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Hvad er et kommuneplantillæg? 

Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til 

Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til 

at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring gennemføres ved løbende at 

tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen. 

Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med 

nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog 

derudover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser: 

 Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse. 

 Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder. 

 Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. 

Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. 

 Redegørelsesdelen indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan 

planen forholder sig til øvrig planlægning for området. 

 Bestemmelsesdelen indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens 

realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede 

bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser 

dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder bestemmelsesdelen de 

bindende kortbilag.  

 

Offentliggørelse 

Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag 

til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og 

eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer 

herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endeligt. 

Dette forslag til Kommuneplantillæg O8 er fremlagt til offentlig høring i perioden 1.2.2017 – 29.3.2017. 

Bemærkninger skal senest den xx.xx.2016 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, Imaneq 20, 3900 Nuuk, telefon 36 74 31. 

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

1.1 PLANOMRÅDET 

Kommuneplantillægget omfatter et nyt delområde O8 i det åbne land, der kan 

anvendes til aktiviteter af særlig rekreativ karakter. Området har et samlet 

areal på ca. 38.400 km
2
 og omfatter hele baglandet ved Tasiilaq og en stor del 

af indlandsisen indtil ca. 180 km fra kysten. Området er meget bjergrigt, hvilket 

også ses ved at bjerget Mont Forel, som er et af de højeste i Grønland, ligger 

centralt i dette store område.  

Størstedelen af dette område ligger inden for det friholdte delområde O4, 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.  

Derudover indrammer området også Tasiilaq og de fem tilhørende bygder; 

Isertoq, Tiilerilaaq, Kuummiut, Kulusuk og Sermiligaaq. Selvom området 

indrammer de seks bosteder, er alle delområder inden for by og bygd, ikke 

omfattet af planen.  

Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget en ansøgning om koncession til 

heliskiing i et størreområde ved Tasiilaq. Det ansøgte område er beliggende 

som vist på figur 1 neden for. 

 

 

Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde i baglandet ved 

Tasiilaq, hvor der kan tildeles koncession til forskellige turisme outdoor 

aktiviteter som heliskiing, skitouring, langrendsløb, sneskoture, 

Figur 1: Ansøgning om 

koncessionsområde i det 

åbne land nord for Tasiilaq 
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hundeslædekørsel, snescooterkørsel, vandring, klatring og bjergbestigning, is 

og gletsjerklatring, is og gletsjervandring mm.   

1.2 FORMÅL OG PRINCIPPER 

Principperne for kommuneplantillægget er: 

 At udlægge et nyt delområdet O8 og ændre afgrænsningen af 

delområde O4. 

 At fastlægge anvendelsen af O8 til særligt rekreative formål, i form af 

koncessionsområde til outdoor turismeaktiviter.  

 At sikre, mulighed for etablering af base camps, teltpladser o.l.  

 At sikre, koncessioner til forskellige  outdoor turismeaktiviter kan gives 

og med færrest mulige konflikter.  

Ønsket om at understøtte den private erhvervsudvikling på Østkysten, 

heriblandt ved Tasiilaq, har længe været et fokusområde hos kommunen. 

Hvor der tidligere har været fokus på mere traditionelle erhverv, så som fiskeri 

og husholdningsflid, kommer der med udbuddet af disse koncessionsområder, 

fokus på det private service- og turisterhverv. Fokus på denne form for 

erhverv, vil udover understøtte udviklingen af ekstremsportsturismen i 

området, også kunne påvirke andre følgeerhverv. Som beskrevet i 

Figur 2: Delområde O8’s afgrænsning 



O8 - KONCESSIONSOMRÅDE TIL OUTDOOR TURISMEAKTIVITETER REDEGØRELSE 

 
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  6  
 

http://www.greenland.com/da/destinationer/østgroenland/ byder Tasiilaq-

omegn på mange naturmæssige oplevelser: ”Et område der, domineret af den 

enorme indlandsis og meget stejle fjeldsider, […] Isfjorde, vandring, heliskiing, 

små bygder, nordlys og bådture gør Østgrønland til en destination,som kan 

besøges hele året. Byen Tasiilaq fungerer også som startsted for dem der 

gerne vil på længere ture så som klatring, kajaksejlads, indlandsisen og 

bjergbestignings ekspeditioner i baglandet.”  

Kommunalbestyrelsen ønsker med dette kommuneplantillæg at åbne op for at 

der kan gives koncessioner til forskellige outdoor turismeaktiviteter i Tasiilaq 

omegn.  

1.3 EKSISTERENDE FORHOLD 

Områdets længste strækning er ca. 270 km og ca. 180 km på den korteste, 

som vist i figur 2. Dermed udgør det samlede område et landareal på ca. 

38.400 km
2 
, som ilustreret på figur 2. 

Koncessionsområdet fastlægges som et bruttoområde, hvor inden for den 

fastsættes bestemmelser for anvendelsesmuligheder i relation til outdoor 

turismeaktiviteter. Området hvor koncessionen kan udnyttes, inddrager alene 

den del af landområdet og indlandsisen, der er beliggende i det åbne land og 

som betegnes vildmarken beliggende i det eksisterende delområde O4. 

Terrænet i områderne omkring Tasiilaq, er karakteriseret ved at være kuperet 

og bjergrigt. Området inddrager bl.a. et af de højeste bjerge i Grønland, Mont 

Forel med sine 3.383 meter over havet overflade.  

Terrænet i den nordvestlige del af de tre delområder, er en del af den 

grønlandske iskappe (indlandsisen) og primært karakteriseret som relativt 

fladt.  

Terrænet som ligger i overgangen mellem iskappen og det bjergrige 

kystlandskab, er karakteriseret ved nunatakker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenland.com/da/destinationer/østgroenland/
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1.4 PLANENS HOVEDTRÆK 

Med kommuneplantillægget fastlægges rammerne for et nyt delområde O8 

som et friholdt område i form af vildmark. Området udlægges som et 

koncessionsområde til outdoor turismeaktiviter. Ved fastlæggelse af en ny 

ramme, ændres samtidig rammerne for det eksisterende friholdte område, O4 

– se figur 4. 

Anvendelse 

Kommuneplantillægget fastlægger anvendelsen for delområde O8 til friholdt 

område med særlig rekreativ karakter, i form af koncessionsområde til outdoor 

turismeaktiviter. Koncessioner kan gives til forskellige turismevirksomhed i 

form af outdoor aktiviter herunder heliskiing, skitouring, langrendsløb, 

sneskoture, hundeslædekørsel, snescooterkørsel, vandring, klatring og 

bjergbestigning, is og gletsjerklatring, is og gletsjervandring mm.    

Figur 3: Terrænmodel over en stor del af området 
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Der må etableres base camps og teltpladser 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. Base camps og 

teltpladser er begge per definition en midlertidig lejr og udgangspunktet for 

aktiviteter i området. 

Bebygggelse 

Der kan i begrænset omfang etableres fangshytter, 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.   

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 i 

1½ etager i maks 6 meter. 

Der skal sikres en afstand på minimum 1000 meter mellem hver hytte. 

Den endelige placering af bebyggelse skal ske i dialog med Kommuneqarfik 

Sermersooq i forbindelse med at der meddeles arealtildeling og koncession til 

det enkelte koncessionsområde. 

Figur 4: Nye delområdeafgrænsninger  
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Al afvikling af turismen og anvendelse af området, skal foregå således at 

landskabet bibeholdes mest muligt i naturtilstand, og enhver større påvirkning 

på landskabet og naturen, skal reetableres til naturtilstand efter brug.  

Koncession til turismeaktivitet, som muliggøres ved dette kommuneplantillæg, 

gives til en periode på 5 år. Koncessionen kan forlænges med 5 år ad gang, 

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 de 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. 

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 O4 som vist på figur 4 på side 

8.  

For delområde O8 er der med dette kommuneplantillæg udarbejdet nye 

overordnede bestemmelser, iht. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 

om planlægning og arealanvendelse. 

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. 
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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. 

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.  

Ophævelse af planer 

Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplan eller delområdeplan for området. 
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1.6 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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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 O8 – VILDMARK, OUTDOOR TURISMEAKTIVITETER 

OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Delområdets afgrænsning  

 

Ny afgrænsning af delområderne O8 fastlægges som vist ovenfor. 

1. Formål  

Generel anvendelse: O – Friholdt område 

Specifik anvendelse: O3 – Vildmark, Koncessionsområde til outdoor turismeaktiviteter  
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2. Anvendelse 

Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb med anlæg 

eller bebyggelse af permanent karakter. 

Området er udlagt til aktiviteter af særlig rekreativ karakter, med mere specifikt anvendelse som 

koncessionsområde for  outdoor turismeaktiviteter som heliskiing, skitouring, langrendsløb, 

sneskoture, hundeslædekørsel, snescooterkørsel, vandring, klatring og bjergbestigning, is og 

gletsjerklatring, is og gletsjervandring mm.    

Der kan etableres midlertidige base camps og teltpladser i området, så længe antallet og omfanget af disse 

ikke ændrer på områdets overordnede karakter som vildmark. Ved placering af camps og teltpladser, skal 

der i hvert enkelt tilfælde ske en nøje vurdering af forholdene i henhold til gældende lokale og internationale 

beskyttelsesinteresser, så der søges en minimal påvirkning af dyre- og planteliv. 

3. Bebyggelse 

Der kan i begrænset omfang etableres fangshytter, 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.   

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 i 1½ etager i maks 6 

meter. 

Der skal sikres en afstand på minimum 1000 meter mellem hver hytte. 

Den endelige placering af bebyggelse skal ske i dialog med Kommuneqarfik Sermersooq i forbindelse 

med at der meddeles arealtildeling og koncession til det enkelte koncessionsområde. 

4. Rummelighed 

Området har et samlet areal på ca. 38.400 km
2
. 

5. Bevaringshensyn  

Delområdets karakter som vildmark skal bevares og der må ikke ske forurening af eller skade på; 

vandløb og elve, endemiske plantearter og terræn i øvrigt. 

6. Klausulerede zoner  

Ingen særlige bestemmelser 

7. Trafik og teknisk forsyning 

Adgang til området sikres vha. helikopter, samt andre motoriseret befordringsmidler via. de dertil 

indrettede kørselskoridorer. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne. 

8. Byfornyelse 

Ingen særlige bestemmelser 
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9. Etaper 

Ingen særlige bestemmelser 

10. Særlige bestemmelser 

Ved etablering af camps og teltpladser fastsættes særlige regler for bortskaffelse af fast affald og 

natrenovation. 

Koncessionen kan tages i brug så snart alle nødvendige godkendelser er i hænde. 

 

 








