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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 tillagget, 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 endeligt vedtages. 
 
Dette forslag til Kommuneplantillæg O9 er fremlagt til offentlig høring i perioden 29. august – 24. 
oktober  2018. Bemærkninger skal senest 24. oktober  2018 sendes til: 
  plan@sermersooq.gl 

  eller 

  Kommuneqarfik Sermersooq 

Forvaltning for Anlæg og miljø 
Postboks 1005 

  3900 Nuuk 

 

Hvor kan planen læses? 

Du kan læse planen på Landsbiblioteket eller på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl, og du 
kan få den udleveret ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Anlægs- og 
Miljøforvaltningen, Imaneq 20, 3900 Nuuk, telefon 36 74 31. 
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1. REDEGØRELSE  

1.1 PLANOMRÅDET 

Nærværende kommuneplantillæg omfatter et nyt delområde O9 i det åbne land, der kan anvendes til 

koncession til sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred. Området har et samlet areal på ca. 5 km2 og 

er beliggende i Qussuk / Narsarsuaq i den nordlige del af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden).  

Området ligger indenfor det friholdte delområde O2, der i kommuneplanens afsnit om det åbne land er 

udlagt som uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb i form af bebyggelse og 

anlæg.  

Kommuneqarfik Sermersooq har gennem Departement for Erhverv og Energi modtaget flere 

ansøgninger om koncession til sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred i elven ved Qussuk/ 

Narsarsuaq. Det ansøgte område er beliggende som vist på figur 1 nedenfor, og grænser op til 

Qeqqata Kommunia. 

 

 

Figur 1: Ansøgning om koncessionsområde i det åbne land nord for Nuuk 

 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde, hvor der kan tildeles koncession til 

sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred.
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1.2 FORMÅL OG PRINCIPPER 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

 At udlægge et nyt delområde O9 

 At fastlægge anvendelsen af O9 til koncessionsområde til sportsfiskeri med fiskestang efter 

fjeldørred (Salvelinus alpinus)  

 At sikre det åbne land anvendes på passende vis og der skabes gode forhold for 

lystfiskerturisme 

 At sikre mulighed for etablering af attraktive base camps, teltpladser o.l. i tilknytning til 

koncessionen og indenfor det udlagte område. 

 

Ønsket om at understøtte den private erhvervs- og turismeudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq, 

herunder Nuup Kangerlua (Godthåbfjorden) har i en årrække været et fokusområde, da det omfattende 

fjordsystem rummer en række muligheder for forskellige aktiviteter og oplevelser.  

Visit Greenland beskriver området som et perfekt sted til vandreture, lystfiskeri, jagtture og kajaksejlads 

(https://visitgreenland.com/da/destinationer/nuuk/) . 

I Naalakkersuisuts sektorplan for turisme Turismeudvikling i Grønland – hvad skal der til? fremgår det 

yderligere: ”I hovedstadsområdet omrkring Nuuk er der stor aktivitet i fjordene, der bruges flittigt af 

byens indbyggere og besøgende. Der er masser af sejlads om sommeren, både med private både og 

med turoperatører. Der er en livlig fritidsjagt og masser af privat lystfiskeri. Koncessioner i området kan 

bruges som et værktøj til at sikre sameksistens og til at styre de mange forskellige interesser, der er 

mellem erhvervsfangere, fritidsfangere og turister.” 

Kommunalbestyrelsen ønsker med dette kommuneplantillæg at åbne op for at der kan gives 

koncessioner til kommercielt sportsfiskeri i elven ved Qussuk/ Narsarsuaq. 

 

1.3 EKSISTERENDE FORHOLD  

Området strækker sig over et areal på ca. 5 km2 omkring elven ved Qussuk/ Narsarsuaq og flere 

forgræninger til den. Området er udlagt som et ramme-område, hvilket giver mulighed for 

koncessionshaver at indrette sig på en fordelagtig måde i forhold til base camps og fiskerioplevelser.   

Terrænet i områderne omkring Qussuk/ Narsarsuaq er karakteriseret ved at være relativt fladt men 

omkranset mod øst og vest af højereliggende områder, med højdepunkter op til ca. 800m. Den sydlige 

del mod fjorden er meget silt-holdig og afhængig af tidevand, er adgang fra fjorden vanskelig.  

Området er en yndet jagtområde blandt lokale, og her er en fin bestand af rensdyr, harer, ryper og 

ræve, samt ynglende havørne. 
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Fig. 2 Elvudløb 

 

 

Fig. 3  Qussuk 
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forlænges med 5 år ad gangen, men den samlede periode for koncessionen kan maksimalt vare 30 år. 

Meddelelsen af en koncession til en aktør betyder, at der ikke er andre udbydere af den nævnte 

turistaktiviteter, der kan udbyde disse i det samme område. Koncessionen betyder til gengæld ikke at 

andre aktiviteter forhindres i de samme områder. Der vil således fortsat kunne gennemføres andre 

turistaktiviteter, drives jagt o. lign. 

 

Anvendelse 

Koncessionsområdet fastlægges som et rammeområde, indenfor hvilket fastsættes bestemmelser for 

anvendelsesmuligheder i relation til sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred.  

Der må etableres base camps, teltpladser og turisthytter i området, hvis det vurderes at være 

hensigtsmæssigt for afviklingen af turismen, og så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets 

overordnede karakter som vildmark.  

Koncessionsområdet friholder sig fra den eksisterende teltplads, for at eliminere konflikter, der kan 

udspringe mellem lokalbefolkningen og turistoperatører i området.  

 

 

Fig. 6 foto fra Visit Greenland www.visitgreenland.gl  

 

Bebyggelse 

Der kan i begrænset omfang etableres fangsthytter, overlevelseshytter, fritids- eller turisthytter i O-

områder, så længe antallet og tætheden ikke er i et omfang, der ændrer på delområdets overordnede 

anvendelse som friholdte områder.  

Fangst- og overlevelseshytter skal være offentligt tilgængelige.   
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Fritidshytter må højst have et areal på op til 20 kvadratmeter i etageareal og i 1½ etager i maks. 6 

meter. 

Turisthytter må højst have et areal på op til 60 kvadratmeter i etageareal og opføres i 1½ etager i maks. 

6 meters højde. 

Hytter må ikke opføres nærmere end 100 m fra elve og søer og ikke nærmere end 60 meter fra synlige 

eller påviste fortidsminder. 

Der fastsættes bestemmelser for evt. hytters placering, størrelse og  udformning. Der vil ligeledes stilles 

skærpede krav til miljøpårvirkning og affaldshåndtering (inklusiv spildevandshåndtering) fra evt. etablerede 

camps. 

Den endelige placering af bebyggelse, samt materialevalg og farveholdning skal ske i dialog med 

Kommuneqarfik Sermersooq i forbindelse med at der meddeles arealtildeling og koncession til det 

enkelte koncessionsområde. 

 

1.5 FORHOLD TIL EN ANDEN PLANLÆGNING  

Landsplanlægning  

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. 

Kommuneplan 

Kommuneplantillægget er omfattet af Kommuneplanen "Sermersooq 2028", der i hovedstrukturen 

udlægger et nyt delområde der er omfattet af nærværende kommuneplantillæg, til friholdt område i form 

af vildmark. 

Den ønskede anvendelse og afgrænsning af et nyt delområde O8 er ikke i overensstemmelse med 

kommuneplanen. Med dette kommuneplantillæg ændres ligeledes afgrænsningen af delområde O2 

som vist på figur 5 på side 7.  

For delområde O9 er der med dette kommuneplantillæg udarbejdet nye overordnede bestemmelser, 

iht. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 

Naturbeskyttelsesloven 

Detailområdet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven – Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om 

naturbeskyttelse. Loven har til formål at medvirke til at beskytte Grønlands natur. 

Beskyttelsen skal ske på et økologisk bæredygtigt grundlag, i overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet og i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. 

Landstingsloven tilsigter især at:  

1) beskytte den biologiske mangfoldighed, herunder gener, arter, levesteder og økosystemer, 

2) udnyttelsen af de levende ressourcer sker på et økologisk bæredygtigt grundlag,  

3) bevare og pleje landskabelige værdier, 

4) sikre befolkningens mulighed for at kunne færdes og opholde sig i en righoldig natur, og 
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5) sikre, at internationale overenskomster på naturområdet i fornødent omfang implementeres i 

grønlandsk lovgivning. 

Landstingsloven skal desuden medvirke til at sikre, at: 

1) udnyttelsen af de genetiske ressourcer fra vilde dyr, planter samt mikroorganismer, såvel på 

landjorden som i havet, og som tilhører det grønlandske samfund, kommer samfundet til gode, og 

2) naturen og menneskets sundhed beskyttes i forbindelse med udnyttelse, brug og forvaltning af 

genetisk modificerede organismer. 

Jordfaste fortidsminder 

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

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

kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. 

Hvis der påtræffes et jordfast fortidsminde, skal der straks rette henvendelse til Grønlands 

Nationalmuseum og Arkiv. 

Miljø 

Hvis man i forbindelse med gravearbejde eller anden anvendelse af jorden, opdager forurening i 

området, skal Kommuneqarfik Sermersooq’s Afdeling for Drift og Miljø kontaktes. 

Bortskaffelse af miljøfarligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale 

affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området.  

Ved hver enkelte koncessionsansøgning bør der foretages en nøje vurdering af forholdende i henhold 

til gældende lokale og internationale beskyttelsesinteresser, så der søges en minimal påvirkning af 

dyre- og planteliv. 

Ophævelse af planer 

Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplan eller delområdeplan for området. 

 

 

1.6 RETSVIRKNING 

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). 
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Den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil, hvorimod f.eks. 
ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med kommuneplantillægget. 

Kommuneplantillægget medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i 
planen, skal etableres. 
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2. BESTEMMELSER 
Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til ”Inatsisartutlov nr. 17 af 
17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse” (Planloven) med senere ændringer. 

Bestemmelserne er opdelt i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. 

Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de 

detaljerede bestemmelser. De overordnede bestemmelser udgør planens principielle indhold, og der 

kan derfor ikke meddeles dispensation fra disse bestemmelser.  

 

2.1 DELOMRÅDE O9 – VILDMARK, OUTDOOR TURISMEAKTIVITETER 

OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

Eksisterende område O2 

 

Ny afgrænsning af delområde O9 

 

1. Formål  

Generel anvendelse: O – Friholdt område 

Specifik anvendelse: O3 – Vildmark 

Generel anvendelse: O – Friholdt område 

Specifik anvendelse: O3 – Vildmark, 

koncessionsområde til sportsfiskeri med 

fiskestang efter fjeldørred. 

z2. Anvendelse 

Området er udlagt til uberørte naturområder med 

minimum fem kilometer fra et indgreb. 

Et indgreb kan være: 

Stk. 1: Delområdet udlægges til 

koncessioneret ørredfiskeri. Anvendelse til 

koncessioneret sportsfiskeri med fiskestang 
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 By- og bygdeområder. 

 Områder til fritidshytter og sommerhuse. 

 Områder af særlig rekreativ karakter. 

 Områder udlagt til fåreholdersteder, 

landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. 

 Områder til teknik og infrastruktur m.v. 

 Stier og mindre korridorer opfattes ikke som 

indgreb. 

efter fjeldørred er ikke til hinder for udøvelsen 

af alle andre lovlige aktiviteter indenfor 

delområdet. Det kunne f.eks., men ikke 

begrænset til : 

- Udøvelse af adventure turisme 

- Vandreture/ -turisme 

- Fangst og fiskeri 

Der kan i begrænset omfang etableres 

turisthytter, så længe antallet af disse ikke 

ændrer på områdets overordnede anvendelse. 

3. Bebyggelse 

Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. 

Der kan dog i begrænset omfang etableres 

enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så 

længe antallet af disse ikke ændrer på områdets 

overordnede anvendelse.  

Stk. 1: Der kan i delområdet etableres hytter til 

overnatning for turister og mandskab, samt 

opbevaring af udstyr, og der kan etableres en 

telt camp. 

Stk. 2: Etableres der hytter, vil de kunne 

anvendes til andre typer turisme, som f.eks. 

overnatning i forbindelse med oplevelsesture 

m.v. 

Stk. 3: Hytter må opføres i 1½ etager i maks. 

6 meters højde. 

Stk. 4: Hytter må højst have et areal på 60m2. 

Stk. 5: Der kan maksimalt etableres 4 hytter i 

en samlet gruppe indenfor området. 

Stk. 6: Hytter må ikke opføres nærmere end 

100 m fra elve og søer og ikke nærmere end 

60 meter fra synlige eller påviste 

fortidsminder. 

Stk. 7: Den endelige placering af hytter, 

materialevalg og farveholdning skal ske i 

samråd med Kommuneqarfik Sermersooq. 

4. Rummelighed 

Området har et samlet areal på ca. 58.280 km2 

Der er ingen rummelighed for fritidshytter, 

sommerhuse, turisthytter samt anden bebyggelse 

eller anlæg. Der er en begrænset rummelighed for 

enkelte fangsthytter og overlevelseshytter.  

Området har et samlet areal på ca. 5 km2 

 

5. Bevaringshensyn 
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Ingen særlige bestemmelser Delområdets karakter som vildmark skal 

bevares og der må ikke ske forurening af eller 

skade på elve, vandløb, plantearter og terræn 

i øvrigt. 

6. Klausulerede zoner  

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Der kan ikke etableres trafik- og forsyningsanlæg. 

Der kan afmærkes vandreruter gennem 

områderne 

Stk. 1: Der kan i mindre omfang etableres 

stier og landgangsbroer, der dog skal være 

tilgængelige for offentligheden. 

Stk. 2: Omfang, placering og materialevalg i 

forbindelse med etablering af stier og/eller 

landgangsbroer, skal ske i dialog med 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

Stk. 3: I umiddelbar nærhed af en hytte kan 

der etableres mindre tekniske anlæg til 

forsyning med el, vand og varme, som f.eks. 

generatorer samt solceller eller andre anlæg til 

energiproduktion. 

Stk. 4: Anlæg må ikke etableres så de ved 

anvendelse er til unødig gene for 

omgivelserne med støj, røg, lugt, rystelser 

eller på anden vis forurene omgivelserne. 

Anlæg må kun etableres i hht. gældende love 

og regler. 

Stk. 5: Håndtering af affald og spildevand 

(inkl. Natrenovation) skal ske i samråd med 

Kommuneqarfik Sermersooq, og må under 

ingen omstændigheder bortskaffes uden 

forudgående aftale. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

10. Særlige bestemmelser 

Ingen særlige bestemmelser Der må ikke opsættes skilte i forbindelse med 

et koncessionsområde eller dertil  tilknyttede 

hytter. 
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