8: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Kongevej og Prinsessevej, jf. princippet på kortbilag. 
Stk. 2: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Kongevej og 7,5 m fra vejmidte mod 
Prinsessevej og nye interne veje i delområdet. 
Stk. 3: Der skal sikres primære stiforbindelser langs med kulturaksen samt langs områdets nordlige 
afgrænsning, som vist i princippet på kortbilag. Primære stier skal udformes med belysning i form af 
pullerter/lysmaster. De primære stier kan suppleres med øvrige interne stier, der bl.a. forbinder 
bebyggelsen til omgivende veje.  
Stier skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god 
tilgængelighed. 
Stk. 4: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Endvidere kan der suppleres med parkering i kælder. 
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter langs kulturaksen 
samt boldbane/stadion mv., som sammenbindes af et internt stinet.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften, herunder eventuelle tilskuerfaciliteter, lysmaster mv. i tilknytning til den eksisterende boldbane. 
Der kan dog også indrettes midlertidige faciliteter og mindre bygninger til forskellige tidsbegrænsede 
aktiviteter på området. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normtal: 

� Integreret institution: 100 % af bruttoetagearealet 

� AKO: 40 % af bruttoetagearealet 
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� Skole: 60 % af bruttoetagearealet 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Kulturaksen og tilstødende byrum skal fremtræde som urbane byrum med sidde- og opholds- 
muligheder såvel som mere aktivitetsprægede faciliteter. Eventuelle "stillezoner" kan forbeholdes 
køkkenhaver o.l. rekreativt ophold. Ved anlæg skal vælges robuste materialer som træ, beton, sten og 
metal. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal indrettes til fri-
og opholdsarealer. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag 1C32 viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i 3.4. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om opholdszone langs kulturaksen i pkt. 4.1 og 4.3. 
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11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal og udendørs opholdsarealer iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 1C32 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter. I 
byggeområde D kan der opføres 3-6 etager og med en maksimal kipkote for bebyggelse på 46,5: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
Stk. 3: Mindst 50 % af facaden på ny bebyggelse skal placeres i den på kortbilag viste facadelinje. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker beliggenheden ved 
kulturaksen og den høje tætte bymidte og som samtidig kan danne ramme om god bolig- og 
opholdskvalitet. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelse skal udformes som længehuse eller åben karrébebyggelse. Facadebebyggelse 
mod Aqqusinersuaq skal i stueplan fremstå med et åbent transparent udtryk. 
Stk. 4: Bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyntagen til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold. 
Stk. 5: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
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glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 6: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 7: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 8: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 9: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 10: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 11: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusinersuaq og Kongevej, jf. princippet på kortbilag 1C32. 
Stk. 2: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusinersuaq og Kongevej og 7,5 m fra 
vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 
Stk. 3: Der skal sikres primære stiforbindelser langs med kulturaksen samt langs områdets nordlige 
afgrænsning, som vist i princippet på kortbilaget. Primære stier skal udformes med belysning i form af 
pullerter/lysmaster. De primære stier kan suppleres med øvrige interne stier, der bl.a. forbinder 
bebyggelsen til omgivende veje.  
Stier skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god 
tilgængelighed. 
Stk. 4: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Endvidere kan der suppleres med parkering i kælder. 
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 5: Mod Aqqusinersuaq gives mulighed for at etablere busstoppested eller en større busterminal. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter - evt. byplads - langs 
kulturaksen og skal sammenbindes af et internt stinet.  
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. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres lege- og opholdsarealer for beboere og 
brugere. Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Kulturaksen - og en eventuel byplads - skal fremtræde som urbane byrum med sidde- og 
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opholds- muligheder såvel som mere aktivitetsprægede faciliteter. Eventuelle "stillezoner" kan 
forbeholdes køkkenhaver o.l. rekreativt ophold. Ved anlæg skal vælges robuste materialer som træ, 
beton, sten og metal. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.4 og 3.5. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om opholdszone langs kulturaksen i pkt. 4.1, 4.3 og 11.5. 

11. Ejerforeninger 

Stk. 1: Der skal stiftes en ejerforening til varetagelse af fælles interesser for boligbebyggelse i området. 
Der er medlemspligt for ejere af boliger (herunder andelsforeninger), erhvervsbygninger og andre 
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funktioner i området. 
Stk. 2: Foreningen skal forestå vedligehold af veje, stier og friarealer – herunder også vintervedligehold 
– tilknyttet boligbebyggelsen. 
Stk. 3: Foreningen skal stiftes senest ved færdiggørelse og ibrugtagning af ny bebyggelse i det første 
byggeområde. 
Stk. 4: Foreningen skal til stedse holde Kommuneqarfik Sermersooq underrettet om sin adresse. 
Stk. 5: Områdets byggemodningsudgifter til anlæg af fælles interesse – herunder anlæg af de 
rekreative funktioner langs kulturaksen og til fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af særlig 
betalingsvedtægt. 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal og udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.1.4 Kortbilag 1C32 
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Delområde 1C33's 
placering ved Samuel 
Kleinschmidtip 
Aqqutaa. 
 

4.2 DELOMRÅDE 1C33 ATUARFIK SAMUEL KLEINSCHMIDT (ASK) 

Området ligger i den centrale del af Nuuk i boligområdet Radiofjeldet, der er 
præget af hvide boligblokke i 4-5 etager opført i 1972-77. Området er 
afgrænset af Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa og tilstødende boligbebyggelse i 
Radiofjeldet mod syd og sydvest, stien Qapiarfiusaaq og blok 12 og 13 mod 
vest samt Godthåb Bryghus mod nordøst. I den nordøstlige del af området 
ligger Samuel Kleinschmidt skolen (ASK), hvor den sydvestlige del af området 
er friholdt og bl.a. rummer en boldbane og en mindre legeplads. Det er en 
forudsætning at de nuværende skolefunktioner flyttes før denne del af 
området kan tages i brug til den planlagte anvendelse til centerfunktioner og 
etageboliger. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, men områdets 
anvendelse fastholdes til centerformål, i form af fælles funktioner.  

4.2.1  Redegørelse 
I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 
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 Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af en integreret institution med vuggestue og børnehave i områdets 
sydvestlige del.  

Der gives endvidere mulighed for at Samuel Kleinschmidt skolen (ASK), 
dennes bebyggelse, anlæg mv. kan saneres. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde. 

� At muliggøre etablering af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave i områdets sydvestlige del, mellem den eksisterende 
legeplads og busskuret ved Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa. 

� At muliggøre anlæg af tilknyttede udearealer til institutionen i 
forholdet 1:1 og opretholdelse af boldbanen. 

� At give mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives og 
muliggøre etablering af ny bebyggelse i op til 5 etager i områdets 
nordøstlige del.  

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for både børnene i den 
nye institution og kommende beboere og brugere i området. 

� At sikre vejadgang til området fra Samuel Kleinschmidt Aqqutaa, jf. 
kortbilag 1C33. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet, der har et samlet areal på ca. 2,3 ha, fremtræder jævnt 
skrånende fra ca. kote 39 i syd til kote ca. 28 i nord. Området præges af de 
eksisterende skolebygninger, mens den sydvestlige del – med undtagelse af 
mindre anlæg – henligger ubebygget. 

Samuel Kleinschmidt skolen (ASK) er en af de 5 kommunale skoler i Nuuk, og 
har i dag ca. 400 elever fordelt på klassetrinene 1. - 10. Skolen blev opført i 
1970’erne, samtidig med den omkringliggende boligbebyggelse Radiofjeldet. 
Den består af tre bygningslænger, der former en karré med østvendt åbning 
mod vejen Samuel Kleinschmidt Aqqutaa. Bebyggelsen er planlagt efter at 
følge de naturlige fjeldformer og er derfor placeret i forskellige niveauer. 
Niveauforskellene bliver sammenhængende ved et udpræget brug af trapper, 
der er et generelt kendetegn for bebyggelsen i hele området.  

Eksisterende bebyggelse kan saneres for at give plads til ny etagebebyggelse, 
der kan anvendes til boligformål. Der er givet mulighed for at stueetagen 
ligeledes kan indrettes til forskellige former for centerfunktioner. 
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Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af skole og institutioner med vuggestue og 
børnehave, samt tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, områder 
til aktivitet og sport, parkering mv. 

Der gives mulighed for, at der inden for detailområde 1 i områdets sydvestlige 
del kan opføres ny bebyggelse der kan rumme integreret institution med 
vuggestue og børnehave på op til 1.100 m². I tilknytning til institutionen skal 
der anlægges udendørs opholdsarealer i forholdet 1:1, herunder legeplads og 
boldbane mv. 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 

Der gives mulighed for, at der inden for detailområde 2 kan opføres ny 
etagebolig bebyggelse i op til 5 etager. Bebyggelse skal udformes som 
længehuse eller åben karrébebyggelse og skal primært anvendes til 
boligformål, dog er der givet mulighed for at stueetagen kan indrettes til 
centerfunktioner. 

 

 

.
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4.2.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 - Fælles formål 

2. Anvendelse 

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

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af skole, institutioner, idrætsfaciliteter og 
lignende offentlige formål, samt butikker, liberale 
erhverv, servicevirksomhed og boliger. 
Området inddeles i to detailområder: 
Detailområde 1: Områdets anvendelse 
fastlægges til fælles formål i form institutioner som 
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vuggestue og børnehave med tilknyttede 
funktioner og lignende offentlige formål, samt 
fritidsformål i form af boldbane. 
Detailområde 2: 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. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. Ny 
bebyggelse skal i udformning, materialer og farver 
tilpasses eksisterende bebyggelse. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. 
I detailområde 1 kan ny bebyggelse dog kun 
opføres i op til 3 etager. 

4. Rummelighed 

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

Området er på ca. 2,3 ha. 

Området har en restrummelighed på 2.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Der kan endvidere etableres nybyggeri i 
forbindelse med nedrivning af eksisterende 
bebyggelse. Efter sanering af eksisterende 
bebyggelse har området en samlet 
restrummelighed på 3.500 m² og 120 boliger, 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse. 
Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 

Ingen særlige bestemmelser 

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 

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring 
lufthavnen i form af hindringsfri flader som består 
af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og 
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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.  

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 

Området vejbetjenes fra Kuussuaq og Samuel 
Kleinschmidtip Aqqutaa. 

Området vejbetjenes fra og Samuel 
Kleinschmidtip Aqqutaa. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse  

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.2.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 2 detailområder, som vist på tilhørende oversigtskort. Der fastlægges nye 
detaljerede bestemmelser for to nye detailområder. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag viste byggeområde. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
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Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Samuel Kleinschmidt Aqqutaa, jf. princippet på kortbilag 1C33. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og mellem områdets to detailområder. Stier 
skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god 
tilgængelighed.  
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m².  
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 12,0 m fra vejmidte mod Samuel Kleinschmidt Aqq og 7,5 m fra 
vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normtal: 

� Institution o.l.: 100 % af bruttoetagearealet. 
Stk. 3: Opholdsarealer skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  
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Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag 1C33 viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 1C33 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-5 etager og med en maksimal højde på 20 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker beliggenheden ved 
kulturaksen og den høje tætte bymidte og som samtidig kan danne ramme om god bolig- og 
opholdskvalitet. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelse skal udformes som længehuse eller åben karrébebyggelse.  
Stk. 4: Bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyntagen til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold. 
Stk. 5: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 6: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 7: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 8: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 9: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 10: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa og Qapiarfiusaa, jf. princippet på 
kortbilag 1C33. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og mellem områdets to detailområder. Stier 
skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god 
tilgængelighed. 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 12,0 m fra vejmidte mod Samuel Kleinschmidt Aqq og 7,5 m fra 
vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 
Stk. 4: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
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For etageboliger > 50 m²: ½ p-plads pr. bolig og ¼ p-plads pr. bolig < 50 m², for kontorer, institutioner 
mv.: 1 p-plads pr. 50 m² og for butikker: 1 p-plads pr. 25 m². 
Stk. 5: I området skal der etableres overdækket cykelparkering svarende til ½ plads pr. bolig, dog 1 
plads pr. bolig ved kollegier og lignende. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres lege- og opholdsarealer for beboere og 
brugere. Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring 

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 
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9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.4 og 3.5. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om opholdszone langs kulturaksen i pkt. 4.1, 4.3 og 11.5. 

11. Ejerforeninger 

Stk. 1: Der skal stiftes en ejerforening til varetagelse af fælles interesser for boligbebyggelse i området. 
Der er medlemspligt for ejere af boliger (herunder andelsforeninger), erhvervsbygninger og andre 
funktioner i området. 
Stk. 2: Foreningen skal forestå vedligehold af veje, stier og friarealer – herunder også vintervedligehold 
– tilknyttet boligbebyggelsen. 
Stk. 3: Foreningen skal stiftes senest ved færdiggørelse og ibrugtagning af ny bebyggelse i det første 
byggeområde. 
Stk. 4: Foreningen skal til stedse holde Kommuneqarfik Sermersooq underrettet om sin adresse. 
Stk. 5: Områdets byggemodningsudgifter til anlæg af fælles interesse – herunder anlæg af de 
rekreative funktioner langs kulturaksen og til fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af særlig 
betalingsvedtægt. 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal og udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.2.4 Kortbilag 1C33 
 

 



Kommuneplantillæg 1C34-1, for centerområde  
i Tuujuk, ved Aqqusinersuaq og Kongevej, Nuuk 
September 2017 
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Delområde 1C34's 
placering I Tuujuk. 
 

4.3 DELOMRÅDE 1C34 INSTITUTION OG BOLIGER I TUUJUK 

Området ligger i den centrale del af Nuuk – på Tuujuk-sletten – afgrænset af 
Aqqusinersuaq mod sydøst, Kongevej mod sydvest og dertil hørende vejkryds 
mod syd. Nordvest for området ligger etageboligbebyggelsen Tuujuk, der er 
under omdannelse.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner.  

4.3.1  Redegørelse 
I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering 
af en integreret institution med vuggestue og børnehave, samt at fastlægge 
byggemulighed til etageboliger. 
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Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde, med 
mulighed for at opføre boliger og en integreret institution 

� At muliggøre etablering af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave i byggeområde A. 

� At sikre etablering af tilknyttede udearealer til institutionen i forholdet 
1:1 

� At muliggøre etablering af etageboliger i byggeområde B. 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for børnene i 
institutionen, samt i tilknytning til nye boliger 

� At sikre vejadgang til området fra Aqqusinersuaq og Kongevej. jf. 
kortbilag 1C34. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet, der har et samlet areal på ca. 1,5 ha, fremtræder forholdsvist 
fladt i kote 25. Området præges af den igangværende omdannelse af Tuujuk, 
som indgår i helhedsplanen ”Midt i verden – midt i Nuuk” og den efterfølgende 
”Strukturplan // Tuujuk og Blok-P”. Som et led i denne omdannelse er tre åbne 
boligkarréer nordvest for delområdet under opførelse, jf. kommuneplantillæg 
1C30-3. 

Områdets sydlige del er ryddet for bebyggelse og tilbageværende bebyggelse 
kan saneres for at give plads til ny bebyggelse til etageboliger. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af skole og institutioner med vuggestue og 
børnehave, med tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, områder 
til aktivitet og sport, parkering mv., samt etageboliger. 

Planen åbner mulighed for, at der i byggeområde A kan opføres ny 
bebyggelse i form af en integreret institution til vuggestue og børnehave med 
et samlet etageareal på op til 1.100 m². I tilknytning til institutionen skal der 
anlægges udendørs opholdsarealer i forholdet 1:1, herunder legeplads og 
boldbane mv. 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 
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I byggeområde B gives der mulighed for at der kan opføres ny bebyggelse i 3 
etager, der kan anvendes til boligformål og centerfunktioner. Bebyggelse skal 
udformes som længehuse eller åben karrébebyggelse Der er givet mulighed 
for at stueetagen kan indrettes til forskellige centerfunktioner. 

 

 

 

.
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4.3.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 - Centerformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af skole, institutioner, kultur- og 
idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. 

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål 
i form af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave med tilknyttede funktioner og 
lignende offentlige formål, samt boligformål i form 
af etageboliger. 
 



1C34 Institution ved Tuujuk   BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  65  
 

3. Bebyggelse 

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. Ny bebyggelse skal udformes under 
hensyntagen til områdets landskabelige 
beliggenhed. 

Bebyggelsen kan opføres i op til 3 etager.  
 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 55.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 1,5 ha. 

Området har en restrummelighed på 2.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Der kan endvidere etableres nybyggeri i 
forbindelse med nedrivning af eksisterende 
bebyggelse. Efter sanering af eksisterende 
bebyggelse har området en samlet 
restrummelighed på 2.500 m² og 30 boliger, 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse. 
Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 

Ingen særlig bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq og 
Quassunnguaq. 

Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq og 
Kongevej. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlig bestemmelser  
4.3.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag viste byggeområder A og B. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusinersuaq og Kongevej, jf. princippet på kortbilag 1C34. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For etageboliger > 50 m²: ½ p-plads pr. bolig og ¼ p-plads pr. bolig < 50 m², for kontorer, institutioner 
mv.: 1 p-plads pr. 50 m² og for butikker: 1 p-plads pr. 25 m². 
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Stk. 4: I området skal der etableres overdækket cykelparkering svarende til ½ plads pr. bolig, dog 1 
plads pr. bolig ved kollegier og lignende. 
Stk. 5: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusinersuaq og Kongevej og 7,5 m fra 
vejmidte mod interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende. 
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørsopholds areal efter følgende 
normtal: 

� Institution o.l.: 100 % af bruttoetagearealet 
I tilknytning til områdets øvrige funktioner skal der etableres lege- og opholdsarealer for beboere og 
brugere.  
Stk. 3: Opholdsarealer skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 



1C34 Institution ved Tuujuk   BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  68  
 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.   
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4.3.4 Kortbilag 1C34 
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Delområde 1C35's 
placering ved 
Dronning Ingrids 
Hospital. 
 

4.4 DELOMRÅDE 1C35 - INSTITUTION VED BRANDSTATIONEN 

Området ligger i den centrale del af Nuuk – nordøst for Dronning Ingrids 
Hospital – afgrænset af Svend Jungep Aqqutaa mod vest, Qatserisut mod 
nord, autoværkstedet Kajs Auto mod øst og etageejendommene ’Tårnene’ 
mod syd. Området anvendes i dag til brandstation. Det er en forudsætning, at 
denne funktion flyttes, før området kan tages i bruges til den planlagte 
anvendelse til institutionsformål.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner.  

4.4.1 Redegørelse 
I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering 
af en integreret institution med vuggestue og børnehave, samt at fastlægge 
byggemulighed til etageboliger. 
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Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre nedrivning af eksisterende bebyggelse i området 

� At muliggøre etablering af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave i byggeområde A. 

� At sikre etablering af tilknyttede udearealer til institutionen i forholdet 
1:1 

� At muliggøre etablering af etageboliger i byggeområde B. 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for børnene i 
institutionen, samt i tilknytning til nye boliger 

� At sikre vejadgang til området fra Svend Jungep Aqqutaa og 
Qaterserisut, jf. kortbilag 1C35. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet, der har et samlet areal på ca. 0,6 ha, fremtræder forholdsvist 
fladt i kote 28. Området præges af brandstationen, som ligger i området i dag. 
Foruden brandstationen præges området af boligbebyggelsen ’Tårnene’, der 
ligger sydøst for området samt tilstødende erhvervsfunktioner som 
autoværksted, kontorer o.l. Hensigten er, at brandstationen flyttes til bydelen 
Nuussuaq, for at muliggøre den ønskede omdannelse.  
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af institution med vuggestue og børnehave, 
samt tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, områder til aktivitet 
og sport, parkering mv. 

Som forudsætning for planens realisering kræves det, at den nuværende 
funktion – brandstationen – udflyttes og eksisterende bebyggelse nedrives. 
Herefter der kan opføres ny bebyggelse i form af en integreret institution med 
vuggestue og børnehave med et samlet etageareal på op til 1.100 m². I 
tilknytning til institutionen skal der anlægges udendørs opholdsarealer i 
forholdet 1:1, herunder legeplads og boldbane mv. 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq 
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. 

 

 

Endvidere gives der mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse i op til 5 
etager, der kan anvendes til boligformål. Der gives mulighed for at stueetagen 
i boligbebyggelse kan anvendes til centerformål. 
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4.4.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 - Centerformål 

2. Anvendelse 

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

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål 
i form af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave med tilknyttede funktioner og 
lignende offentlige formål, samt boligformål i form 
af etageboliger. 



1C35 Institution ved brandstationen BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  75  
 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 33.100 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 0,6 ha. 

Området har en restrummelighed på 2.000 m² og 
20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige 
udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse. 
Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 

Ingen særlige bestemmelser. 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Jens Kreutzmannip 
Aqquitaa, Dr. Ingridsvej og Qatserisut. 

Området vejbetjenes fra Svend Jungep Aqqutaa 
og Qatserisut. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Der kan ske byfornyelse af området, hvilket 
medfører at de eksisterende funktioner - herunder 
brandstationen (B-1402) – skal flyttes og nedrives 
inden planen kan realiseres.  

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.4.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  
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De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 1C35 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse i byggeområde A kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 
meter og i byggeområde B i 3-5 etager og med en maksimal højde på 20 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn 
til bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 5: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 6: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 7: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Svend Jungep Aqqutaa og Qatserisut, jf. princippet på kortbilag 1C35. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed.  
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. For etageboliger > 50 m²: ½ p-plads pr. bolig og ¼ p-plads pr. bolig < 50 m², for 
kontorer, institutioner mv.: 1 p-plads pr. 50 m² og for butikker: 1 p-plads pr. 25 m². 
Stk. 4: I området skal der etableres overdækket cykelparkering svarende til ½ plads pr. bolig, dog 1 
plads pr. bolig ved kollegier og lignende. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 12,0 m fra vejmidte mod Svend Jungep Aqqutaa og Qatserisut 
og 7,5 m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
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legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige 
for driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normtal: 

� Institution o.l.: 100 % af bruttoetagearealet 
I tilknytning til områdets øvrige funktioner skal der etableres lege- og opholdsarealer for beboere og 
brugere. 
Stk. 3: Opholdsarealer skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes 
til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, 
veje, stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af 
ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes 
anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for det på kortbilag 1C35 viste byggeområde samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, 
så det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller 
transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  
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Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 

� funktionen som brandstation er nedlagt i området 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med 
Kommuneqarfik Sermersooq. 
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4.4.4 Kortbilag 1C35 
 

 



Kommuneplantillæg 1C36-1,  
for centerområde ved Stadionområdet, Nuuk 
September 2017 

 

 

FORSLAG 
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Delområde 1C36's 
placering ved 
Inussivik. 
 

4.5 DELOMRÅDE 1C36 - INSTITUTION VED STADIONOMRÅDET 

Området ligger i den centrale del af Nuuk – i tilknytning til hallen Inussivik – 
afgrænset af Inussivik og den tilhørende grusbane mod vest og nord, 
parkeringsarealet mod øst samt øvrige offentlige funktioner (B-3681 og B-
3835) mod syd.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, men områdets 
anvendelse fastholdes til centerformål, i form af fælles funktioner.  

4.5.1 Redegørelse 
I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering 
af en integreret institution med vuggestue og børnehave. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre etablering af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave 
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� At muliggøre etablering af tilknyttede udearealer til institutionen i 
forholdet 1:1 

� At området disponeres under hensyntagen til omkringliggende 
funktioner 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for børnene i 
institutionen 

� At sikre vejadgang til området fra Kissameqqortuunnguaq og 
Børnehjemsvej, jf. kortbilag 1C36. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 0,3 ha og fremtræder forholdsvist fladt i 
kote 39. Inden for området er der en multibane på 20 x 12 m. som kan flyttes. 
Derudover henligger området som ubebygget. 

Inussivik er Nuuk’s multihal, hvori der udøves forskellige former for sport. I 
tilknytning til hallen er der et stort parkeringsareal samt en udendørs 
fodboldbane. Omgivelserne rummer en blanding af boligbebyggelse og 
erhverv i form liberalt erhverv, såsom kontorer og hoteller. Endvidere ligger 
området tæt på tappesøen - ’Vandsøen’ - som forsyner det centrale Nuuks 
borgere med drikkevand. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af skole og institutioner med vuggestue og 
børnehave, samt tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, områder 
til aktivitet og sport, parkering mv. 

Der gives mulighed for opførelse af ny bebyggelse i form af en integreret 
institution med vuggestue og børnehave med et etageareal på op til 1.100 m². 
I tilknytning til institutionen skal der etableres udendørs opholdsareal i 
forholdet 1:1, herunder legeplads og boldbane mv. 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

.
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4.5.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål  Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 - Fælles formål 

2. Anvendelse 

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

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af en integreret institution til vuggestue og 
børnehave med tilknyttede funktioner og lignende 
offentlige formål. 
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3. Bebyggelse 

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.  

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 

4. Rummelighed 

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

Området er på ca. 0,3 ha. 

Området har en restrummelighed på 2.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra H.J. Rinksvej. Området vejbetjenes fra Børnehjemsvej og 
Kissarneqqortuunnguaq. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.5.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  
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De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 1C36 viste byggeområde. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Børnehjemsvej og Kissameqqortuunnguaq, jf. princippet på kortbilag 
1C36. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed.  
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m².  
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 12,0 m fra vejmidte mod Børnehjemsvej og 
Kissameqqortuunnguaq og 7,5 m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter i form af legepladser, 
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boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normtal: 

� Institution o.l.: 100 % af bruttoetagearealet 
Stk. 3: Opholdsarealer skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for det på kortbilag 1C36 viste byggeområde samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 
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Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.5.4 Kortbilag 1C36 
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Delområde 1C26's 
placering syd for 
Tuapannguit. 
 

4.6 DELOMRÅDE 1C26 - CENTEROMRÅDE VED TUAPANNGUIT 

Området er beliggende ved enden af Tuapannguit umiddelbart syd for 
Kolonihavnen og vest for de hvide blokke på Radiofjeldet ud til 
Godthåbsfjorden.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger delområdet til centerformål med 
mulighed for at etablere fælles funktioner, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg fastholdes områdets afgrænsning, men 
områdets anvendelse ændres til centerformål med mulighed for at etablere 
servicefunktioner. 

4.6.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre at området 
kan anvendes til centerformål, i form af center funktioner og mulighed for 
etablering af offentlige og publikumsorienterede formål som eksempelvis 
hotel, konferencecenter mv. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 
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 At området disponeres under hensyntagen til de planlagte stiforbindelser og 
udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum, samt 
udsigtsmuligheder til fjorden 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende 
infrastrukturelle forhold herunder byrum, parkering mv. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 1,0 ha. Beliggende for enden af 
Tuapannguit, hvor det grænser op til eksisterende boligområder med 
blokbebyggelse på østsiden og enfamiliehuse på vestsiden. Området er 
beliggende på relativt fladt terræn. Det skrånende terræn mod kysten er udlagt 
som friholdt område 

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og nye 
detaljerede bestemmelser for 1C26. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til serviceerhverv 
med publikumsorienterede og kulturelle funktioner med tilhørende funktioner 
som udendørs opholdsarealer. 

Der gives mulighed for, at der i området kan opføres ny bebyggelse i form af 
hotel, konferencecenter og andet serviceerhverv med publikumsorienterede 
funktioner, parkering mv. Foruden disse serviceerhverv gives mulighed for at 
indpasse erhvervsmæssige formål i form af liberale erhverv (reklamebureauer, 
IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, 
revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og 
lignende), service, offentlig administration, og lignende. 

 

 

 

 

.
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4.6.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål Generel anvendelse: C – Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 – Centerformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af skole, institutioner, kultur- og 
idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. 

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål 
med bymæssige funktioner så som: 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 



1C26 Centerområde ved Tuapannguit BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  93  
 

tekniske anlæg o.l. 

3. Bebyggelse 

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

Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. 

4. Rummelighed 

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

Området er på ca. 1,0 ha. 
Området har en restrummelighed på 10.000 m² til 
centerformål, afhængigt af bebyggelsens endelige 
udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Tuapannguit. Området vejbetjenes fra Tuapannguit. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.6.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på kortbilag 1C26. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  
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De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 1C26 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, parkeringsanlæg, 
teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i op til 5 etager og med en maksimal højde på 20 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelse skal udformes som længehuse, karréstruktur eller en mere åben 
bebyggelsesstruktur. Facadebebyggelse mod Tuapannguit skal i stueplan fremstå med et åbent 
transparent udtryk. 
Stk. 4: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 5: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 6: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 7: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 8: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 9: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet på Tuapannguit, jf. princippet vist på kortbilag 1C26. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
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ikke må placeres nærmere end hhv. 12,0 m fra Tuapannguit og 7,5 m fra vejmidte mod nye interne veje 
i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter. 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. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres opholdsarealer for beboere og brugere. 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 
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Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.6.4 Kortbilag 1C26 
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Delområde 2C5's 
placering ved Saqqaa. 
 

4.7 DELOMRÅDE 2C5 - INSTITUTION I NUUSSUAQ (SINARSUA) 

Området ligger i bydelen Nuussuaq og er afgrænset af fodboldbanen med 
tilhørende legeplads mod syd, og etagehuse mod nord, øst og vest. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg.  
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til boligformål, jf. kortet 
ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner.  

4.7.1  Redegørelse 
I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering 
af en integreret institution med vuggestue og børnehave. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 
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� At muliggøre etablering af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave 

� At muliggøre etablering af tilknyttet udearealer til institutionen i 
forholdet 1:1 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 
og omgivelser 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for områdets beboere 
og børnene i institutionen 

� At sikre vejadgang til området fra Saaqqa, jf. kortbilag 2C5. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 0,4 ha og fremtræder terrænmæssigt 
som et fladt plateau i kote 34. Området præges af klyngebebyggelsen i den 
centrale del af Nuussuaq, der er omringet af omfartsvejen Nuussuaq. Trods 
placeringen i midten af klyngebebyggelsen, henligger området ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af skole og institutioner med vuggestue og 
børnehave, samt tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, områder 
til aktivitet og sport, parkering mv. 

Planen muliggør at der i området kan opføres ny bebyggelse i form af en 
integreret institution med vuggestue og børnehave med et bruttoetageareal på 
op til 1.100 m². I tilknytning til institutionen skal der anlægges udendørs 
opholdsarealer i forholdet 1:1, herunder legeplads og boldbane mv. 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

.
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4.7.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 - Fælles formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af en integreret institution til vuggestue og 
børnehave med tilknyttede funktioner og lignende 
offentlige formål. 
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3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. Der 
kan opføres ny bebyggelse i forbindelse med 
ombygning og udvidelse af eksisterende 
funktioner. 

Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. 

4. Rummelighed 

Området er fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 0,4 ha. 

Området har en restrummelighed på 2.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der kan ske byfornyelse af området, herunder 
nedrivning af eksisterende bebyggelse. 
Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 

Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Nuussuaq. Området vejbetjenes fra Saqqaa. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.7.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområder, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  



2C5 Institution i Nuussuaq (Sinarsua) BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  103  
 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 2C5 viste byggeområde. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Saqqaa, jf. princippet på kortbilag 2C5. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed.  
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m². 
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end 7,5 m fra vejmidte mod Saqqaa og nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg, der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørsopholdsareal efter følgende 
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normtal: 

� Institution o.l.: 100 % af bruttoetagearealet 
Stk. 3: Opholdsarealer skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for det på kortbilag 2C5 viste byggeområde samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 
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11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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4.7.4 Kortbilag 2C5 
 

 



Kommuneplantillæg 2C4-1, for centerområde til Cultural 
Commercial Complex, ved Borgmester Annitap Aqq, Nuuk 
September 2017 
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Delområde 2C4's 
placering ved 
Borgmester Annitap 
Aqquserna. 
 

4.8 DELOMRÅDE 2C4 - CULTURAL COMMERCIAL COMPLEX (CCC) 

Området ligger i bydelen Nuussuaq nær svømmehallen Malik og den 
kommunale renovationsplads. Området gennemskæres af Borgmester 
Annitap Aqquserna. Derudover er området afgrænset af forbrændingen og 
modtagestationen mod nord samt den kommende vejforbindelse mellem den 
nye containerhavn og Borgmester Annitap Aqquserna mod vest og nordvest. 
Mod syd ligger indsejlingen til lystbådehavnen, og mod øst er der i dag et 
midlertidigt stenbrud, som med den nye lufthavnsudvidelse inddrages til 
landingsbane. 

Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til erhvervsformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af centerfunktioner med kulturelle 
institutioner og erhvervsformål.  

4.8.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget skal muliggøre etablering af kulturelle og kommercielle 
funktioner som f.eks. et nyt stadion, konferencecenter, hotel, museum og 
galleri samt et nyt erhvervsområde i forlængelse af det eksisterende 
erhvervsområde 3B1. Delområdet opdeles således i tre detailområder: 



2C4 Cultural Commercial Complex REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  109  
 

 

 

Detailområde 1 og 2: Skal muliggøre etablering af et nyt Nuuk stadion, samt 
andre kulturelle funktioner i form af f.eks. museum, galleri, turisme center og 
mere kommercielle funktioner som hotel, konferencecenter og lignende. 

Detailområde 3: Skal muliggøre etablering af et nyt erhvervsområde, hvor 
også bl.a. brandstationen - som i dag ligger i det centrale Nuuk – tænkes 
etableret. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge detailområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre etablering af kulturelle institutioner, centerfunktioner og 
arealer til kontor- og serviceerhverv, samt brandstation 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende og 
omgivende forhold 

� At sikre gode og funktionelle byrum for borgere og gæster 

� At sikre vejadgang til området fra Borgmester Annitap Aqquserna, 
Pukuffik og Sarfaarsuit, jf. kortbilag 2C4. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 14,6 ha og fremtræder med 
terrænmæssig variation i de tre detailområder: 

Detailområde 1 har et samlet areal på ca. 3,6 ha, med skrånende terrænet fra 
kote 25 til kote 0, langs hele kyststrækningen.  

Detailområde 2 har et samlet areal på ca. 4,8 ha, med skrånende terrænet 
primært i den østlige del af området, grundet en mindre fjeldknold. Skråningen 
i den østlige del af området strækker sig fra kote 29 til kote ca. 18 i vest. Den 
vestlige del af området, fremstår med et plateau fra kote ca. 18 til kote ca. 13, 
hvorefter det jævnt falder til kote 0 langs kystlinjen. 

Detailområde 3 har et samlet areal på ca. 6,2 ha, og er beliggende nord for 
Borgmester Annitap Aqquserna. Den vestlige del af området, ved indkørslen til 
det øvrige erhvervsområde Pukuffik, fremstår forholdsvis fladt i kote ca. 5 til 
kote ca. 8. Den østlige del af området - ud mod Qinngorput - skråner fra kote 
ca. 39 i øst til kote ca. 10 i vest. 

Området præges af trafikken på Borgmester Annitap Aqquserna, der forløber 
mellem Nuussuaq og Qinngorput. Herudover er detailområderne 1 og 2 
karakteriseret ved deres placering nær byens svømmehal Malik og med udsigt 
til såvel den nye containerhavn som lystbådehavnen i strædet mellem 
containerhavnen og Nuussuaq. Detailområde 3 grænser desuden op til 
erhvervsområdet Pukuffik mod nord samt kommunens forbrændings- og 
modtagerstation mod vest. 
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Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til centerformål 
med bymæssige og kulturelle funktioner i form af et stadion og et 
nationalgalleri med tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, 
parkering mv. Foruden de kulturelle funktioner gives mulighed for at indpasse 
erhvervsmæssige formål i form af liberale erhverv (reklamebureauer, IT-
virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer 
og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, 
offentlig administration, brandstation og lignende.  

Der gives mulighed for, at der i detailområde 1 og 2 kan opføres ny 
bebyggelse i form af et stadion og/eller andre kulturelle og turisme funktioner 
med et etageareal på op til 18.000 m². 

 

Der er tegnet et skitseprojekt for et nyt Nuuk stadion, projekt og visualisering 
af tegnestuen BIG. 

Der gives mulighed for at der inden for delområdet kan ske opfyldning af 
søterritoriet, så de fastlagte byggeområder kan udnyttes. 

I detailområde 3, nord for Borgmester Annitap Aqquserna kan der etableres 
forskellige typer af erhverv, samt offentlige og private servicefunktioner, 
herunder ny brandstation, administration mv. med et samlet bruttoetageareal 
på op til 25.000 m². Nærheden til eksisterende funktioner i Pukuffik stiller krav 
til disponering af området og til indretningen af nye virksomheder. 
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4.8.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Tekniske anlæg og infrastruktur  Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 - Centerformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske 
formål i form af affaldshåndtering, 
forbrændingsanlæg, kommunal materielgård, 
sortering af byggeaffald, genbrugsbyggemarked, 
asfaltværk og gartneri. 

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige 
formål i form af kulturelle formål, offentlige og 
private servicefunktioner, herunder administration, 
brandstation mv., samt erhvervsformål.  
Området inddeles i tre detailområder: 
Detailområde 1 og 2: Kulturelle formål, herunder 
nyt stadion, galleri og museumsfunktioner, samt 
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turismecenter og lignende. 
Detailområde 3: Erhverv og servicefunktioner, 
herunder brandstation 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Bebyggelse i detailområde 1 kan opføres i op til 5 
etager med en maksimal højde på 20 m. 
Bebyggelse i detailområde 2 og 3 kan opføres i 
op til 4 etager med en maksimal højde på 16 m. 

4. Rummelighed 

Ingen særlige bestemmelser Området er på ca. 14,6 ha.  

Området har en restrummelighed på: 15.000 m² til 
et stadion, 3.000 m² til andre kulturelle funktioner, 
samt 25.000 m² til erhverv i detailområde 3. 
Restrummeligheden inden for de tre 
detailområder er afhængigt af bebyggelsernes 
endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Borgmester Annitap 
Aqquserna. 

Området vejbetjenes fra Borgmester Annitap 
Aqquserna. 
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8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser I forbindelse med udbygningen af den nye 
Containerhavn og atlantkaj (2B2-3), etableres en 
bro- og vejforbindelse fra Qeqertanut til 
Borgmester Annitap Aqquserna. Denne 
vejforbindelse vil afgrænse detailområde 1 ved 
etablering.  

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

 

4.8.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 3 detailområder, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for tre nye detailområder. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag viste byggeområde. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-5 etager og med en maksimal højde på 20 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
Overdækning af stadion er ikke omfattet af højdebegrænsningen og kan opføres i op til 30 meter. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker placeringen som en del af 
byens nye kulturelle og kommercielle center og samspillet med fjeldlandskabet. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. stk. 2.5. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
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Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 9: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Borgmester Annitap Aqquserna, jf. princippet på kortbilag. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Endvidere kan der suppleres med parkering i kælder. For stadion: 1 p-plads pr. 50 m² 

Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Borgmester Annitap Aqquserna og den 
nye vejforbindelse til havnen og 7,5 m fra vejmidte mod Sarfaarsuit og nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som 
fælles friarealer og skal holdes rene og ryddelige. 
Stk. 2: Inventar (bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv.) på friarealer skal etableres således, at 
de enkelte inventartyper er fælles for hele området. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag 2C4 viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 



2C4 Cultural Commercial Complex BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  115  
 

Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1 og 4.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 
Stk. 3: Opfyldning – både på søterritoriet og på land - må kun ske med organisk materiale og materiale, 
som ikke indeholder stoffer, der kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. 
beton, skal godkendelse indhentes hos relevante myndighed. 

13. Lavenergibebyggelse 

Stk. 1: Nybyggeri kan opføres som lavenergibebyggelse. 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag viste byggeområde. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker placeringen som en del af 
byens nye kulturelle og kommercielle center og samspillet med fjeldlandskabet. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. stk. 2.3. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 9: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Borgmester Annitap Aqquserna, jf. princippet på kortbilag 2C4. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Endvidere kan der suppleres med parkering i kælder. For kulturelle formål: 1 p-plads pr. 100 m². 

Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Borgmester Annitap Aqquserna og 7,5 m 
fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 
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4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som 
fælles friarealer og skal holdes rene og ryddelige. 
Stk. 2: Inventar (bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv.) på friarealer skal etableres således, at 
de enkelte inventartyper er fælles for hele området. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for det på kortbilag 2C4 viste byggeområde samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1 og 4.2. 
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11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 
Stk. 3: Opfyldning – både på søterritoriet og på land - må kun ske med organisk materiale og materiale, 
som ikke indeholder stoffer, der kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. 
beton, skal godkendelse indhentes hos relevante myndighed. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 2C4 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
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placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Borgmester Annitap Aqquserna, jf. princippet på kortbilag 2C4. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end 7,5 m fra vejmidte mod Sarfaarsuit, Pukuffik og nye interne veje i 
delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 
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9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der 
kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. beton, skal godkendelse indhentes 
hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.8.4 Kortbilag 2C4 
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Delområde 2B4's 
placering på Qeqertat. 
 

4.9 DELOMRÅDE 2B4 – ERHVERVSOMRÅDE QEQERTAT/FYRØ 

Området ligger i den sydlige del af området der er planlagt til nye 
havnefunktioner. Den sydligste ø (Fyrø) består af ubebygget fjeldmassiv i op 
til kote ca. 20 m, dog er den vestlige del nedsprængt i forbindelse med 
byggemodning. Det mellem liggende vandareal er relativt lavvandet og kan 
opfyldes. Qeqertat øerne er meget synlige fra Nuussuaq bydelen, Fiskerbyen, 
Atlanthavnen og Qinngorput. 

 

Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til erhvervsformål, 
primært i form af havnerelaterede erhverv og anlæg, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, men områdets 
anvendelse fastholdes til Erhvervs- og havneformål. 

4.9.1 Redegørelse 
Området er beliggende i Nuuk, i bydelen Nuussuaq, og er udlagt til et 
erhvervs- og havneområde. Nord og vest for området er der i forbindelse med 
anlæg af atlanthavnen foretaget en del opfyld af vandarealer. 
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Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af produktionshaller og arealer til brug for servicering af kommende byggerier, 
samt forskellige typer af havnerelaterede erhverv. 

 Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At der er sammenhæng i den langsigtede udbygning af 
havneområdet 

� At fastlægge detailområdets anvendelse til erhvervs- og 
havneformål 

� At der udlægges arealer til havnerelaterede erhvervs-og 
oplagsvirksomhed og servicefunktioner 

� At muliggøre etablering af produktionshaller og andre funktioner 
med behov for stort bygningsvolumen 

� At området disponeres under hensyntagen til de omkringliggende 
forhold og den nye containerhavn 

� At sikre vejadgang til området fra Qeqertanut, jf. kortbilag 2B4. 

 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 25,5 ha. Området består af et 
fjeldmassiv i syd i kote ca. 20, mens den nordlige del udgøres af vandareal. 

Området er i dag ubebygget og fremstår i naturtilstand. De omkringliggende 
områder er udlagt til kajanlæg og havnefunktioner, administrationsbygning, 
fragtterminal og øvrige havnerelaterede erhverv som værksteder, haller og 
oplag. 

Der etableres en ny broforbindelse over Pukuffik mellem Borgmester Anniitap 
Aqquserna og Qeqertanut, som sikrer primær vejforbindelse til den øvrige del 
af Nuuk. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, 
håndværk, værksted, produktion, oplag og transport samt havneformål med 
kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Der 
kan endvidere etableres erhverv i form af produktionshal til produktion og 
samling af bygningselementer.  

Arealer på søterritoriet som vist på kortbilag 2B4 kan opfyldes og anvendes til 
erhvervsformål.  
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 Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse i form af 
forskellige typer af erhverv og havnerelaterede funktioner med et areal på op 
til 125.000 m² og en højde på op til 20 m. 

 

.
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4.9.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Erhvervs- og havneformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B2 - Erhvervs- og 
havneformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 
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havneformål med kaj- og moleanlæg, samt 
terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. 
Søområdet kan anvendes til opankring og 
fortøjning. 

havneformål med kaj- og moleanlæg, samt 
terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. 
Der kan endvidere etableres erhverv i form af 
produktionshal til produktion og samling af 
bygningselementer. Søområdet kan anvendes til 
opankring og fortøjning.  

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal 
højde på 32,5 m. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal højde 
på 20 m. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 142.500 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 25,5 ha.  
Området har en restrummelighed på 125.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 inden for det 
hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af 
ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote 
for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er 
variabel og afhænger af afstand til landingsbanen 
og en vinkelret afstand fra centerlinjen.  
Området er omfattet af sikkerhedszone omkring 
højspændingsledningen. Inden for et område af 
15 meter fra hvert masteben må der ikke opstilles 
nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre 
elektrisk ledende systemer. 

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 

Området vejbetjenes fra Qeqertanut og 
Borgmester Aniitap Aqquserna. 

Området vejbetjenes fra Qeqertanut. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.9.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på kortbilag 2B4. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 2B4 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 20 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Qeqertanut, jf. princippet på kortbilag 2B4. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end 12,0 m fra vejmidte mod Qeqertanut og 7,5 m fra vejmidte mod nye 
interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  
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Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige.  

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning – både på søterritoriet og på land - må kun ske med organisk materiale og materiale, 
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som ikke indeholder stoffer, der kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. 
beton, skal godkendelse indhentes hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.9.4 Kortbilag 2B4 
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Delområde 2B5's 
placering ved Qeqertat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 DELOMRÅDE 2B5 – ERHVERVSOMRÅDE QEQERTAT NORD 

Området ligger i den inderste del af Malenebugten i den nordlige del af 
området der er planlagt til nye havnefunktioner. Området består af to mindre 
øer og det mellemliggende vandareal. Den vestligste ø er delvist 
byggemodnet og umiddelbart vest for området anlægges ny vejforbindelse til 
atlanthavnen. Det mellem liggende vandareal er relativt lavvandet og kan 
opfyldes. Qeqertat øerne er meget synlige fra Nuussuaq bydelen, Fiskerbyen, 
Atlanthavnen og Qinngorput. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til erhvervsformål, 
primært i form af havnerelaterede erhverv og anlæg, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, men områdets 
anvendelse fastholdes til Erhvervs- og havneformål. 

4.10.1 Redegørelse 
Området er beliggende i Nuuk, i bydelen Nuussuaq, og er udlagt til erhvervs- 
og havneformål. Syd for området er der i forbindelse med anlæg af 
atlanthavnen foretaget en del opfyld af vandarealer. 
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Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af ny bebyggelse til forskellige typer af havnerelaterede erhverv, samt 
udendørs oplag, herunder bådoplag. 

 Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At der er sammenhæng i den langsigtede udbygning af 
havneområdet 

� At fastlægge detailområdets anvendelse til erhvervs- og 
havneformål 

� At der udlægges arealer til havnerelaterede erhvervs-og 
oplagsvirksomhed, samt servicefunktioner 

� At området disponeres under hensyntagen til de omkringliggende 
forhold og adgangsvej til den nye containerhavn 

� At sikre vejadgang til området fra Qeqertanut, jf. kortbilag 2B5. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 7,9 ha. Området består af to mindre øer 
i kote ca. 10, og det mellemliggende vandareal. 

Området er i dag ubebygget og den østlige ø fremstår i naturtilstand mens den 
vestlige er delvist nedsprængt og byggemodnet.  

Der etableres en ny broforbindelse over Pukuffik mellem Borgmester Anniitap 
Aqquserna og Qeqertanut, som sikrer primær vejforbindelse til den øvrige del 
af Nuuk. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, 
håndværk, værksted, produktion, oplag og transport samt havneformål med 
kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Der 
kan endvidere etableres udendørs oplag og bådoplag.  

Arealer på søterritoriet som vist på kortbilag 2B5 kan opfyldes og anvendes til 
erhvervsformål.  

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse i form af 
forskellige typer af erhverv og havnerelaterede funktioner med et areal på op 
til 20.000 m² og en højde på op til 10 m. 

 

.
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4.10.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Erhvervs- og havneformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B2 - Erhvervs- og 
havneformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 
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havneformål med kaj- og moleanlæg, samt 
terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. 
Søområdet kan anvendes til opankring og 
fortøjning. 

havneformål med kaj- og moleanlæg, samt 
terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. 
Der kan endvidere etableres udendørs oplag og 
bådoplag. Søområdet kan anvendes til opankring 
og fortøjning.  

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal 
højde på 32,5 m. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal højde 
på 10 m. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 142.500 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 7,9 ha.  
Området har en restrummelighed på 20.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 inden for det 
hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af 
ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote 
for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er 
variabel og afhænger af afstand til landingsbanen 
og en vinkelret afstand fra centerlinjen.  
Området er omfattet af sikkerhedszone omkring 
højspændingsledningen. Inden for et område af 
15 meter fra hvert masteben må der ikke opstilles 
nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre 
elektrisk ledende systemer. 

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 delvist 
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, og 
delvist af omfattet af ind- og udflyvningsflader, 
hvor den maksimale kipkote for bygninger og 
anlæg og anlægskote for veje er variabel og 
afhænger af afstand til landingsbanen og en 
vinkelret afstand fra centerlinjen. 
Området er omfattet af sikkerhedszone omkring 
højspændingsledningen. Inden for et område af 
15 meter fra hvert masteben må der ikke opstilles 
nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre 
elektrisk ledende systemer. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qeqertanut og 
Borgmester Aniitap Aqquserna. 

Området vejbetjenes fra Qeqertanut. 
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8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.10.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på kortbilag 2B5. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg, samt areal tiloplag af både, skal placeres inden for det på kortbilag 
2B5 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Qeqertanut, jf. princippet på kortbilag 2B5. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end 12,0 m fra vejmidte mod Qeqertanut og 7,5 m fra vejmidte mod nye 
interne veje i delområdet. 
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4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige.  

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
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virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning – både på søterritoriet og på land - må kun ske med organisk materiale og materiale, 
som ikke indeholder stoffer, der kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. 
beton, skal godkendelse indhentes hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.10.4 Kortbilag 2B5 
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Delområde 3B4's 
placering ved Pukuffik. 
 

4.11 DELOMRÅDE 3B4 - ERHVERVSOMRÅDE VED PUKUFFIK 

Området ligger i bydelen Quassussuup Tungaa i forlængelse af 
erhvervsområdet Pukuffik. Området er afgrænset af Pukuffik mod vest, det 
nye centerområde 2C4-3 mod syd, mens der mod øst er et midlertidigt 
stenbrud og mod nord et område udlagt til erhverv, men som henstår 
ubebygget. Endvidere ligger lufthavnens landingsbane og golfbanen hhv. mod 
nordøst og yderligere mod nordvest. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød streg.  
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til erhvervsformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, men områdets 
anvendelse fastholdes erhvervsformål. 

4.11.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af produktionshaller og arealer til brug for servicering af kommende byggerier. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge detailområdets anvendelse til erhvervsformål 

� At muliggøre etablering af produktionshaller 
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� At området disponeres under hensyntagen til de omkringliggende 
forhold 

� At sikre vejadgang til området fra Pukuffik, jf. kortbilag 3B4. 

 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 3,9 ha og fremtræder forholdsvis 
kuperet, men med et naturligt fladt plateau. Terrænet falder jævnt fra 
landingsbanen i øst (kote 48) og ned mod erhvervsområdet Pukuffik, der 
ligger vest for delområdet i ca. kote 7. Delområdet er ubebygget. 

Områdets placering er præget af placeringen ved siden af erhvervsområdet 
Pukuffik og vil syne som en naturlig udvidelse af dette. Syd for området 
etableres yderligere et nyt erhvervsområde (2C4-3), der udlægges til 
forskellige erhvervsformål og offentlige formål, herunder en ny brandstation. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til 
erhvervsmæssige formål i form af produktionshaller samt tilhørende funktioner 
som parkering, underdørs opbevaring og lignende. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse i form af 
en produktionshal til håndtering af byggeelementer med et areal på op til 
18.000 m² og en højde på op til 20 m. Produktionshaller med store 
bygningsvoluminer vil falde naturligt ind i den øvrige erhvervsbebyggelse i 
området omkring Pukuffik. 

.
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4.11.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Erhvervs- og havneformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B1 - Erhvervsmæssige 
formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 
industri. 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål i form af produktionshal 
til produktion og samling af bygningselementer.  
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3. Bebyggelse 

Området kan ikke bebygges. Men der kan 
anlægges en vej gennem området. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal højde 
på 20 m. 

4. Rummelighed 

Området er fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 3,9 ha.  
Området har en restrummelighed på 18.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 inden for det 
hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af 
ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote 
for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er 
variabel og afhænger af afstand til landingsbanen 
og en vinkelret afstand fra centerlinjen. 

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 inden for det 
hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af 
ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote 
for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er 
variabel og afhænger af afstand til landingsbanen 
og en vinkelret afstand fra centerlinjen. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Siaqqinneq og 
Borgmester Anniitap Aqquserna. 

Området vejbetjenes via Pukuffik 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.11.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 
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Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 20 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Pukuffik, jf. princippet på kortbilag 3B4. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end 7,5 m fra vejmidte mod Pukuffik og nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
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i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der 
kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. beton, skal godkendelse indhentes 
hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 
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� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 



3B4 Erhvervsområde ved Pukuffik BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  149  
 

4.11.4 Kortbilag 3B4 
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Delområde 3B2's 
placering i Qinngorput 
og Siorarsiorfik. 
 

4.12 DELOMRÅDE 3B2 – ERHVERVSOMRÅDE ØST FOR GOLF KLUBBEN 

Området ligger i bydelen Quassussuup Tungaa syd for betonværket mellem 
golfbanen og lufthavnen, mens der mod syd er et midlertidigt stenbrud. Der 
skal sikres vejadgang gennem området til stenbruddet. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til erhvervsformål, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, men områdets 
anvendelse fastholdes til erhvervsformål. 

4.12.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af mindre industri-, produktions og håndværkserhverv der er forenelige med 
placeringen ved lufthavn, betonværk og stenbrud. Området kan endvidere 
anvendes til oplag og lignende. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge detailområdets anvendelse til erhvervsformål 
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� At muliggøre etablering af industri-, produktions og 
håndværkserhverv og andre med særlige beliggenhedskrav 

� At området disponeres under hensyntagen til de omkringliggende 
forhold, herunder sikkerhedsforhold mm. ved lufthavnen 

� At sikre vejadgang til området fra Siaqqinneq og Pukuffik, jf. 
kortbilag 3B2, samt vejforbindelse gennem området. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 11,7 ha og fremtræder forholdsvis fladt, 
men med et naturligt fladt plateau med enkelte vådområder i den nordlige del. 
Terrænet falder jævnt fra landingsbanen i øst (kote ca. 90) og ned mod 
golfbanen, der ligger vest for delområdet i ca. kote 70.  

Delområdet er ubebygget. 

 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til infrastruktur og 
erhvervsmæssige formål i form af industri-, produktions og håndværkserhverv 
samt tilhørende funktioner som parkering, oplag og lignende. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse i form af 
en produktionshal til håndtering af byggeelementer og andre erhvervstyper 
med særlige beliggenhedskrav, der er forenelige med placeringen ved 
lufthavnen og nærhed til betonværket og stenbruddet. Der kan etableres 
bebyggelse med et areal på op til 20.000 m² og en højde på op til 20 m.  

 

 

 

.
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4.12.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Erhvervs- og havneformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B1 - Erhvervsmæssige 
formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål inden for kontor, 
entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, 
værksted, produktion, oplag og transport samt 
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industri. industri.  

3. Bebyggelse 

Området kan ikke bebygges. Men der kan 
anlægges en vej gennem området. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal højde 
på 20 m. 

4. Rummelighed 

Området er fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 11,7 ha.  
Området har en restrummelighed på 20.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 inden for det 
hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af 
ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote 
for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er 
variabel og afhænger af afstand til landingsbanen 
og en vinkelret afstand fra centerlinjen. 

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 inden for det 
hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af 
ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote 
for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er 
variabel og afhænger af afstand til landingsbanen 
og en vinkelret afstand fra centerlinjen. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Siaqqinneq og 
Borgmester Anniitap Aqquserna. 

Området vejbetjenes fra Siaqqinneq og Pukuffik. 
Der skal sikres vejforbindelse gennem området. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.12.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på kortbilag 3B2. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 
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Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 3B2 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 20 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Siaqqinneq og Pukuffik, jf. princippet på kortbilag 3B2. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end 12,0 m fra vejmidte mod ny forbindelsesvej og 7,5 m fra vejmidte mod 
nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 
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6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige.  

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der 
kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. beton, skal godkendelse indhentes 
hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 
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14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

 



3B2 Erhvervsområde øst for Nuuk Golfklub BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  158  
 

4.12.4 Kortbilag 3B2 
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Delområde 4C5's 
placering i Qinngorput. 
 

4.13 DELOMRÅDE 4C5 - AKO VED ATUARFIK HANS LYNGE 

Området ligger i bydelen Qinngorput – ved siden af Hans Lynge Skolen – 
afgrænset af skolen mod syd og Hans Lyngip Aqqusernga mod vest. Mod 
nord grænser området op til Pisisseq samt fjeldet Lille Malene mod nord, 
mens Pisisseq og fjeldet Store Malene ligger mod øst. 

Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg.  
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål i form af 
fælles formål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner. 

4.13.1  Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering 
af en AKO (Atuareernerup Kingornga Ornittakkat) i tilknytning til Hans Lynge 
skolen.  

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre etablering af en AKO 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 
og omgivelserne 
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� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for både elever på 
Hans Lynge Skolen og børnene i AKO’en 

� At sikre vejadgang til området fra Hans Lyngip Aqqusernga, jf. 
kortbilag 4C5. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 1,8 ha. Terrænmæssigt fremtræder det 
forholdsvist fladt i kote 36 til 34 og henligger ubebygget. Området er 
karakteriseret ved sin placering mellem Hans Lynge Skolen og det frodige 
fjeldlandskab ved foden af Store Malene, som er skabt af elvlejet fra overløbet 
i vandsøen ’Cirkussøen’. 

Den nærliggende bebyggelse omfatter Hans Lynge Skolen syd for området. 
Mod øst og vest er området afgrænset af vejene Hans Lyngip Aqqusernga og 
Pisisseq. Hans Lynge Skolen er en af de 5 kommunale skoler i Nuuk. Skolen 
er den nyeste med sin etablering i 2011, og har i dag ca. 450 elever og ca. 40 
lærere. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af en AKO og lignende institutioner. Herudover 
kan der etableres tilhørende funktioner som udendørs opholdsarealer, 
områder til aktiviteter og sport, parkering mv. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse til en AKO 
på op til 2.500 m². I tilknytning til bygningerne skal der anlægges udendørs 
opholdsarealer, herunder legeplads og boldbane mv., i forholdet 40 % af 
bruttoetageareal for AKO. 

 

.
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4.13.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 - Fælles formål 

2. Anvendelse 

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

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af en AKO (Atuareernerup Kingornga 
Ornittakkat) og lignende institutioner, samt 
tilknyttede funktioner. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse kan opføres i op til 6 etager. Ny 
bebyggelse skal udformes under hensyntagen til 

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 
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områdets landskabelige beliggenhed. 

4. Rummelighed 

Området er fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 1,8 ha.  

Området har en restrummelighed på 2.500 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Unaaq og Hans Lyngip 
Aqqusernga. 

Området vejbetjenes fra Hans Lyngip 
Aqqusernga. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

 

4.13.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4C5 viste byggeområder. Dette 
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gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne, og med en 
reference til AHL skolens arkitektur.  
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 6: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 7: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 8: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Hans Lyngip Aqqusernga, jf. princippet på kortbilag 4C5. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed.  
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser.  
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang.  
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Pisisseq og Hans Lyngip Aqquserngan og 
7,5 m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg, der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normtal: 
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� AKO: 40 % af bruttoetagearealet 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag 4C5 viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1 og 4.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 
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Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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4.13.4 Kortbilag 4C5 
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Delområde 4C6's 
placering i Qinngorput. 
 

4.14 DELOMRÅDE 4C6 – OVERBYGNING TIL ATUARFIK HANS LYNGE 

Området ligger i bydelen Qinngorput – umiddelbart vest for den eksisterende 
Hans Lynge Skole – afgrænset af boligområde mod nord, Hans Lyngip 
Aqqusernga mod øst, centerområde mod syd og Unaaq mod vest.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg.  
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til boligformål i form af 
etageboligbebyggelse, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner. 

4.14.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at muliggøre udvidelse 
af Hans Lynge skolen med etablering af ny bebyggelse der kan rumme 
overbygningen (8-10 klasse).  

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre udvidelse af Hans Lynge skolens med overbygning 
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� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende forhold 
og omgivelserne 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for elever og andre 
brugere 

� At sikre vejadgang til området fra Innartalik og Norsaq, jf. kortbilag 
4C6. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 0,9 ha og henligger ubebygget, dog er 
der anlagt en arbejdsvej gennem området fra Norsaq til Innartalik mod syd. 
Terrænmæssigt fremtræder området med et centralt fjeldparti (gennembrudt 
af vejanlæg) i kote ca. 50, hvorfra terrænet falder jævnt ned mod Unaaq i 
nordvest og mod Suloraq i sydøst. Området er karakteriseret ved sin placering 
i den centrale del af Qinngorput og ved det frodige fjeldlandskab ved foden af 
Store Malene, som er skabt af elvlejet fra overløbet i vandsøen ’Cirkussøen’. 

Den nærliggende bebyggelse omfatter butikker i centerområdet og Hans 
Lynge Skolen øst for området. Til øvrige sider findes nyere boligbebyggelse 
med længehuse mod nord og punkthuse mod syd. Hans Lynge Skolen er en 
af de 5 kommunale skoler i Nuuk. Skolen er den nyeste med sin etablering i 
2011, og har i dag ca. 450 elever og ca. 40 lærere.  
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål 
som offentlige funktioner i form af udvidelse af Hans Lynge Skolen med ny 
overbygning for 8-10 klasse. Herudover kan der etableres tilhørende 
funktioner som udendørs opholdsarealer, områder til aktiviteter og sport, 
parkering mv. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse til skolen 
med et etageareal på op til 3.500 m². I tilknytning til bygningerne skal der 
anlægges udendørs opholdsarealer, herunder legeplads og boldbane mv., i 
forholdet 60 % af bruttoetageareal for skoler. 

Med kommuneplantillægget gives således mulighed for en skoleudvidelse til 
overbygningen med 8-10 klasse, samt tilhørende funktioner. 

 

.
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4.14.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 - Fælles formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af en udvidelse til Hans Lynge Skolen med 
overbygning og tilhørende funktioner. 

3. Bebyggelse 

Ny etageboligbebyggelse kan opføres i op til 3 
etager. 

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 
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4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 50 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 0,9 ha. 

Området har en restrummelighed på 3.500 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Områdets to fjeldknolde skal sikres som friholdte 
arealer for at bevare fjeldryggens oprindelige 
karakter. Der skal sikres stiforløb gennem 
området. 

Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Suloraq. Området vejbetjenes fra Innartalik og Norsaq. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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4.14.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4C6 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 6: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 7: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 8: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Innartalik og Norsaq, jf. princippet på kortbilag 4C6. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed.  
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser.  
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang.  
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Unaaq, 12,0 m mod Tuukkaq og Norsaq, 
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samt 7,5 m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg, der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normtal: 

� Skole: 60 % af bruttoetagearealet 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag 4C6 viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 
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9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1 og 4.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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4.14.4 Kortbilag 4C6 
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Delområde 4C3's 
placering i Qinngorput. 
 

4.15 DELOMRÅDE 4C3 - INSTITUTION VED NINGITSIVIK 

Området ligger i bydelen Qinngorput og er afgrænset af Aqqusineq Dronning 
Margrethe II mod øst, Malenebugten mod vest, delområdet 4A8 - som endnu 
ikke er bebygget - mod nord samt det friholdte område 4D7 mod syd og øst.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til centerformål i form af 
centerfunktioner, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg fastholdes områdets afgrænsning, men 
områdets anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner. 

4.15.1 Redegørelse 
I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 

Kommuneplantillægget er således udarbejdet med det formål at muliggøre 
etablering af en integreret institution. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 
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� At muliggøre etablering af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave 

� At muliggøre etablering af tilknyttede udearealer til institutionen i 
forholdet 1:1 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for børnene i 
institutionen 

� At sikre vejadgang til området fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, 
jf. kortbilag 4C3. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 1,4 ha og fremtræder forholdsvist 
kuperet med et plateau langs Aqqusineq Dronning Margrethe II. Væk fra vejen 
og ned mod Malenebugten falder terrænet markant fra ca. kote 43 i øst til ca. 
kote 14 i vest. Arealerne omkring delområdet henstår ubebyggede, men 
delområde 4A8 mod nord er i kommuneplanen udlagt til åben-lav 
boligbebyggelse. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til fælles formål i 
form af institution med børnehave samt tilhørende funktioner som udendørs 
opholdsarealer, områder til aktivitet og sport, parkering mv. 

Planlægningen af delområde 4C3 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
centerområde med servicefunktioner der kan betjene borgerne i Qinngorput 
og resten af Nuuk. 

 Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse til en 
integreret institution med børnehave med et etageareal på op til 1.100 m². I 
tilknytning til institutionen skal der anlægges udendørs opholdsarealer med 
bl.a. legeplads, boldbane o.l. 

.
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4.15.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Centerformål Generel anvendelse: C – Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 – Fælles formål 

2. Anvendelse 

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

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af en integreret institution med vuggestue 
og børnehave samt med tilknyttede funktioner og 
lignende offentlige formål. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og 
farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 
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Ubebyggede arealer skal bevares i naturtilstand 
eller indrettes til fri- og opholdsarealer. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 5.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 1,4 ha. 

Området har en restrummelighed på 2.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Suloraq. Området vejbetjenes fra Aqqusineq Dronning 
Margrethe II. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

 

 



4C3 Institution ved Ningitsivik  BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  182  
 

4.15.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområder, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 4C3 viste byggeområde. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for byggeområdet skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 6: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 7: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4C3. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m². Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i 
tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 
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4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normaltal: 

� Institution o.l.: 100 % af etagearealet 
Stk. 3: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for det på kortbilag 4C3 viste byggeområde samt på arealer, der anvendes til veje, 
parkering o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 
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10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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4.15.4 Kortbilag 4C3 
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Delområde 4D7's 
placering i Qinngorput. 
 

 

 

 

4.16 DELOMRÅDE 4D7 - KYSTLINJE OG LAVNINGER I QINNGORPUT 

Området er beliggende i bydelen Qinngorput ud mod Malenebugten og er 
afgrænset af denne mod vest og Malenefjeldet mod øst. Aqqusineq Dronning 
Margrethe II og Unaaq skærer gennem området, der også er opdelt af flere af 
bydelens boligområder. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til friholdt område, jf. 
kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg ændres områdets afgrænsning, men 
anvendelse fastholdes som friholdt område med mulighed for at anlægge 
rekreative stier. 

4.16.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at friholde området til 
rekreative formål samt sikring af kyststien, der forløber langs Qinngorputs 
kystlinje. Inden for området kan der etableres rekreative funktioner, herunder 
skal der sikres areal til anlæg af kyststien 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til friholdt område 
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�  At sikre etableringen af kyststien langs kystlinjen 

� At sikre rekreative grønne kiler mellem boligområderne. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 15,2 ha og er forholdsvis kuperet, med 
et generelt skrånende terræn ned mod kystlinjen. Området henligger 
ubebygget og i naturtilstand, med undtagelse af vejene Aqqusineq Dronning 
Margrethe II og Unaaq.  

Karakteristisk for området er, at det er opdelt i flere mindre områder, der 
fungerer som rekreative grønne arealer mellem boligområderne 4A4, 4A5, 
4A6, 4A7, 4A8 og 4A9 i Qinngorput. Foruden de grønne kiler udgør 
delområdet også en del af kystlinjen langs Qinngorput. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til friholdt område, 
med mulighed for etablering af kyststi, skiløjper og andre rekreative ruter. 

Planlægningen af delområde 4D7 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
friholdt område med kyststi og andre rekreative funktioner, der kan betjene 
borgerne i Qinngorput og resten af Nuuk. 

I Kommuneplantillæg 4, Temaplan for ”Plan for byens rekreative områder” 
(november 2007), er der vist mulighed for at etablere en kyststi. Kyststien 
giver mulighed for at opleve Nuuks varierede kystlinje, vandets vekslende 
udseende og kig på tværs af vandet til de landfaste arealer rundt om Nuuk. 
Det er hensigten, at Nuuks borgere og gæster skal kunne færdes hele vejen 
langs kysten og på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder. 

Med dette kommuneplantillæg sikres areal til anlæggelse af kyststien langs 
kystlinjen i Qinngorput, der kan anlægges som rekreativ forbindelse og 
vandrerute. Stien skal som udgangspunkt anlægges i minimum kote 10 og kan 
anlægges på ved udsprængning af en hylde i fjeldet eller ved anlæg af 
boardwalks, mindre brosektioner og lignende. 
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4.16.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

Området er ubebygget og har et areal på cirka 
19,3 ha og afgrænses som vist ovenfor. 

Området er ubebygget og har et areal på cirka 
15,2 ha og afgrænses som vist ovenfor. 

1. Formål  

Friholdte områder og fritidsanlæg Generel anvendelse: D - Friholdte områder og 
fritidsanlæg 
Specifik anvendelse: D1 – Friholdt område 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde. 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde og rekreative 
funktioner.  
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3. Bebyggelse 

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye 
bebyggelser og anlæg som led i den rekreative 
benyttelse. 

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye 
bebyggelser og anlæg som led i den rekreative 
benyttelse. 

4. Rummelighed 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

Der skal sikres stiforbindelser på langs af 
slugterne og en skiløjpe og løbesti på tværs af 
slugterne. 

Der skal sikres stiforbindelser langs med og på 
tværs af slugterne som udgør kyststien samt 
skiløjpe. Kyststien skal som udgangspunkt 
anlægges over kote 10. 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må 
ikke bebygges eller på anden måde anvendes i 
strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af 
området der ikke er indhegnet. 

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.  
Området er delvist omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må 
ikke bebygges eller på anden måde anvendes i 
strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af 
området der ikke er indhegnet. Sikkerhedszonen 
bortfalder ved udflytning af sprængstofdepot. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Suloraq og Unaaq. Området vejbetjenes fra Aqqusineq Dronning 
Margrethe II og Unaaq. 
Der sikres areal til etablering af kyststien, der kan 
anlægges ved sprængning eller opfyldning. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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4.16.3 Kortbilag 4D7 
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Delområde 4C7's 
placering i 
Qinngorput. 

 

 

 

4.17 DELOMRÅDE 4C7 CENTEROMRÅDE VED MITSIMMAVIK 

Området ligger i det sydligste Qinngorput, sydvest for Aqqusineq Dronning 
Margrethe II. Området er udlagt til boligformål og dette ændres til at der i 
mindre omfang kan indpasses forskellige typer af centerfunktioner, men også 
boliger. 

Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg.  
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til boligformål, jf. kortet 
ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af butikker, offentlig og privat 
service, liberale erhverv og etageboliger.  

4.17.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre opførelse 
boligbebyggelse, butikker, kontorer, service og andre centerfunktioner.  
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  Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre etablering af butikker, erhverv, liberalt erhverv 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til midlertidige 
formål uden permanente anlæg og bygninger 

� At sikre vejadgang til området fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. 
kortbilag 4C7.  
 

Eksisterende forhold 
Det samlede areal er på ca. 0,8 ha. Beliggende langs Aqqusineq Dronning 
Margrethe II i det sydligste Qinngorput. 

Området afgrænses mod øst af Aqqusineq Dronning Margrethe II og mod vest 
grænser det op til delområde 4A7 og længere mod øst 4A9. 

Området er i dag ubebygget, med anlagt stikvej til vendeplads ved kysten. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for delområde 4C7 til område for fællesformål herunder 
centerområde med boliger, butikker, detail og liberalt erhverv.  

Planlægningen af delområde 4C7 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
centerområde med servicefunktioner der kan betjene borgerne i Qinngorput 
og resten af Nuuk. 

Der gives mulighed for, at der i etagebebyggelse kan indpasses butikker, 
kontorer, servicefunktioner i stueetagen, der er orienteret mod Aqqusineq 
Dronning Margrethe II. 

 

.
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4.17.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: C – Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 – Fælles formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende 
énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-lav 
boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. Der kan desuden etableres 
et renseanlæg i forbindelse med det overordnede 
kloakudløb i Qinngorput. 

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

Ny åben-lav bebyggelse kan opføres i op til 1 
etage, tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 2 
etager og etageboligbebyggelse kan opføres i op 
til 6 etager. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 175 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 0,8 ha. 
Området har en restrummelighed på 1000 m² til 
centerformål og 60 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der skal sikres stiforløb gennem området. Ingen særlige bestemmelser 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke 
bebygges eller på anden måde anvendes i strid 
med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af området 
der ikke er indhegnet. 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må 
ikke bebygges eller på anden måde anvendes i 
strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af 
området der ikke er indhegnet. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Suloraq. Området skal vej betjenes fra Aqqusineq 
Dronning Margrethe II. 
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8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.17.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 4C7 viste byggeområde. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter:  
Tekniske installationer som ventilation, og elevatorer o.l. er ikke omfattet af højde begrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Bebyggelse skal udformes som længehuse, karréstruktur eller en mere åben 
bebyggelsesstruktur. Facadebebyggelse mod Aqqusineq Dronning Margrethe II skal i stueplan fremstå 
med et åbent transparent udtryk. 
Stk. 3: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 4: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 5: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 6: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. stk. 2.4. 
Stk. 7: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 8: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 9: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
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bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 
Stk. 10: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4C7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 3: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
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det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige hensyn 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.17.4 Kortbilag 4C7 
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Delområde 4A7's 
placering i 
Qinngorput. 

 

 

4.18 DELOMRÅDE 4A7 BOLIGOMRÅDE VED MITSIMMAVIK 

Området ligger i det sydligste Qinngorput, sydvest for Aqqusineq Dronning 
Margrethe II ned mod kysten ved Malene bugtens udmunding. 

 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til boligformål, jf. kortet 
ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg ændres områdets afgrænsning, men områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål, med mulighed for at etablere mindre 
tekniske anlæg. 

4.18.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 
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� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til midlertidige 
formål uden permanente anlæg og bygninger 

� At sikre vejadgang til området fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. 
kortbilag 4A7. 
 

Eksisterende forhold 
Det samlede areal tidligere delområde 4A7 er på ca. 7,9 ha. Området er 
beliggende på den relativt stejle fjeldsiden ned mod Malenebugten og 
afgrænses mod øst af det 800 meter høje fjeld Ukkusissat (Store Malene) og 
mod vest af farvandet Qinngorput (Malenebugten). 

Området er i dag ubebygget, men der er anlagt stikvej fra Aqqusineq Dronning 
Margrethe II og vendeplads ved kysten. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 4A7 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen, samt mulighed for mindre tekniske anlæg. 

Planlægningen af delområde 4A7 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Det nye boligområde ligger umiddelbart før indgangen til den planlagte tunnel 
mod Siorarsiorfik. Delområdet skal ses i sammenhæng med udviklingen af 
den nye bydel Siorarsiorfik, og vil blive forbundet dels, af den nye adgangsvej 
gennem eller over fjeldet, og dels via en kyststi. 

Bebyggelsesplanen består af forskellige boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet. Alle gode og funktionelle boliger, med blandede 
ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt. Boligerne placeres omkring 
fælles veje og pladser, med mulighed for leg og ophold i vindafskærmede 
zoner. 

Anvendelse 
Kommuneplantillægget fastlægger delområde 4A7 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-5.  



4A7 Boligområde ved Mitsimmavik REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  204  
 

 For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder langs kysten skal 
der langs kysten etableres en offentlig kyststi for motionerende, gående 
cyklende borgere. 

Disponering og bebyggelsens omfang 
Bebyggelsesplanen består af en variation af boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet. Alle gode og funktionelle boliger, med blandede 
ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt. Boligerne placeres omkring 
fælles veje og pladser, med mulighed for leg og ophold i vindafskærmede 
zoner. 
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4.18.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. Der kan desuden etableres 
et renseanlæg i forbindelse med det overordnede 
kloakudløb i Qinngorput. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-5: 
Detailområde 1: Åben lav boligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 2 og 3: Tæt lav boligbebyggelse 
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med klyngehuse, kæde og rækkehuse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
leg- og opholdszoner. 
Detailområde 4: Etageboligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 5: Området udlægges til boligformål 
med mulighed for at etablere tekniske anlæg til 
bl.a. spildevandsrensning og udledning. 

3. Bebyggelse 

Ny åben-lav bebyggelse kan opføres i op til 1 
etage, tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 2 
etager og etageboligbebyggelse kan opføres i op 
til 6 etager. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 175 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 7,9 ha.  
Området har en restrummelighed på 400 boliger 
og 1000 m² til tekniske formål, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Der skal sikres stiforløb gennem området. Ingen særlige hensyn 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må 
ikke bebygges eller på anden måde anvendes i 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke 
bebygges eller på anden måde anvendes i strid 
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strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af 
området der ikke er indhegnet. 

med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af området 
der ikke er indhegnet. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Suloraq. Området skal vej betjenes fra Aqqusineq Dronning 
Margrethe II 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige hensyn Ingen særlige hensyn 

9. Etaper 

Ingen særlige hensyn Ingen særlige hensyn  
4.18.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 5 detailområder, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for fem nye detailområder. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
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facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
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byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt.3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
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Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3 
: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 
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11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

Detailområde 3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
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stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
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Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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Detailområde 4 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
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Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 
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12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 5 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 4A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
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Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, jf. princippet på kortbilag 4A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod Aqqusineq Dronning Margrethe II og 7,5 
m fra vejmidte mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
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kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.18.4 Kortbilag 4A7 
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Delområde 4D10's 
placering i Qinngorput 
og Siorarsiorfik. 
 

4.19 DELOMRÅDE 4D10 - VEJFORBINDELSE OG KYSTSTI 

Området ligger mellem bydelene Qinngorput og Siorarsiorfik. Området er 
afgrænset af Malenebugten mod vest, det nuværende sprængstofdepot mod 
nord, fjeldet Store Malene mod øst og den nye bydel Siorarsiorfik mod syd. 
Det er en forudsætning at sprængstofdepotet skal flyttes, før området kan 
tages i bruges til den planlagte anvendelse. 

Det forventes at flytning til det nye område 4E1 nord for den nye anstalt 
gennemføres før anlægsarbejder igangsættes. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger området til hhv. friholdt område 
og boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, og områdets 
anvendelse fastlægges til friholdt område med mulighed for anlægge 
infrastruktur i form af veje og rekreative stier. 

4.19.1  Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål, at udlægge området 
som friholdt område. Planlægningen skal muliggøre anlægsarbejder i 
forbindelse med etablering af vejforbindelse mellem Qinngorput og 
Siorarsiorfik samt sikring af areal til den fortsatte etablering af kyststien. 
Vejforbindelse kan anlægges som kystvej på terræn eller som tunnel. 
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Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til friholdt område 

� At sikre areal til vejanlæg på terræn og/eller tunnel til vejforbindelse 
mellem Qinngorput og Siorarsiorfik 

� At sikre areal til etablering af kyststi  

� At sikre vejadgang til området fra Aqqusineq Dronning Margrethe II, 
jf. kortbilag 4D10. 
 

Eksisterende forhold  
Planområdet henligger ubebygget og i naturtilstand med undtagelse af 
Aqqusineq Dronning Margrethe II og det nuværende midlertidige 
sprængstofdepot. 

Delområdet har et samlet areal på ca. 43,8 ha og er forholdsvis kuperet, med 
fjeld der rejser sig op til kote ca. 350 og markant skrånende flader mod 
kystlinjen. Af hensyn til byudviklingen i Siorarsiorfik er der planlagt for, at 
sprængstofdepotet kan flyttes til Niaqornannguaq (delområde 4E1) ved 
Anstalten nordøst for lufthavnen.  
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til friholdt område, 
med mulighed for etablering af kyststien og trafiktunnel eller vejforbindelse, 
der forbinder Siorarsiorfik med det eksisterende vejnet i Qinngorput. 

Planlægningen af delområde 4D10 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
friholdt område med mulighed for at anlægge kyststi, vejanlæg og anden 
infrastruktur, der kan betjene de nye byområder i Siorarsiorfik. 

Med planen sikres det, at der ikke kan etableres bebyggelse og anlæg af 
nogen art, der kan forstyrre anlæg eller drift af kystvej på terræn eller vejtunnel 
mellem Qinngorput og Siorarsiorfik. 

Vejforbindelse mellem Siorarsiorfik og Qinngorput er en primær del af 
infrastrukturen til forbindelse af Siorarsiorfik med resten af Nuuk. Vejen skal 
tilkobles Aqqusineq Dronning Margrethe II i Qinngorput og lede trafikken 
direkte ud på det primære vejnet, der forløber ned til den nye bydels centrale 
del.  

Fra den primære trafikvej er der forgreninger medmindre sekundære veje og 
lokalveje ud til de nye delområder. Tunnelen forventes etableret med fortov og 
cykelsti så bløde trafikanter gives sikre forhold på strækningen. 
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Der gives mulighed for at et vejanlæg både kan anlægges på terræn ved 
udsprængning af en hylde på overfladen af fjeldet på strækningen mellem 
Aqqusineq Dronning Margrethe II i Qinngorput og ny primær trafikvej i 
Siorarsiorfik eller ved at drive en tunnel gennem fjeldet på samme strækning.  

Ved anlæg af vejforbindelse og/eller kyststi på terræn skal der udføres 
nødvendig fjeldsikring til at forhindre klippeskred. 

I Kommuneplantillæg 4, Temaplan for ”Plan for byens rekreative områder” 
(november 2007), er der vist mulighed for at etablere en kyststi. Kyststien 
giver mulighed for at opleve Nuuks varierede kystlinje, vandets vekslende 
udseende og kig på tværs af vandet til de landfaste arealer rundt om Nuuk. 
Det er hensigten, at Nuuks borgere og gæster skal kunne færdes hele vejen 
langs kysten og på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder. 

Med dette kommuneplantillæg sikres areal til anlæggelse af kyststien og 
vejforbindelse, samt tilhørende nødvendige tekniske anlæg til forsyning af 
byudviklingsområderne i Siorarsiorfik.  

Etablering af kyststien vil udgøre en forbindelse som vandrerrute og 
stiforbindelse mellem de to bydele. Stien skal som udgangspunkt anlægges i 
minimum kote 10 og kan anlægges på ved udsprængning af en hylde i fjeldet 
eller ved anlæg af boardwalks, mindre brosektioner og lignende. Ved anlæg af 
vejforbindelse på terræn kan kyststien anlægges sammen med denne. 

 

 



4D10 Vejforbindelse og kyststi BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  225  
 

4.19.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

 Området er ubebygget og har et areal på cirka 
43,8 ha og afgrænses som vist ovenfor. 

1. Formål  

Friholdte områder og fritidsanlæg Generel anvendelse: D - Friholdte områder og 
fritidsanlæg 
Specifik anvendelse: D1 – Friholdt område 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde. 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde. Inden for området 
kan der udføres nødvendige anlægsarbejder og 
terrænændringer ved etablering af vejforbindelse 
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ved udsprængning af fjeldhylde til kystvej eller 
drivning af tunnel mellem Qinngorput og 
Siorarsiorfik samt anlæg af kyststi o.l. rekreative 
anvendelser. 

3. Bebyggelse 

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye 
bebyggelser og anlæg som led i den rekreative 
benyttelse. 

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye 
bebyggelser og anlæg som led i den rekreative 
benyttelse.  
Der må ikke opføres bebyggelse og anlæg på 
terræn, der kan forstyrre anlæg eller drift af 
vejforbindelser eller vejanlæg. 

4. Rummelighed 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Der skal sikres areal til stiforbindelse langs 
kysten. Kyststien skal som udgangspunkt 
anlægges over kote 10. 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må 
ikke bebygges eller på anden måde anvendes i 
strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af 
området der ikke er indhegnet. 

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.  
Området er omfattet af sikkerhedszone for 
sprængstopdepotet. Denne del af området må 
ikke bebygges eller på anden måde anvendes i 
strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. 
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal 
respekteres ved færdsel i området, dog vil der 
fortsat være offentlig adgang til den del af 
området der ikke er indhegnet. Sikkerhedszonen 
bortfalder ved udflytning af sprængstofdepot. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Suloraq og Unaaq. Området vejbetjenes fra Qinngorput via 
Aqqusineq Dronning Margrethe II samt ny 
primærvej i Siorarsiorfik 
Der sikres areal til etablering af vejforbindelse 
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mellem Qinngorput og Siorarsiorfik. Der gives 
mulighed for at vejforbindelse kan anlægges på 
terræn ved udsprængning af en hylde på 
overfladen af fjeldet og/eller tunnel på 
strækningen mellem Aqqusineq Dronning 
Margrethe II i Qinngorput og ny primær trafikvej i 
Siorarsiorfik. 
Der sikres areal til kyststien, der kan anlægges 
ved sprængning eller opfyldning. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.19.3 Kortbilag 4D10 
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Delområde 5D1's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

4.20 DELOMRÅDE 5D1 – FRIHOLDT OMRÅDE, SIORARSIORFIK NORD 

Området ligger langs kysten i det nordligste Siorarsiorfik. Det er afgrænset af 
Malenebugten mod vest og fjeldet Store Malene mod Nord- øst og grænser op 
til delområderne 5A1, 5A2, 5A8, 5A3, 5C1, 5A4, 5B2 og 5A6. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til friholdt område med mulig for rekreative anlæg. 

4.20.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at friholde området til 
rekreative formål og sikring af kyststien, der forløber langs kystlinje i 
Qinngorput og Siorarsiorfik, samt friholde arealer for rekreativt brug og 
etablering af vandrestier boligområderne og ud i fjeldet. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At udlægge detailområdets anvendelse til friholdt område 
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� At sikre mulighed for etableringen af kyststien langs kystlinjen 

� At sikre etableringen af stiforbindelser i det naturlige terræn 

� At sikre naturlig afvanding i eksisterende elve  

� At give mulighed for anlæg af overordnede veje der forbinder 
Siorarsiorfik med Qinngorput mod nord 

 

Eksisterende forhold  
Delområdet, der har et samlet areal på ca. 18,5 ha og er forholdsvis kuperet, 
med generelt skrånende flader mod kystlinjen, kløfter mod elve og fjeldtoppe 
der danner ryg og afgrænsning mellem beboelsesområderne.  

Området henligger ubebygget. 

 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til friholdt område, 
til sikring af Kyststien og planlagte gangstier i området, der forbinder 
delområderne.  

Planlægningen af delområde 5D1 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
friholdt område med kyststi og andre rekreative funktioner, der kan betjene 
borgerne i Siorarsiorfik og resten af Nuuk. 

I Kommuneplantillæg 4 ”Plan for byens rekreative områder” er der vist 
mulighed for at etablere en Kyststi. Kyststien forløber langs kysten og tilbyder 
på den måde en oplevelse af Nuuks varierede kystlinje, vandets vekslende 
udseende og kig på tværs af vandet til landområderne rundt om Nuuk. Det er 
hensigten, at Nuuks borgere og gæster skal kunne færdes hele vejen langs 
kysten og på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder. 

Med dette kommuneplantillæg sikres areal til anlæggelse af kyststien langs 
kystlinjen i den nordlige del af Siorarsiorfik, der kan anlægges som rekreativ 
forbindelse og vandrerute. Stien skal som udgangspunkt anlægges i minimum 
kote 10 og kan anlægges ved udsprængning af en hylde i fjeldet eller ved 
anlæg af boardwalks, mindre brosektioner og lignende. 

 

.
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4.20.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

 Området er ubebygget og har et areal på cirka 
18,5 ha og afgrænses som vist ovenfor. 

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: D - Friholdte områder og 
fritidsanlæg 
Specifik anvendelse: D1 – Friholdt område 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde. Foruden 
anvendelsen af området til naturområde, sikres 
også mulig etablering af Kyststien og vejanlæg, 
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etageboligbebyggelse. der kobler den nye bydel Siorarsiorfik op på det 
øvrige vejnet og stisystem. 

3. Bebyggelse 

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. 

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye 
bebyggelser og anlæg som led i den rekreative 
benyttelse i området.  
Der gives dog mulighed for at der kan anlægges 
overordnede veje, og adgang til vejen, der 
forbinder den nye bydel med Qinngorput. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Der skal sikres stiforbindelser langs med kysten. 
Kyststien skal som udgangspunkt anlægges over 
kote 10.  

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.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik fra forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  



5D1 Friholdt område Siorarsiorfik Nord BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  234  
 

4.20.3 Kortbilag 5D1 
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Delområde 5A1's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.21 DELOMRÅDE 5A1 BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK NORD 

Området ligger i den nordlige del af Siorarsiorfik for foden af Store Malenes 
stejle skrænt mod nordøst. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål, med mulighed for at etablere 
institutioner og mindre tekniske anlæg. 

4.21.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter. 

Det nye boligområde ligger som det nordligste delområde i Siorarsiorfik, vest 
for den nye tunneludmunding. Delområdet skal ses i sammenhæng med 
udviklingen af den nye bydel Siorarsiorfik, og vil blive forbundet dels, af den 
nye vejnet i området og dels via en Kyststi. 
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 Delområdet er beliggende ved adkomsten til Siorarsiorfik fra dels kyststien og 
dels fra den nye vejadgang gennem tunnel, den direkte forlængelse af 
Aqqusineq Dronning Margrethe II.  

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

� At muliggøre etablering af en børnehave 

� At muliggøre etablering af tilknyttet udearealer til institutionen, i 
forholdet 1:1 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A1. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 4,8 ha. Området afgrænses mod Nord 
øst af det 800 meter høje fjeld Ukkusissat (Store Malene) og mod vest af 
Malenebugten. Området er omkranset af det friholdte område 5D1. 

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A1 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen, samt mulighed for centerfunktioner. 

Planlægningen af delområde 5A1 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Anvendelse 
Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A1 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-3. 

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder langs kysten skal 
der langs kysten etableres en offentlig kyststi for motionerende, gående 
cyklende borgere. 
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Disponering og bebyggelsens omfang 
Bebyggelsesplanen består af en variation af boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet. Alle gode og funktionelle boliger, med 
blandede ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt. Boligerne placeres 
omkring fælles veje og pladser, med mulighed for leg og ophold i 
vindafskærmede zoner. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse der kan 
rumme en integreret institution med vuggestue og børnehave på op til 1.100 
m². I tilknytning til institutionen skal der anlægges udendørs opholdsarealer i 
forholdet 1:1, herunder redskabsskure, liggehal, legeplads og boldbane mv. 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 
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4.21.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-3 
Detailområde 1: Åben lav boligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
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lege- og opholdszoner. 
Detailområde 2: Tæt lav boligbebyggelse med 
klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 
Detailområde 3: Området udlægges til 
boligformål med mulighed for at etablere 
institutioner i form af en integreret institution med 
vuggestue og børnehave med tilknyttede 
funktioner og lignende offentlige formål, samt 
udendørs grønne lege- og opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 4,8 ha.  
Området har en restrummelighed på 2000 m² til 
opførelse af institution og giver mulighed for 
opførelse af 150 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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. 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 



5A1 Boligområde Siorarsiorfik Nord BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  241  
 

Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.21.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 3 detailområder, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for tre nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A1 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
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bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
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Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A1 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
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2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 
 



5A1 Boligområde Siorarsiorfik Nord BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  245  
 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller 
transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
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forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med 
Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Detailområde 3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A1 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag. 
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Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder.  Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m². 
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normaltal: 

� Institution o.l.: 100 % af etagearealet 
Stk. 3: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 



5A1 Boligområde Siorarsiorfik Nord BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  248  
 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.21.4 Kortbilag 5A1 
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Delområde 5A2's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

 

4.22 DELOMRÅDE 5A2 - BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK NORDØST 

Området ligger i den nordligste del af Siorarsiorfik for foden af Store Malenes 
stejle skrænt mod nordøst. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål. 

4.22.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A2 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-2.  

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med ti 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter.   

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 
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 � At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A2. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 2,1 ha. Beliggende på en relativ stejl 
fjeldside for foden af Store Malene. Arealet strækker sig, ud mod delområde 
5D1, et friholdt areal, langs kysten mod Malenebugten. 

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A2 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen, samt mulighed for centerfunktioner. 

Planlægningen af delområde 5A2 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A2 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-2.  

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder langs kysten skal 
der langs kysten etableres en offentlig kyststi for motionerende, gående 
cyklende borgere. 

Alle gode og funktionelle boliger, med blandede ejerforhold og hvor udsigt og 
lys prioriteres højt. Boligerne placeres omkring fælles veje og pladser, med 
mulighed for leg og ophold i vindafskærmede zoner. 

 

.
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4.22.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-2. 
Detailområde 1: Åben lav boligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 2: Tæt lav boligbebyggelse med 



5A2 Boligområde Siorarsiorfik Nordøst BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  254  
 

klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 2,1 ha.  
Området har en restrummelighed på 100 boliger, 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.22.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 2 detailområder, som vist på kortbilag 5A2. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for de to nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A2 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
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ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 
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10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A2 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
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Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. stk. 
2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A2. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er 
uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
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Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
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Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.22.4 Kortbilag 5A2 
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Delområde 5A8's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

 

4.23 DELOMRÅDE 5A8 - BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK ØST 

Området ligger i den nordøstlige del af Siorarsiorfik for lige foden af Store 
Malenes stejle skrænt mod nordøst og grænser op til den nye primære 
adgangsvej, der forbinder Siorarsiorfik med Qinngorput og resten af Nuuk via 
ny tunnel. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, og områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål. 

4.23.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A8 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-2.  

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med ti 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter.   
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 Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A8. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 3,2 ha. Beliggende på et relativt fladt 
areal for foden af Store Malene. Arealet strækker sig langs den nye 
adgangsvej, der ligger mellem fjeldet og delområdet, og afgrænses mod syd 
af delområde 5D3, et friholdt areal, hvor der planlægges for en fjeldhejs. 

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A8 til område for boligformål med etageboliger der skal 
disponeres med afsæt i landskabets typografi og fremhæve naturen, samt 
mulighed for centerfunktioner. Området centrale del skal friholdes så det 
sikres at der kan ske afledning af smeltevand fra Store Malene. 

Planlægningen af delområde 5A8 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A8 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-2.  

Alle gode og funktionelle boliger, med blandede ejerforhold og hvor udsigt og 
lys prioriteres højt. Boligerne placeres omkring fælles veje og pladser, med 
mulighed for leg og ophold i vindafskærmede zoner. 

 

.
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4.23.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A3 – Etageboligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af Etageboliger. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-2. 
Detailområde 1: Etageboligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 2: Etageboligbebyggelse med 
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tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 3,2 ha.  
Området har en restrummelighed på 300 boliger, 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.23.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 2 detailområder, som vist på kortbilag 5A8. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for de to nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A8 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A8. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
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ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages i 
det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 
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10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A8 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
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zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A8. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for driften 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 
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6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 



5A8 Boligområde Siorarsiorfik Øst BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  272  
 

Sermersooq. 
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4.23.4 Kortbilag 5A8 
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Delområde 5A3's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.24 DELOMRÅDE 5A3 - BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK MIDT 

Området er beliggende centralt i den nordlige del af Siorarsiorfik omkring et 
større fjeldparti for foden af Store Malene mod Nordøst. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål, med mulighed for at etablere 
institutioner og mindre tekniske anlæg. 

4.24.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse af boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter.  

Endvidere muliggøres etablering af en fjeldbørnehave i form af en integreret 
institution med vuggestue og børnehave. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

 



5A3 Boligområde Siorarsiorfik Midt REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  276  
 

 

 

 

 

 

� At muliggøre etablering af en integreret daginstitution for børnehave 
(fjeldbørnehave) og vuggestue 

� At muliggøre etablering af tilknyttet udearealer til institutionen, i 
forholdet 1:1 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A3. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 4,9 ha. Beliggende på en relativ stejl 
fjeldside for foden af Store Malene. Arealet strækker sig, ned mod delområde 
5D1, et friholdt areal, langs kysten mod farvandet Qinngorput (Malenebugten). 

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A3 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen, samt mulighed for centerfunktioner. 

Planlægningen af delområde 5A3 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Anvendelse 
Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A3 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-3.  

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder langs kysten i 
Siorarsiorfik skal der langs kysten etableres en offentlig kyststi for 
motionerende, gående cyklende borgere. 

Disponering og bebyggelsens omfang 
Bebyggelsesplanen består af tre forskellige boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet. Alle gode og funktionelle boliger, med 
blandede ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt.  

 



5A3 Boligområde Siorarsiorfik Midt REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  277  
 

 

 

 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse der kan 
rumme en integreret institution med vuggestue og børnehave på op til 1.100 
m². I tilknytning til institutionen skal der anlægges udendørs opholdsarealer i 
forholdet 1:1, herunder redskabsskure, liggehal, legeplads og boldbane mv.  

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 
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4.24.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-3. 
Detailområde 1: Tæt lav boligbebyggelse med 
klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 



5A3 Boligområde Siorarsiorfik Midt BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  279  
 

Detailområde 2: Etageboligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 3: Området udlægges til 
boligformål med mulighed for at etablere 
institutioner i form af en integreret institution med 
vuggestue og børnehave med tilknyttede 
funktioner og lignende offentlige formål, samt 
udendørs grønne lege- og opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 4,9 ha. 
Området har en restrummelighed på 2000 m² til 
opførelse af daginstitution og giver mulighed for 
opførelse af 350 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
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Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.24.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 3 detailområder, som vist på kortbilag 5A3. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for tre nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A3 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
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har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A3. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 
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7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A3 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  
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Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A3. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
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Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 
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14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A3 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A3. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder.  Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m². 
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Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normaltal: 

� Institution o.l.: 100 % af etagearealet 
Stk. 3: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 
 



5A3 Boligområde Siorarsiorfik Midt BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  287  
 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.24.4 Kortbilag 5A3 
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Delområde 5C1's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.25 DELOMRÅDE 5C1 - SIORARSIORFIK BYMIDTE 

Området er beliggende ved det lille næs og den naturlige havn på den 
nordvestlige kyst i Siorarsiorfik. Det er på denne del af kysten der er udvundet 
sand til byggeri og anlægsarbejder. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål med mulig for at etablere en bred vifte af 
centerfunktioner, institutioner og boliger, samt mindre havne- og kajanlæg. 

4.25.1 Redegørelse 
Området udlægges til offentlige og publikumsorienterede formål omkring et 
samlende byrum og en mindre naturhavn. Området skal ses som bydelens – 
hjerte – med skole, AKO, institutioner, sportsfaciliteter og øvrige funktioner – 
bl.a. til at understøtte af et varieret og aktivt by- og butiksliv – men hvor der 
ligeledes er gode rammer for fælles aktiviteter og ophold. 
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Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fællesfunktioner og mulighed for 
opførelse af boliger, attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter i områdets nordlige del. 

Områdets centrale del skal friholdes for bebyggelse og anvendes til bytorv og 
anlæg af mole og havneanlæg på pynten. I områdets nordlige del ud mod 
dette byrum kan der opføres ny bebyggelse i op til 4 etager, der kan anvendes 
til centerfunktioner, service og boliger. 

I områdets sydlige del gives mulighed for at der kan etableres offentlige 
service funktioner i form af skole, AKO og institutioner, samt rekreative 
funktioner i form af boldbane, legeplads og lignende. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At muliggøre etablering af skole, og en tilknyttet AKO og en integreret 
institution med vuggestue og børnehave, samt tilknyttede udearealer, 
herunder boldbane 

� At muliggøre delområdets anvendelse til butikker, kontorer, service og 
andre centerfunktioner, samt boliger 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer for bydelens beboere og 
områdets brugere.  

� At skabe mulighed for, at der kan etableres et levende og 
publikumsvenligt bilfrit byrum- og promenademiljø. 

� At sikre mulighed for etablering af anløbshavn og moleanlæg mv. 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5C1. 

Eksisterende forhold  
Områdets samlede areal er på ca. 5,1 ha og området er beliggende på det 
relativt flade plateau i det nordvestlige Siorarsiorfik. Arealet grænser op til 
Malenebugten mod vest, friholdte områder mod nord og syd, samt et nyt 
boligområde mod øst. 

Området er i dag ubebygget. 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og nye 
detaljerede bestemmelser for 5C1. Kommuneplantillægget fastlægger 
delområdets anvendelse til en bred vifte af centerformål, der understøtter 
bymidtens rolle – både som bosted og samlingssted, samt som primært 
omdrejningspunkt for offentlig og privat service i den nye bydel. 
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Planlægningen af delområde 5C1 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
centerområde med servicefunktioner der kan betjene borgerne i Siorarsiorfik 
og resten af Nuuk. 

Der gives mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse til boliger, 
centerformål og offentlige funktioner. Området inddeles i tre detailområder. 

Centralt for delområdet er byrummet i detailområde 3 – hvor der gives 
mulighed for anlæggelse af bytorv, promenade langs ’stranden’ samt kajanlæg 
for havnebus, mole mv. Området skal friholdes, dog således at der kan 
anlægges kaj- og moleanlæg, samt promenade funktioner og mindre 
bebyggelse til fx. billetsalg, kiosk mv. 

For detailområderne 1 og 2 er der fastlagt en facadebyggelinje mod 
byrummet, som skal konkretiseres i designmanualen, men skal sikre struktur 
og formgivning af byrummet og herigennem sikre en torvedannelse på arealet. 

I områdets nordlige del (detailområde 2) kan der opføres og indrettes ny 
bebyggelse i form af etagebebyggelse til centerfunktioner som butikker, 
erhverv og service samt boliger.  

Bebyggelsen skal gives et design med facader der henvender sig og åbner sig 
mod byrummet i detailområde 3. Der kan bygges op i 4 etager. For at 
understrege områdets centrale placering i Siorarsiorfik og bymæssigheden 
omkring den centrale byrum og promenade stilles der krav om placering af 
facader i byggelinjen mod denne. 

Det sydlige område (detailområde 1) forbeholdes offentlige funktioner med 
mulighed for nyopførelse af en skole samt indpasning af AKO og institutioner 
samt etablering af udendørs opholdsarealer fælles for disse funktioner og til 
almen benyttelse. Der skal anlægges udendørs opholdsarealer, herunder 
legeplads og boldbane, i forholdet 60 % af bruttoetageareal for skoler, 40 % af 
bruttoetageareal for AKO og 100 % af bruttoetageareal for institutioner 

Ny institution opføres jf. det til hver tid gældende Funktionsprogram for 
daginstitutioner er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 

I Kommuneqarfik Sermersooq er der generelt ønske om, at bygge integrerede 
institutioner, der begrænser antallet af institutionsskift og som rummer gode 
muligheder for fleksibilitet i forhold til rum og funktioner. 
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4.25.2 Overordnede 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. 

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: C - Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 - Centerformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål 
i form af skole, institutioner, kultur- og 
idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, 
samt centerfunktioner i form af butikker, service, 
liberale erhverv og etageboliger. 
Området inddeles i 3 detailområder: 
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Detailområde 1: Områdets anvendelse 
fastlægges til fælles formål i form af skole, 
integreret institutioner med vuggestue og 
børnehave, AKO (Atuareernerup Kingornga 
Ornittakkat), kultur- og idrætsfaciliteter og 
lignende offentlige formål. 
Detailområde 2: Områdets anvendelse 
fastlægges til centerformål med bymæssige 
funktioner så som: 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. 
Detailområde 3: Områdets anvendelse som 
centralt bilfrit byrum til offentlige formål samt til 
tekniske og infrastrukturelleanlæg som 
anløbshavn for en Havnebus, mole, kajakhotel, 
udsigtspost, opsætning af byrums skulpturer mv. 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager, dog 
maksimalt 1 etage i detailområde 3. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 5,1 ha. 
Området har en restrummelighed på 24.000 m² til 
opførelse af daginstitution og giver mulighed for 
opførelse af 50 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Arealer mod kysten og den lille pynt skal friholdes 
for bebyggelse og større anlæg. Der kan 
foretages opfyld af søterritoriet og anlægges 
havne- og kajanlæg. 
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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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

 Ingen særlige bestemmelser 

6. Klausulerede zoner  

Ingen særlige hensyn Ingen særlige hensyn 

7. Trafik og teknisk forsyning 

  

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser  

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

 

4.25.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 3 detailområder, som vist på kortbilag 5C1. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for tre nye detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 
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Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, parkeringsanlæg, teknikbygninger/anlæg 
o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker den centrale beliggenheden 
ved Siorarsiorfik bymidte og samtidig danne ramme om et aktivt skole- og institutionsliv. Byggeriet skal 
imødekomme publikumsorienterede åbne facader mod det centrale byrum i detailområde 2 bymidte. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelse fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelse kan udformes med karréstruktur eller en mere åben bebyggelsesstruktur. 
Stk. 4: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 5: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 6: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 7: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 8: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 9: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5C1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 
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4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter langs samt samt 
boldbane, legeplads mv., som sammenbindes af et internt stinet til bypladsen og den planlagte kyststi. 
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften, herunder fx tilskuerfaciliteter, lysmaster mv. Der kan dog også indrettes midlertidige faciliteter 
og mindre bygninger til forskellige tidsbegrænsede aktiviteter på området. 
Stk. 2: I tilknytning til skoler og institutioner skal der etableres udendørsopholdsareal efter følgende 
normtal: 

� Integreret Institution: 100 % af etagemeter 

� AKO: 40 % af etagemeter 

� Skole: 60 % af etagemeter 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Kantzonen mod byrummet – byens centrale plads, og tilstødende byrum, skal fremtræde som 
urbant byrum med sidde- og opholds- muligheder såvel som mere aktivitetsprægede faciliteter. Ved 
anlæg skal vælges robuste materialer som træ, beton, sten og metal. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 
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8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5C1 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, parkeringsanlæg, teknikbygninger/anlæg 
o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
Stk. 3: Bebyggelse skal fremstå med sluttet facade mod byrumspladsen. Mindst 60 % af facaden på ny 
bebyggelse mod detailområde 2 skal placeres i den på kortbilag viste facadelinje. Facade kan 
fremrykkes eller tilbagetrækkes med 1 meter ift. facadebyggelinje. 
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2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker beliggenheden ved den 
centrale byplads og som samtidig kan danne ramme om god bolig- og opholdskvalitet. Byggeriet skal 
imødekomme publikumsorienterede åbne facader mod det centrale byrum i detailområde 2 Siorarsiorfik 
- bymidte. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelse skal udformes som længehuse, karréstruktur eller en mere åben 
bebyggelsesstruktur. Facadebebyggelse mod byrumpladsen skal i stueplan fremstå med et åbent 
transparent udtryk. 
Stk. 4: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 5: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 6: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 7: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 8: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 9: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5C1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter som sammenbindes 
af byrumspladsen. 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. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres lege- og opholdsarealer for beboere og 
brugere. Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
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opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredieparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
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affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 
afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 5C1-3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Der kan alene etableres mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, kiosk, billetsalgssteder, 
teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1 etage og med en maksimal højde på 6 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal gives en arkitektur, der afspejler eller fortolker beliggenheden ved den 
centrale byplads og som samtidig kan danne ramme om god bolig- og opholdskvalitet.  

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A3. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: Området mod kysten samt arealer mellem detailområde 1 og 2 udlægges som centralt bilfrit 
byrum for bl.a. bytorv, promenade og gågade. 
Stk. 4: Der kan etableres mindre tekniske og infrastrukturelle anlæg som anløbshavn for en 
’Havnebus’, færge og mindre både, samt mulighed for moleanlæg. 
Stk. 5: Der reserveres areal til stadepladser i en to meter bred zone langs bygningernes facader, som 
'private' kantzoner i tilknytning til funktioner i bygningen.  
Stk. 6: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 
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4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Byrummet – byens centrale plads - skal fremtræde som et urbant byrum med sidde- og opholds- 
muligheder såvel som mere aktivitetsprægede faciliteter. Ved anlæg skal vælges robuste materialer 
som træ, beton, sten og metal. 
Stk. 2: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter langs samt, byplads 
mv., som sammenbindes af kyststien.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften, herunder tekniske anlæg mv.  
Stk. 3: I tilknytning til byrummet kan etableres mindre læskure ol. Underhensynstagen til øvrigt byggeri 
og infrastruktur. Der kan dog også indrettes midlertidige faciliteter og mindre bygninger til forskellige 
tidsbegrænsede aktiviteter på området. 
Stk. 4: Der kan etableres kulturelle elementer som byrumsskulpturer mv. og anlæg til fælles formål som 
kajakhotel, udsigtspost og lignende.  
Stk. 5: Områder der ikke er udlagt til færdselsarealer herunder pladser, veje, stier, parkering, samt 
fælles opholdsarealer skal friholdes og udlægges som fri- og opholdsareal primært med bypræg, og 
befæstede arealer. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Terrænændringer må kun foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og 
økonomisk forsvarlig gennemførelse af projekterne. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 
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9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. Placering til affaldshåndtering skal etableres således at affaldet kan afhentes 
uhindret og holdes fri for sne og andet der kan forhindre tømning. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål i henhold til gældende affaldsregulativ. 
Stk. 3: Opfyldning – både på søterritoriet og på land - må kun ske med organisk materiale og materiale, 
som ikke indeholder stoffer, der kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. 
beton, skal godkendelse indhentes hos relevante myndighed. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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Delområde 5A4's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.26 DELOMRÅDE 5A4 - BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK Nordvest 

Området er beliggende i den centrale del af Siorarsiorfik umiddelbart øst for 
den planlagte bymidte og vest for det centrale fjeldområde, der er udlagt som 
friholdt område i den nye bydel. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål i form af række- og klyngehuse og 
etageboligbebyggelse. 

4.26.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 
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� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A4. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 4,0 ha. Beliggende på en relativ stejl 
fjeldside for foden af Store Malene. Arealet strækker sig, ned mod delområde 
5D1, et friholdt areal, langs kysten mod Malenebugten. 

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A4 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen. 

Planlægningen af delområde 5A4 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Anvendelse 
Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A3 til boligområde fordelt i 
detailområderne 1-2.  

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder langs kysten i 
Siorarsiorfik skal der langs kysten etableres en offentlig kyststi for 
motionerende, gående cyklende borgere. 

Disponering og bebyggelsens omfang 
Bebyggelsesplanen består af tre forskellige boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet. Alle gode og funktionelle boliger, med 
blandede ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt.  

 

.
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4.26.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-2. 
Detailområde 1: Etageboligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
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Detailområde 2: Tæt lav boligbebyggelse med 
klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 4,0 ha.  
Området har en restrummelighed på 300 boliger, 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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4.26.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 2 detailområder, som vist på kortbilag 5A4. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for to nye detailområder. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A2 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
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Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 
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9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A1 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
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træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A4. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. 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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Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 
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� der er sket tilslutning til offentlig forsyning.  

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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4.26.4 Kortbilag 5A4 
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Delområde 5A5's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.27 DELOMRÅDE 5A5 - BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK VEST 

Området er beliggende centralt i den vestlige del af Siorarsiorfik. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål, med mulighed for at etablere 
institutioner og mindre tekniske anlæg. 

4.27.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 
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 � At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til midlertidige 
formål uden permanente anlæg og bygninger 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. Bilag 
1. 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til etablering af 
tekniskanlæg eksempelvis rensningsanlæg 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A5. 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 4,5 ha. Området er beliggende på et 
umiddelbart fladt plateauet syd for delområde 5C1 - Siorarsiorfik bymidte.  

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A5 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen, samt mulighed for mindre tekniske anlæg. 

Planlægningen af delområde 5A5 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A4 til boligområde fordelt i 
detailområderne 5A5-1, 5A5-2, 5A5-3 og 5A5-4 

Bebyggelsesplanen består af en variation af boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet. Alle gode og funktionelle boliger, med 
blandede ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt. Boligerne placeres 
omkring fælles veje og pladser, med mulighed for leg og ophold i 
vindafskærmede zoner. 

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder langs kysten skal 
der langs kysten etableres en offentlig kyststi for motionerende, gående 
cyklende borgere. 

.
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4.27.2 Overordnede 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. 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-4: 
Detailområde 1: Etageboligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 2: Tæt lav boligbebyggelse med 
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klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 
Detailområde 3: Åben lav boligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 
Detailområde 4: Området udlægges til 
boligformål med mulighed for at etablere tekniske 
anlæg til bl.a. spildevandsrensning og udledning. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 4,5 ha.  
Området har en restrummelighed på 1000 m² til 
opførelse af daginstitution og giver mulighed for 
opførelse af 300 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
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Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.27.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 4 detailområder, som vist på kortbilag 5A5. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for fire nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A5 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
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bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A5. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
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Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A1 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
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2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A5. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  
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Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3. 
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 
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13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A5 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 
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3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A5. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 
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7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 4 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A5 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
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2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A5. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 
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5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 
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13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.   
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4.27.4 Kortbilag 5A5 
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Delområde 5D3's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.28 DELOMRÅDE 5D3 – FRIHOLDT OMRÅDE MED FJELDHEJS 

Området ligger i det centrale Siorarsiorfik. Det er afgrænset af fjeldet Store 
Malene mod øst og grænser op til delområderne 5A3, 5A8 og 5B1. Området 
ligger lige ved den primære vejforbindelse ned gennem Siorarsiorfik. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til friholdt område med mulig for rekreative anlæg i form af 
fjeldhejs. 

4.28.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at friholde området til 
rekreative formål og sikring af areal til etablering af en fjeldhejs der kan give 
adgang til de rekreative områder på Store Malene. 
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Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At udlægge detailområdets anvendelse til Fritidsanlæg og rekreative 
anlæg 

� At sikre mulighed for etableringen af en fjeldhejs og tilknyttede anlæg 

� At sikre etableringen af stiforbindelser i det naturlige terræn 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 0,6 ha og er forholdsvis kuperet, 
omkring et centralt plateau.  

Området henligger ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til friholdt område, 
til anlæg af en fjeldhejs, der kan give adgang til de rekreative områder på 
Store Malene.  

Planlægningen af delområde 5D3 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
friholdt område med fjeldhejs og andre rekreative funktioner, der kan betjene 
borgerne i Siorarsiorfik og resten af Nuuk. 

Der kan etableres anlæg, bebyggelse og parkering i tilknytning til fjeldhejs 

 

 

.
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4.28.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

 Området er ubebygget og har et areal på cirka 0,6 
ha og afgrænses som vist ovenfor. 

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: D - Friholdte områder og 
fritidsanlæg 
Specifik anvendelse: D2 – Fritidsanlæg og 
rekreative anlæg 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde. Foruden 
anvendelsen af området til naturområde, sikres 
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lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

også mulig etablering af fjeldhejs, der kobler den 
nye bydel Siorarsiorfik op på de rekreative 
området på Store Malene. 

3. Bebyggelse 

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. 

Der kan etableres nye bebyggelser og anlæg som 
led i den rekreative benyttelse. For sikring af 
fjeldhejsen, kan sådan bebyggelse og anlæg 
etableres inden for dennes areal, der ses af 
kortbilaget. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.28.3 Kortbilag 5D3 
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Delområde 5B1's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

 

4.29 DELOMRÅDE 5B1 SIORARSIORFIK ERHVERVSOMRÅDE NORD 

Området ligger i bydelen Siorarsiorfik for foden af Store Malenes sydvestlige 
side. Området er afgrænset mod nordøst af fjeldet, og mod syd primærvejen i 
Siorarsiorfik. Området grænser ligeledes op til delområderne 5A3 og 5D3. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til erhvervsformål. 

4.29.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af produktionshaller, håndværks- og industrivirksomhed, lager- og 
kontorformål mv. herunder f.eks. elektronikvirksomhed og konsulentfirmaer og 
andre liberale erhverv samt forenings- og fritidsformål, f.eks. lokalhistoriske 
foreninger, uddannelsesinstitutioner, naturskoler og naturvejledningscentre og 
lignende.  
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Principperne for 
kommuneplantill
ægget er: 

� At 
fastlægg
e 
detailomr
ådets 
anvendel
se til 
erhvervs
område 

� At 
muliggør
e 
etablerin
g af 
produktio
nshaller, 
håndvær
ks- og 
industrivir
ksomhed, 
lager- og 
kontorfor
mål 

� At 
området 
disponer
es under 
hensynta

gen til de omkringliggende forhold 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5B1. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 3,4 ha og fremtræder forholdsvis 
skrånende. Det kuperede terræn falder naturligt mod en central lavning i ca. 
kote 22. Området henligger ubebygget. 

Delområdet placering er karakteriseret ved beliggenhed, der er mindre 
attraktivt til boligformål. Syd for området (5B2) og øst for (5B3) etableres 
tilsvarende nye erhvervsområder, der udlægges til lignende formål. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5B1 til område for erhvervsformål for en bred vifte af 
virksomhedstyper, samt mulighed for midlertidige funktioner. 

Planlægningen af delområde 5B1 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
erhvervsområde. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til 
erhvervsmæssige formål i form af en produktionshal, samt tilhørende 
funktioner som parkering, underdørs oplag, og lignende. Der er kan ligeledes 
etableres erhverv i form af håndværks- og industrivirksomhed, lager- og 
kontorformål, samt funktioner af midlertidig karakter under udviklingen af den 
nye bydel. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse med stort 
bygningsvolumen, der kan rumme produktionshal til håndtering 
byggeelementer. 
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4.29.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B1 - Erhvervsmæssige 
formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende 
énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-lav 
boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål i form af 
produktionshal til produktion og samling af 
bygningselementer.  



5B1 Siorarsiorfik Erhvervsområde nord BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  344  
 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal 
højde på 20 m. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 1,9 ha.  
Området har en restrummelighed på 10.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige 
udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal 
kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel 
med en positiv hældning bort fra den ydre 
begrænsning af horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.29.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 5B1 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 20 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5B2. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For kontorer, samt fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
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er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der 
kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. beton, skal godkendelse indhentes 
hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
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13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.29.4 Kortbilag 5B1 
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Delområde 5B2's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.30 DELOMRÅDE 5B2 SIORARSIORFIK ERHVERVSOMRÅDE SYD 

Området ligger i bydelen Siorarsiorfik for foden af Store Malene sydvestlige 
side. Området er afgrænset mod syd af det friholdte delområde 5D1, og mod 
nord af primærvejen i Siorarsiorfik.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til erhvervsformål. 

4.30.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af produktionshaller, håndværks- og industrivirksomhed, lager- og 
kontorformål mv. herunder f.eks. elektronikvirksomhed og konsulentfirmaer og 
andre liberale erhverv samt forenings- og fritidsformål, f.eks. lokalhistoriske 
foreninger, uddannelsesinstitutioner, naturskoler og naturvejledningscentre og 
lignende. 
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Principperne for 
kommuneplantill
ægget er: 

� At 
fastlægg
e 
detailomr
ådets 
anvendel
se til 
erhvervs
område 

� At 
muliggør
e 
etablerin
g af 
produktio
nshaller, 
håndvær
ks- og 
industrivir
ksomhed, 
lager- og 
kontorfor
mål 

� At 
området 
disponer
es under 
hensynta

gen til de omkringliggende forhold 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5B2. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 3,4 ha og fremtræder forholdsvis 
skrånende. Det kuperede terræn falder naturligt mod en central lavning i ca. 
kote 22. Området henligger ubebygget. 

Delområdet placering er karakteriseret ved beliggenhed, der er mindre 
attraktivt til boligformål. Nord for området (5B1) og øst for (5B3) etableres 
tilsvarende nye erhvervsområder, der udlægges til lignende formål. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5B2 til område for erhvervsformål for en bred vifte af 
virksomhedstyper, samt mulighed for midlertidige funktioner. 

Planlægningen af delområde 5B2 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
erhvervsområde. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til 
erhvervsmæssige formål i form af en produktionshal, samt tilhørende 
funktioner som parkering, underdørs oplag, og lignende. Der er kan ligeledes 
etableres erhverv i form af håndværks- og industrivirksomhed, lager- og 
kontorformål, samt funktioner af midlertidig karakter under udviklingen af den 
nye bydel. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse med stort 
bygningsvolumen, der kan rumme produktionshal til håndtering 
byggeelementer. 
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4.30.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B1 - Erhvervsmæssige 
formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende 
énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-lav 
boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål i form af 
produktionshal til produktion og samling af 
bygningselementer.  
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3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal 
højde på 20 m. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 3,4 ha.  
Området har en restrummelighed på 18.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige 
udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.30.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 5B2 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 20 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5B2. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For kontorer, samt fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
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er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der 
kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. beton, skal godkendelse indhentes 
hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 



5B2 Siorarsiorfik Erhvervsområde Syd BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  356  
 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.30.4 Kortbilag 5B2 
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Delområde 5B3's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.31 DELOMRÅDE 5B3 SIORARSIORFIK ERHVERVSOMRÅDE ØST 

Området ligger i bydelen Siorarsiorfik for foden af Store Malene 
erhvervsområdet. Området er afgrænset mod nord ad det friholdte delområde 
4D11, og mod vest af primærvejen i Siorarsiorfik, som kan forlænges gennem 
området videre mod Kobbefjord.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til erhvervsformål. 

4.31.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering 
af produktionshaller, håndværks- og industrivirksomhed, lager- og 
kontorformål mv. herunder f.eks. elektronikvirksomhed og konsulentfirmaer og 
andre liberale erhverv samt forenings- og fritidsformål, f.eks. lokalhistoriske 
foreninger, uddannelsesinstitutioner, naturskoler og naturvejledningscentre og 
lignende. 
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 Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge detailområdets anvendelse til erhvervsområde 

� At muliggøre etablering af produktionshaller, håndværks- og 
industrivirksomhed, lager- og kontorformål 

� At området disponeres under hensyntagen til de omkringliggende 
forhold 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5B3. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 5,6 ha og fremtræder forholdsvis fladt, 
men skråner jævnt fra kote ca. 60 i nord til kote ca. 30 i syd. Området 
henligger ubebygget. 

Delområdet placering er karakteriseret ved beliggenhed, der er mindre 
attraktivt til boligformål. Vest for området etableres to tilsvarende nye 
erhvervsområder, der udlægges til lignende formål. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5B3 til område for erhvervsformål for en bred vifte af 
virksomhedstyper, samt mulighed for midlertidige funktioner. 

Planlægningen af delområde 5B3 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
erhvervsområde. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til 
erhvervsmæssige formål i form af en produktionshal, samt tilhørende 
funktioner som parkering, underdørs oplag, og lignende. Der er kan ligeledes 
etableres erhverv i form af håndværks- og industrivirksomhed, lager- og 
kontorformål, samt funktioner af midlertidig karakter under udviklingen af den 
nye bydel. 

Der gives mulighed for at der i området kan opføres ny bebyggelse med stort 
bygningsvolumen, der kan rumme produktionshal til håndtering 
byggeelementer. 
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4.31.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: B - Erhvervs- og 
havneformål 
Specifik anvendelse: B1 - Erhvervsmæssige 
formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende 
énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-lav 
boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsmæssige formål i form af 
produktionshal til produktion og samling af 
bygningselementer.  
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3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres med en maksimal 
højde på 20 m. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 5,6 ha.  
Området har en restrummelighed på 30.000 m² 
afhængigt af bebyggelsens endelige 
udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.31.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på oversigtskortet. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for det på kortbilag 5B3 viste byggeområde.  
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 20 meter: Tekniske installationer som 
ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal formgives og disponeres under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Ny bebyggelse skal fremtræde i ét eller flere af følgende materialer: Træ, metal, natursten, 
beton, eternit eller pladematerialer. Mindre facadepartier kan fremtræde i glas. Ydervægge skal 
fremtræde i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende. 
Stk. 3: Der kan opsættes solpaneler o.l. på facade og tag såfremt det ikke giver anledning til unødige 
refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage på ny bebyggelse skal udformes som symmetriske saddeltage eller med énsidig 
taghældning (maks. 45 grader). 
Stk. 5: Tage skal beklædes med mørkt tagpap. Eventuelle tagvinduer o.l. skal gives en harmonisk 
placering i tagfladen. 
Stk. 6: Der kan opsættes skilte, der er nødvendige for driften af området. Skilte skal placeres og 
udformes under hensyntagen til områdets funktioner og omgivelserne.t 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5B3. 
Stk. 2: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
For kontorer, samt fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m². 
Stk. 3: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Ingen særlige bestemmelser 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak.  
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
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er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer o.l. til områdets 
lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og Kommuneqarfik 
Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggeområder samt på arealer, der anvendes til veje, parkering 
o.l. kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde.  
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk.1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.2. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt 
forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. (Kapitel 5- 
virksomhed). 
Stk. 2: For øvrig erhvervsvirksomhed gælder, at der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af 
eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener. 
Stk. 3: Opfyldning må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der 
kan give anledning til forurening. Indeholder opfyldsmaterialet f.eks. beton, skal godkendelse indhentes 
hos relevante myndighed. 
Stk. 4: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
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13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.31.4 Kortbilag 5B3 
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4.32 DELOMRÅDE 5A6 – BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK VED SØEN 

Området er beliggende i den sydlige del af Siorarsiorfik mellem søen og det 
centrale fjeldparti. Området ligger som bindeled mellem bymidten og den 
sydligste del af bydelen. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål. 

4.32.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 
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�  At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til midlertidige 
formål uden permanente anlæg og bygninger 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til etablering af 
tekniskanlæg eksempelvis rensningsanlæg 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A6. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 6,6 ha. Området er beliggende i den 
sydlige del af Siorarsiorfik mellem søen og det centrale fjeldparti.  

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A6 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen. 

Planlægningen af delområde 5A6 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Bebyggelsesplanen består af en variation af boligtypologier, der på hver deres 
måde tilpasser sig landskabet og drager nytte af de stedspecifikke kvaliteter. 
Alle gode og funktionelle boliger, med blandede ejerforhold og hvor udsigt og 
lys prioriteres højt. Boligerne placeres omkring fælles veje og pladser, med 
mulighed for leg og ophold i vindafskærmede zoner. 

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder i Siorarsiorfik skal 
der etableres offentlige stier for motionerende, gående cyklende borgere er 
forbindes til det øvrige delområder. 

.



5A6 Boligområde Siorarsiorfik ved Søen BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  370  
 

4.32.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-2: 
Detailområde 1: Tæt lav boligbebyggelse med 
klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 
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Detailområde 2: Etageboligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 6,6 ha.  
Området har en restrummelighed på 500 boliger, 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.32.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 2 detailområder, som vist på kortbilag 5A6. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for to nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A6 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A6. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
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ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 
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10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

 

Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A6 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 3-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
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zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A6. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 
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6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
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Sermersooq. 
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4.32.4 Kortbilag 5A6 
 

 



Kommuneplantillæg 5A7-1,  
for boligområde i Siorarsiorfik, Nuuk 
September 2017 

 

 

FORSLAG 



5A7 Boligområde Siorarsiorfik Syd REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  380  
 

 

 

Delområde 5A7's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

 

4.33 DELOMRÅDE 5A7 BOLIGOMRÅDE SIORARSIORFIK SYD 

Området er beliggende i den sydøstlige del af Siorarsiorfik på et relativt fladt 
plateau. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, områdets 
anvendelse fastholdes til boligformål, med mulighed for at etablere 
institutioner og mindre tekniske anlæg. 

4.33.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med opførelse boliger i et nyt boligområde med 
attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til boliger 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 
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�  At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At muliggøre etablering af en integreret daginstitution 

� At muliggøre etablering af tilknyttet udearealer til institutionen, i 
forholdet 1:1 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til midlertidige 
formål uden permanente anlæg og bygninger 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til etablering af 
tekniskanlæg eksempelvis rensningsanlæg 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5A7. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 20,3 ha. Området er beliggende i den 
sydøstlige del af Siorarsiorfik på et relativt fladt plateau.  

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5A2 til område for boligformål med en variation af 
boligtypologier der skal disponeres med afsæt i landskabets topografi og 
fremhæve naturen, samt mulighed for centerfunktioner og mindre tekniske 
anlæg. 

Planlægningen af delområde 5A2 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
boligområde, der har attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter for borgerne i Nuuk. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5A7 til boligområde fordelt i 
detailområderne 5A7-1, 5A7-2, 5A7-3,5A7-4, 5A7-5 og 5A7-6 

Hvor der gives mulighed for, at der i detailområde 1, 2, 3 og 6 kan opføres et 
nyt boligområde bestående af op til 900 boliger. Alle gode og funktionelle 
boliger, med blandede ejerforhold og hvor udsigt og lys prioriteres højt. 

Boligerne placeres omkring fælles veje og pladser, med mulighed for leg og 
ophold i vindafskærmede zoner. 
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 I detailområde 4 kan der opføres ny bebyggelse til en daginstitution på op til 
2.000 m², mens der i detailområde 5 kan opføres teknisk og 
infrastrukturanlæg, mekanisk rensningsanlæg mv. – med et samlet 
bruttoetageareal på op til 1.000 m².  

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder i Siorarsiorfik skal 
der etableres offentlige stier for motionerende, gående cyklende borgere er 
forbindes til det øvrige delområder i Siorarsiorfik. 

 

 

.
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4.33.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: A – Boligformål 
Specifik anvendelse: A4 – Blandet boligområde 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i 
form af forskellige boligtyper. 
Delområdet opdeles i detailområderne 1-6 
Detailområde 1: Tæt-lav boligbebyggelse med 
klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende 
fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og 
opholdszoner. 
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Detailområde 2: Blandet boligbebyggelse med 
etagebebyggelse, klyngehuse, kæde og 
rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter samt 
udendørs grønne leg- og opholdszoner. 
Detailområde 3: Blandet boligbebyggelse med 
etagebebyggelse, klyngehuse, kæde og 
rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter samt 
udendørs grønne lege- og opholdszoner. 
Detailområde 4: Området udlægges til 
boligformål med mulighed for at etablere 
institutioner i form af en integreret institution med 
vuggestue og børnehave med tilknyttede 
funktioner og lignende offentlige formål, samt 
udendørs grønne lege- og opholdszoner. 
Detailområde 5: Området udlægges til 
boligformål med mulighed for at etablere tekniske 
anlæg til bl.a. spildevandsrensning og udledning. 
Detailområde 6: Åben lav boligbebyggelse med 
tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne 
lege- og opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området har et areal på ca. 20,3 ha.  
Området har en restrummelighed på 12.000 m² til 
opførelse af daginstitution og giver mulighed for 
opførelse af 800 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

6. Klausulerede zoner  

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring 
lufthavnen i form af hindringsfri flader som består 

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring 
lufthavnen i form af hindringsfri flader som består 
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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. 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.33.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 6 detailområder, som vist på kortbilag 5A7. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for seks nye detailområder.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A1 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager og med en maksimal højde på 12 meter. 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
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zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 
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6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
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Sermersooq.  
Detailområde 2 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager for tæt-lav bolig bebyggelse med en maksimal højde på 
12 meter og i 3-4 etager for etageboligbebyggelse med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 
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4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
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Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 3 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-3 etager for tæt-lav bolig bebyggelse med en maksimal højde på 
12 meter og i 3-4 etager for etageboligbebyggelse med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 



5A7 Boligområde Siorarsiorfik Syd BESTEMMELSER 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  391  
 

eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 
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6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
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Sermersooq.  
Detailområde 4 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A7 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 6: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder.  Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. For institutioner: 1 p-plads pr. 50 m². 
Der skal etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
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Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres udendørs opholdsareal efter følgende 
normaltal: 

� Institution o.l.: 100 % af etagearealet 
Stk. 3: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 4: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
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Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
Detailområde 5 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A7 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 10 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
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facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af legepladser, 
boldbaner og lignende.  
Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
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byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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Detailområde 6 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5A7 viste byggeområder. 
Dette gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, teknikbygninger/anlæg o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som 
træ, glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Solcelleanlæg, solfangere o.l. kan opsættes som en velintegreret del af bebyggelsens tag eller 
facade og må ikke medføre genskær og refleksionsgener for omkringboende og forbipasserende, jf. 
stk. 2.4. 
Stk. 6: Altaner og tagterrasser skal placeres under hensyntagen til solorientering og bygningens 
arkitektur. Altaner må ikke have en dybde på mere end 1,5 m. 
Stk. 7: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 8: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal så vidt muligt indtænkes som en del af 
bebyggelsens arkitektur. Taget skal betragtes som en femte facade, særligt hvor nærliggende byggeri 
har udsyn til taget. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5A7. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt 
omfang tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle 
bestemmelser. Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra vejmidte mod primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte 
mod nye interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter, i form af 
legepladser, boldbaner og lignende.  
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Friholdte arealer kan ikke bebygges bortset fra sekundære bygninger og anlæg der er nødvendige for 
driften. 
Stk. 2: Opholdsarealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og 
opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun 
foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig 
gennemførelse af byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 
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12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.   
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4.33.4 Kortbilag 5A7 
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Delområde 5C2's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

 

4.34 DELOMRÅDE 5C2 KIRKEOMRÅDET I SIORARSIORFIK 

Området er beliggende i den sydøstlige del af Siorarsiorfik på et relativt fladt 
plateau. Området ligger som bindeled mellem den nye bydel og områderne 
ved Kobbefjord længere mod øst. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål med mulighed for at etablere kirke og 
andre centerfunktioner, herunder boliger. 

4.34.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre opførelse 
kulturelle funktioner i form af opførelse af en kirke, kapel, krematorium, 
museum, udstillinger, turisme relaterede funktioner og lignende. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 
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� At muliggøre etablering af kulturelle institutioner som kirke, kapel og 
krematorium, museum, turismecenter, udstillingsområde og lignende 

� At sikre, at dele af områdets arealer kan anvendes til midlertidige 
formål uden permanente anlæg og bygninger  

� At muliggøre etablering butikker, erhverv, liberalt erhverv og boliger 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5C2. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 1,5 ha. Området er beliggende på et 
skrånende terræn i den sydøstlige del af Siorarsiorfik.  

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og detaljerede 
bestemmelser for 5C2.  

Planlægningen af delområde 5C2 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
centerområde med servicefunktioner og kulturelle funktioner, der kan betjene 
borgerne i Siorarsiorfik og resten af Nuuk. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til centerformål 
med bymæssige og kulturelle funktioner i form af en kirke, kapel, krematorie 
med tilhørende funktioner som udendørs kirkeplads, kapel og krematorium, 
opholdsarealer og parkering.  

Foruden de kulturelle funktioner indpasses også erhvervsmæssige formål i 
form af liberale erhverv (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, 
arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker 
(tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration 
og lignende. 

I forbindelse med de kulturelle formål vil kunne tillades opførelse af boliger 
herunder funktionærboliger. 

.
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4.34.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: C – Centerformål 
Specifik anvendelse: C2 – Fælles formål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål 
inden for kulturelleformål samt offentlig 
administration og institutioner. 
Området må anvendes til boliger, butikker, liberalt 
erhverv, servicevirksomhed samt mindre ikke 
miljøbelastende erhvervsvirksomhed i tilknytning 
til butik o.l. 
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3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 1,5 ha. 
Området har en restrummelighed på 3.000 m² til 
centerformål og 10 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
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4.34.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på kortbilag 5C2. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde. 

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5C2 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, parkeringsanlæg, teknikbygninger/anlæg 
o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 1-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: Kirken, 
kirketårn og øvrige vartegn samt tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet 
af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver. 
Stk. 3: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 4: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 5: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 6: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 7: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 

3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5C1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte mod nye 
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interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter som sammenbindes 
af byrumspladsen. 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. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres opholdsarealer for beboere og brugere. 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 

7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 
 



5C2 Centerområde Siorarsiorfik Kirken BESTEMMELSER  

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  409  
 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
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4.34.4 Kortbilag 5C2 
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Delområde 5D4's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.35 DELOMRÅDE 5D4 – FRIHOLDT OMRÅDE TIL KIRKEGÅRD 

Området ligger i den østlige del af Siorarsiorfik. Det grænser op til 
Kirkeområdet 5C2, samt delområde 5C3, 5D2 og 5D1. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til friholdt område med mulig for rekreative anlæg i form af 
kirkegård. 

4.35.1  Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at friholde området med 
henblik på anvendelse til kirkegård. Der kan gennem området etableres 
rekreative stier mod Kobbefjord. 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At udlægge detailområdets anvendelse til friholdt område 

� At sikre mulighed for at området anvendes til kirkegård og kirkemur til 
urner 
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� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5D4. 
 

Eksisterende forhold  
Delområdet har et samlet areal på ca. 3,1 ha og er forholdsvis kuperet, med 
generelt skrånende flader mod et vådområde i sydøst og skråner videre ned 
mod Kobbefjord.  

Området henligger ubebygget. 

 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til friholdt område, 
i form af kirkegård, kirkemur og med mulighed for at etablere rekreative stier. 

Planlægningen af delområde 5D4 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
friholdt område med kulturelle og andre rekreative funktioner, der kan betjene 
borgerne i Siorarsiorfik og resten af Nuuk. 

Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse til 
kirkegård, kirkemur og andre former for urnenedsættelse. Ny bebyggelse skal 
udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed. Der kan 
anlægges terrasser i terrænet til etablering af gravsteder. 

 

 

 

.
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4.35.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

 Området er ubebygget og har et areal på cirka 3,1 
ha og afgrænses som vist ovenfor. 

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: D - Friholdte områder og 
fritidsanlæg 
Specifik anvendelse: D1 – Friholdt område 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af kirkegård og kirkemur. 
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etageboligbebyggelse. 

3. Bebyggelse 

Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen 
til områdets landskabelige beliggenhed. 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. 

Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som led 
i områdets anvendelse til kirkegård. Ny 
bebyggelse skal udformes under hensyntagen til 
områdets landskabelige beliggenhed. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Der kan anlægges terrasser i terrænet til 
etablering af gravsteder.  

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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4.35.3 Kortbilag 5D4 
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Delområde 5C3's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.36 DELOMRÅDE 5C3 – CENTEROMRÅDE SIORARSIORFIK SYD 

Området beliggende i den sydøstlige del af Siorarsiorfik på et relativt fladt 
plateau, hvorfra der er udsigt ind mod Kobbefjord.  

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål med mulighed for at etablere 
servicefunktioner. 

4.36.1 Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre udviklingen 
af en ny bæredygtig bydel med anvendelse ændret til centerformål, i form af 
center funktioner og mulighed for etablering af offentlige og 
publikumsorienterede formål som eksempelvis hotel, konferencecenter mv. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til centerformål, i form af fælles funktioner og mulighed 
således opførelse af boliger, byrum med rekreative og aktivitetsbaserede 
faciliteter. 
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Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At fastlægge delområdets anvendelse til centerområde 

� At området disponeres under hensyntagen til de planlagte 
stiforbindelser og udsigtslinjer i området 

� At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum for beboere og 
byens borgere, 

� At området disponeres under hensyntagen til eksisterende 
infrastrukturelle forhold herunder byrum, parkering mv. 

� At sikre vejadgang til området fra primærvejene i Siorarsiorfik, jf. 
kortbilag 5C3. 
 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 3,0 ha. Området er beliggende på et 
skrånende terræn i det østlige Siorarsiorfik.  

Området er i dag ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede og nye 
detaljerede bestemmelser for 5C3. Planlægningen af delområde 5C3 tager 
afsæt i den overordnede Masterplan af 2017 for Nuuk City Development, med 
det primære fokus, at etablere et nyt centerområde med servicefunktioner der 
kan betjene borgerne i Siorarsiorfik og resten af Nuuk. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til serviceerhverv 
med publikumsorienterede og kulturelle funktioner med tilhørende funktioner 
som udendørs opholdsarealer. 

Kommuneplantillægget fastlægger delområde 5C3. Der gives mulighed for, at 
der i området kan opføres ny bebyggelse i form af hotel, konferencecenter og 
andet serviceerhverv med publikumsorienterede funktioner, parkering mv. 
Foruden de serviceerhverv gives mulighed for at indpasse erhvervsmæssige 
formål i form af liberale erhverv (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, 
arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker 
(tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, 
og lignende og sidst må etableres kulturelleformål i form af museer, fritid – og 
naturcenter mv. med et samlet etageareal på op til 9.000 m².  

For at styrke områdets tilknytning til de øvrige boligområder i Siorarsiorfik skal 
der etableres offentlige stier for motionerende, gående cyklende borgere er 
forbindes til det øvrige delområder i Siorarsiorfik. 
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4.36.2 Overordnede 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.  

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: C – Centerformål 
Specifik anvendelse: C1 – Centerformål 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-
lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål 
med bymæssige funktioner så som: 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 
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tekniske anlæg o.l. 
Området kan anvendes til boliger i form af blandet 
boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter 
samt udendørs grønne lege- og opholdszoner. 

3. Bebyggelse 

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. 

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Området er på ca. 3,0 ha. 

Området har en restrummelighed på 9000 m² til 
centerformål og 50 boliger, afhængigt af 
bebyggelsens endelige udformning.  
Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 
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9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser  
4.36.3 Detaljerede bestemmelser 
Området inddeles i 1 detailområde, som vist på kortbilag 5C3. Der fastlægges nye detaljerede 
bestemmelser for et nyt detailområde.  

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i 
særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. 

Detailområde 1 

1. Bebyggelsens placering  

Stk. 1: Ny bebyggelse og anlæg skal placeres inden for de på kortbilag 5C3 viste byggeområder. Dette 
gælder også mindre bygninger som cykel- og redskabsskure, parkeringsanlæg, teknikbygninger/anlæg 
o.l. 
Stk. 2: Ny bebyggelse kan opføres i 2-4 etager og med en maksimal højde på 16 meter: 
Tekniske installationer som ventilation, elevatorer o.l. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

2. Bebyggelsens fremtræden  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal udformes og disponeres under hensyn til solorientering, vindretning og 
udsigtsforhold, samt under hensyntagen til omgivelserne. 
Stk. 2: Inden for det enkelte byggeområde skal bebyggelsen fremtræde som en helhed med hensyn til 
bebyggelsesform, materialer og farver.  
Stk. 3: Bebyggelse skal udformes som længehuse, karréstruktur eller en mere åben 
bebyggelsesstruktur. Facadebebyggelse mod adgangsvejen skal i stueplan fremstå med et åbent 
transparent udtryk. 
Stk. 4: Bebyggelsen – herunder sekundære bygninger - skal fremstå med facader i materialer som træ, 
glas, eternit, metal, natursten, zink, aluminium, stål eller beton. Af hensyn til omkringboende og 
forbipasserende må facadematerialer ikke give anledning til refleksionsgener. 
Stk. 5: Tage skal udformes med en hældning på mindst 10 grader og beklædes med mørkt tagpap, 
zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag (med mosser eller græsser). Undtaget herfra er 
eventuelle tagterrasser o.l. der kan udføres i andre materialer og uden hældning. 
Eventuelle kviste, tagvinduer o.l. skal placeres harmonisk i tagfladen. 
Stk. 6: Trapperum skal være indeholdt i bygningskroppen. 
Stk. 7: Ventilationsanlæg, elevatorer, skorstene o.l. skal indtænkes som en del af bebyggelsens 
arkitektur. Ventilationsmotorer må således ikke placeres synligt på bygningernes tage eller facader. 
Stk. 8: Skilte skal udformes i overensstemmelse med bygningens formsprog og arkitektur. Overstiger 
skiltets størrelse mere end 2 m² skal der søges tilladelse til opsætning ved Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
Stk. 9: Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder i løbet ad døgnet. Der kan tillades 
transparente gitre bag glasfacaden. 
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3. Vej- og stiforhold 

Stk. 1: Vejadgang skal ske fra det primære vejnet i Siorarsiorfik, jf. princippet vist på kortbilag 5C1. 
Stk. 2: Der skal sikres adgang til de omkringliggende stier og områder. Stier skal i videst muligt omfang 
tilpasses eksisterende terræn, dog under hensyntagen til at sikre god tilgængelighed. 
Stk. 3: I området skal der etableres parkering på terræn iht. kommuneplanens generelle bestemmelser. 
Der skal endvidere etableres overdækket cykelparkering i tilstrækkeligt omfang. 
Stk. 4: Der er fastlagt vejbyggelinjer (klausulerede zoner) således, at bebyggelse, anlæg og lignende 
ikke må placeres nærmere end hhv. 20,0 m fra primære trafikveje og 7,5 m fra vejmidte mod nye 
interne veje i delområdet. 

4. Friarealer og fritidsanlæg  

Stk. 1: Ubebyggede arealer indrettes til forskellige aktivitets- og opholdsfaciliteter som sammenbindes 
af byrumspladsen. 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. 
Stk. 2: I tilknytning til områdets funktioner skal der etableres opholdsarealer for beboere og brugere. 
Arealerne skal placeres og indrettes under hensyntagen til god solorientering og opholdskvalitet. 
Stk. 3: Områder der ikke er udlagt til byggeri, veje, stier, parkering og fælles ophold skal friholdes og 
udlægges som fri- og opholdsareal primært med naturpræg. 

5. Tekniske anlæg  

Stk. 1: Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand- samt kloak. 
Stk. 2: Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og drænvand må ikke ledes til 
kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelser, veje, 
stier og ubebyggede arealer. 
Stk. 3: Alle forsyningsledninger skal nedgraves. En eventuel tredjeparts omlægning af ledningsanlæg 
er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer og dennes anvisninger. 
Stk. 4: Inden for området kan der placeres tekniske anlæg som transformerstationer, ladestandere o.l. 
til områdets lokale forsyning. Placering af tekniske anlæg skal ske i samråd med Nukissiorfiit og 
Kommuneqarfik Sermersooq og sådan at anlæggene ikke virker skæmmende. 

6. Ubebyggede arealer  

Stk. 1: Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages 
i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af 
byggeriet. 
Stk. 2: Inden for de på kortbilag viste byggefelter samt på arealer, der anvendes til veje, parkering o.l. 
kan der ske nødvendig terrænregulering. 
Stk. 3: Eksisterende vegetation i området skal så vidt muligt bevares og om muligt opmagasineres, så 
det kan genetableres efter afslutning af bygge- og anlægsarbejde. 
Stk. 4: Området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 
Stk. 5: Ubebyggede arealer skal holdes rene og ryddelige. Udendørs oplag er ikke tilladt. 
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7. Bevaring   

Ingen særlige bestemmelser 

8. Naturbeskyttelsesinteresser 

Ingen særlige bestemmelser 

9. Jordbrugsinteresser  

Ingen særlige bestemmelser 

10. Fælles anlæg 

Stk. 1: Jævnfør bestemmelser om parkeringsanlæg i pkt. 3.3.  
Stk. 2: Jævnfør bestemmelser om udendørs opholdsareal i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. 

11. Ejerforeninger 

Ingen særlige bestemmelser 

12. Grænser for miljøbelastning 

Stk. 1: Der skal inden for området reserveres areal til placering af miljøstationer til brug for 
affaldshåndtering. 
Stk. 2: Inden for området må kun indpasses erhvervsvirksomhed o.l. funktioner, der almindeligvis er 
forenelig med anvendelsen til boliger og rekreative formål. 

13. Lavenergibebyggelse 

Ingen særlige bestemmelser 

14. Betingelse for ibrugtagning 

Stk. 1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før: 

� der er anlagt parkering iht. punkt 3. 

� der er etableret fælles friareal udendørs opholdsareal iht. punkt 4. 

� der er sket tilslutning til offentlig forsyning. 

� afsluttende terrænarbejder er udført. 
Hvis sæsonen ikke tillader det, skal punkterne udføres snarest muligt, efter aftale med Kommuneqarfik 
Sermersooq. 
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4.36.4 Kortbilag 5C3   
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Delområde 5D2's 
placering i 
Siorarsiorfik. 

 

4.37 DELOMRÅDE 5D2 – FRIHOLDT OMRÅDE, SIORARSIORFIK SYD 

Området ligger langs kysten i det sydligste Siorarsiorfik. Det er afgrænset af 
Malenebugten mod vest, Kobbefjord mod syd og sydøst og fjeldet Store 
Malene mod Nord- øst og grænser op til delområderne 5A5, 5A6, 5A7, 5C3, 
og 5D4, samt 4D11. 

 
Eksisterende rammeafgrænsninger og det nye delområde vist med rød stiplet streg. 
 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplan 2028 for Kommuneqarfik 
Sermersooq, der i hovedstrukturen udlægger hele Siorarsiorfik området til 
boligformål, jf. kortet ovenfor. 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde og områdets 
anvendelse ændres til friholdt område med mulig for rekreative anlæg. 

4.37.1  Redegørelse 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at friholde området til 
rekreative formål og sikring af kyststien, der forløber langs kystlinje i 
Qinngorput og Siorarsiorfik, samt friholde arealer for rekreativt brug og 
etablering af vandrestier gennem boligområderne og ud i fjeldet. 

Der kan i området etableres vejanlæg, der kobler den nye bydel Siorarsiorfik 
op på det øvrige vejnet, samt skaber mulighed for videre forbindelser ind i 
Kobbefjorden. 
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Principperne for kommuneplantillægget er: 

� At udlægge detailområdets anvendelse til friholdt område 

� At sikre mulighed for etableringen af kyststien langs kystlinjen 

� At sikre etableringen af stiforbindelser i det naturlige terræn 

� At sikre mulighed for etablering - herunder sprængning - af vejanlæg 

� At sikre naturlig afvanding i eksisterende elve  

 

Eksisterende forhold 
Delområdet har et samlet areal på ca. 49,0 ha og er forholdsvis kuperet, med 
generelt skrånende flader mod kystlinjen, kløfter mod elve og fjeldtoppe der 
danner ryg og afgrænsning mellem beboelsesområderne.  

Området henligger ubebygget. 
 

Planens hovedtræk 
Kommuneplantillægget fastlægger delområdets anvendelse til friholdt område, 
til sikring af Kyststien og planlagte gangstier i området, der forbinder 
delområderne.  

Planlægningen af delområde 5D2 tager afsæt i den overordnede Masterplan 
af 2017 for Nuuk City Development, med det primære fokus, at etablere et nyt 
friholdt område med kyststi og andre rekreative funktioner, der kan betjene 
borgerne i Siorarsiorfik og resten af Nuuk. 

I Kommuneplantillæg 4 ”Plan for byens rekreative områder” er der vist 
mulighed for at etablere en Kyststi. Kyststien forløber langs kysten og tilbyder 
på den måde en oplevelse af Nuuks varierede kystlinje, vandets vekslende 
udseende og kig på tværs af vandet til landområderne rundt om Nuuk. Det er 
hensigten, at Nuuks borgere og gæster skal kunne færdes hele vejen langs 
kysten og på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder. 

Med dette kommuneplantillæg sikres areal til anlæggelse af kyststien langs 
kystlinjen i den sydlige del af Siorarsiorfik, der kan anlægges som rekreativ 
forbindelse og vandrerute. Stien skal som udgangspunkt anlægges i minimum 
kote 10 og kan anlægges ved udsprængning af en hylde i fjeldet eller ved 
anlæg af boardwalks, mindre brosektioner og lignende. 

 

 

.
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4.37.2 Overordnede 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.  

 

NUVÆRENDE OVERORDNEDE BESTEMMELSER NYE OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

  

 Området er ubebygget og har et areal på cirka 
49,0 ha og afgrænses som vist ovenfor. 

1. Formål  

Boligformål Generel anvendelse: D - Friholdte områder og 
fritidsanlæg 
Specifik anvendelse: D1 – Friholdt område 

2. Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål 
med åben-lav boligbebyggelse i form af 
fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt 
område i form af naturområde. Foruden 
anvendelsen af området til naturområde, sikres 
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lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt 
etageboligbebyggelse. 

også mulig etablering af Kyststien og vejanlæg, 
der kobler den nye bydel Siorarsiorfik op på det 
øvrige vejnet og stisystem. 
Vejanlæg kan etableres på terræn og ved 
sprængning af fjeld. 

3. Bebyggelse 

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. 

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye 
bebyggelser og anlæg som led i den rekreative 
benyttelse i området.  
Der gives dog mulighed for anlæggelse, herunder 
sprængning, af overordnede veje, der forbinder 
de enkelte delområder i den nye bydel og den 
videre forbindelse mod områderne ved 
Kobbefjord. 

4. Rummelighed 

Området har en restrummelighed på 6-800 boliger 
afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet 
regnes området for fuldt udbygget og uden 
restrummelighed. 

Ingen særlige bestemmelser 

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Der skal sikres stiforbindelser langs med kysten. 
Kyststien skal som udgangspunkt anlægges over 
kote 10.  

5. Bevaringshensyn  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via en tunnel. Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq 
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Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

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 koniske flade, hvor maksimal kipkote for 
bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv 
hældning bort fra den ydre begrænsning af 
horisontalfladen.  

7. Trafik og teknisk forsyning 

Området vejbetjenes fra Qinngorput via. Stikvej 
fra Dronning Margrethesvej. 

Området vejbetjenes fra det primære vejnet i 
Siorarsiorfik fra tunnel adgangen - forlængelsen af 
Aqqusineq Dronning Margrethe II fra Qinngorput. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser    
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4.37.3 Kortbilag 5D2 
 

 




