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1

Nye kompetenceområder

Den kommende Kommuneplan erstatter otte kommuneplaner fra de otte gamle
kommuner. Otte kommuneplaner, som er lavet på forskellige tidspunkter (i forskellige årtier) og på forskellige måder. Samtidig skal den nye kommuneplan også indeholde planer for det åbne land.

1.1

En helhedsorienteret kommuneplan

Kommuneplanen skal tages op til revision i hver valgperiode - cirka hvert 4. år men må gerne have et længere perspektiv. I arbejdet med Qaasuitsup Kommunias
Kommuneplan 2014 sigter vi derfor på målsætninger længere ud i fremtiden – til
2026.
Den kommende Kommuneplan erstatter otte kommuneplaner fra de otte gamle
kommuner. Otte kommuneplaner, som er lavet på forskellige tidspunkter (i forskellige årtier) og på forskellige måder. Et overordnet fokus har derfor været, at harmonisere tilgangen og formen for både redegørelse og bestemmelser.
Den hidtidige opdeling af den kommunale fysiske planlægning i en overordnet
kommuneplanlægning med særskilte bygdeplaner og en detaljeret områdeplanlægning med lokalplaner inden for by- og bygdezone samt frilandsplaner for arealer i
det åbne land er erstattet af ét planniveau, hvor kommuneplanen samler både overordnede og detaljerede bestemmelser, bestemmelser for det åbne land og bestemmelser for arealtildeling.
Kommuneplanens rolle har således ændret sig. Tidligere handlede planen næsten
udelukkende om fysisk planlægning og anlægsopgaver. I dag har den et helhedsorienteret perspektiv med fokus på strategier for udviklingen og målsætninger for
de enkelte byer/bygders udvikling. Bestemmelserne sigter mod den fysiske planlægning, men udgangspunktet er kommunens udvikling som helhed. Det vil sige på
tværs af sektorer og forvaltninger.

1.2

Det åbne land

Plankompetencen og arealmyndigheden for det åbne land er overdraget fra Naalakkersuisut til kommunerne den 1. januar 2011. Det åbne land er en samlet betegnelse for alle områder, som ligger uden for byernes og bygdernes delområder.
Som grundlag for overdragelsen af kompetencen i det åbne land i kommunerne
udarbejdede Naalakkersuisut ”Landplandirektiv for det åbne land” med et regelsæt
for planlægningen. Landsplandirektivets overordnede bestemmelser for delområderne i det åbne land er indarbejdet i kommuneplanen og suppleret med udlæg af
nye delområder ud fra lokale ønsker og behov.
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Beslutningskompetence

Endvidere har Kommunalbestyrelsen efter kommunesammenlægningen fået øget
beslutningskompetence. Det gælder i høj grad for kommuneplanen, som ikke længere endeligt skal godkendes af selvstyret. Dette medfører ikke væsentlige ændringer i kommuneplanens indhold.
Lovgivningen fastlægger rammerne for den kommunale kompetence til selv at tilvejebringe den fysiske planlægning for hele kommunens område, under hensyntagen til Selvstyrets interesser. Lovgivningen regulerer således rammerne for samvirket mellem de planlæggende selvstyremyndigheder, kommunalbestyrelserne og
de offentlige sektorplanlæggende myndigheder i øvrigt.

2

Bestemmelser for tildeling af arealer

Efter kommunesammenlægningen har der været behov for at fastlægge et ensartet
regelsæt for arealsagsbehandlingen. Årsagen til denne prioritering er ønsket og behov for en åbenhed, et fælles grundlag og en gennemsigtighed i kommunens samlede arealadministration.
De nye bestemmelser for Kommunalarealbestyrelsens tildeling af arealer er vedtaget som kommuneplantillæg og er indarbejdet i den nye kommuneplan og kommer
til at indgå som et særskilt afsnit iht. plan- og areallovens § 22.
Bestemmelserne omfatter ikke retningslinjer for fordeling og betaling af byggemodningsandele, da det ved vedtagelsen af kommuneplantillægget blev taget udgangspunkt i at al byggemodning foretaget i kommunalt regi, sker for offentlige
midler.

3

Opdatering af delområder

I forbindelse med sammenlægningen af de 8 gamle kommuneplaner i Qaasuitsup
Kommunia, samt implementeringen af landsplandirektivet for det åbne land i
Kommuneplan 2014-26, er der sket en del ændringer, opdateringer og tilføjelser til
delområderne. Nedenfor gives en redegørelse for de væsentligste ændringer.
Småjusteringer af delområdegrænser er ikke beskrevet.

4

Delområder i byer og bygder

Delområderne er udlagt med baggrund i planrammerne fra de 8 gamle kommuneplaner. Der er generelt set foretaget en del småjusteringer/tilpasninger så de nye
delområder er baseret på de eksisterende forhold i byerne og bygderne.
Der er fastlagt bestemmelser for delområder i 8 byer og 32 bygder.

4.1

Generelle ændringer

Alle kommuneplantillæg til de 8 gamle kommuneplaner er integreret i den nye
kommuneplan, og udgår dermed som kommuneplantillæg.
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En af de væsentligste ændringer i kommuneplanens delområder er, at de to eksisterende delområder til nye lufthavne i hhv. Qasigiannguit og Qeqertarsuaq er udtaget af kommuneplanen, I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly –
Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne, der sikrer et
fagligt velunderbygget grundlag for beslutningen om placeringen af nye lufthavne.

Endvidere er det fastlagt, at der i den kommende planperiode skal der udarbejdes
sektorplaner for trafik og vejstrukturen i Ilulissat, Aasiaat og Upernavik for at sikre
et koordineret beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer, samt at der udføres konkret undersøgelser for placeringen af nyt havneanlæg i Ilulissat i sammenhæng med planerne for udbygning af lufthavnen.
Ved alle byer og bygder er udlagt et D-område som bufferzone til det åbne land,
med baggrund i de tidligere by- og bygdezoner.
I kommunens bygder er der fokuseret på at sikre plads til udvikling inden for erhverv og bedre fællesfaciliteter som eksempelvis servicehus og offentlige institutioner. Delområderne i bygderne er således justeret, så de kan tilgodese eventuelt
fremtidige behov for nye erhvervs- og servicefaciliteter.
I de 8 byer er delområderne tilpasset, så de tilgodeser behovet for nye boliger, og
der er således sikret god rummelighed i planen til fremtidige boligområder.
Generelt er alle delområder tilpasset så de så vidt muligt følger vejmidter, terræn
og kystlinjer.
De specifikke ændringer til delområderne beskrives følgende inden for de 8 distrikter. Alle kommuneplantillæg til de 8 gamle kommuneplaner er indarbejdet i den
nye plan og er ikke omtalt nærmere.

4.2

Kangaatsiaq

KAT0900

›

A1: Delområdet er udvidet mod øst, så den inddrager en del af det tidligere
A9. A1 er desuden udvidet mod syd, så det inddrager det friholdte område (Dområdet) langs kysten.

›

A5: Det friholdte område (D-område) nord for A5 overgår til boligformål og
bliver en del af A5.

›

A7: Delområde A7 er udvidet og inddrager C3 samt en del af D3 til boligformål.

›

A9: Delområde A9 udgår som delområde. Den sydlige del af A9 overgår til
A1, Den østlige del af A9 overgår til D1 (bufferzonen), og den nordvestlige
del af A9 overgår til C4.

›

A10: Delområde A10 er indsnævret, så den nordøstlige grænse følger E4.
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›

B2: Den største del af delområde B2 (dump) er udgået og området langs kysten er overgået til D1-området (bufferzone).

›

C3: Delområde C3 er alene anvendt til boligformål og er derfor sammenlagt
med A7. C3 udgår dermed som delområde.

›

C4: Delområdet udvides mod syd, så den også omfatter skolen.

›

D3: Den nordlige del af området overgår til A7.

ATT0902

Ingen ændringer
IGF0905

›

A2: Den sydlige del af delområdet overgår til D1 (bufferzonen), da der er meget stor restrummelighed.

›

D4: Delområdet udgår og bliver en del af centerområdet C, så der er plads til
fremtidig multihus.

›

D1: Grænsen mod syd er justeret.

NQK0906

›

C1: Delområdet er reduceret, så den sydlige del af området overgår til A1.

›

A1: er udvidet tilsvarende

IKS0908

›

C2: Den sydlige del af C2 overgår til et nyt delområde D2

›

D2: Der er oprettet et nyt delområde D2 til kirkegård.

4.3

Aasiaat

AAS1000

›

B6: delområdet udgår og området overgår til D1 (bufferzone)

›

B14: Delområdet udgår og området overgår til D1 (bufferzone)

›

C2/A18: Grænsen mellem C2 og A18 er justeret, så en lille del af A18 overgår
til C2

AKU1003

›

B1: Delområdet er udvidet mod vest, så der er større rummelighed til erhvervs- og havneformål. Der er desuden medtaget et mindre areal syd for til
bådoplag som en del af B1. Den nordøstlige grænse af delområdet er justeret,
så en del af området overgår til A3.
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›

C1: Delområdet er udvidet mod øst, så det inddrager kirken. Den vestlige del
af delområdet overgår til et nyt boligområde A3

›

A3: Der er oprettet et nyt delområde A3 til boligformål (tidligere en del af
C1). Delområdet inddrager desuden en del af B1 mod syd.

›

D4: Bufferzonen D4 er reduceret kraftigt i forhold til den tidligere bygdezone,
så bufferzonen nu kun omfatter et mindre areal omkring bygden. Resten af
den tidligere bygdezone overgår dermed til det åbne land.

KIT1004

›

B2: Der er udlagt et nyt delområde B2 der omfatter det eksisterende elværk.

›

B3: Delområde B3 er udvidet mod vest så det omfatter hele bugten ind mod
C1. Herved gives plads til bådoplag langs kysten.

›

C1: Den sydlige del af delområde C1 overgår til A2, da området anvendes til
boligformål.

›

C2: Der er udlagt et nyt delområde C2, så der herved gives mulighed for at
indpasse et multifunktionshus og/eller anden form for daginstitutionstilbud.
Som konsekvens heraf er delområderne A1 og D2 blevet mindre.

IKA1101

›

A2: Den vestlige del af B1 ændres til boligformål og overføres til et nyt delområde A2.

›

B1: Erhvervs- og havneområdet er indskrænket til kun at omfatte området
omkring havnen.

›

C1: der er udlagt et nyt centerområde i området omkring bygdens servicefaciliteter, butik o.lign., og en del af B1 overgår derved til C1.

4.4
Qasigiannguit
› E9 og E10: Delområderne er udtaget af kommuneplan 2014-26 og overført til
D12. Der skal foretages grundigere undersøgelser i forbindelse med placering
af en lufthavn i Qasigiannguit inden der udlægges et delområde til dette formål. Der er meget turbulens i det område der tidligere var udlagt til lufthavn,
hvilket gør området uegnet til dette formål.

›

B10 er udtaget af planen om arealet overført til D12, da der er tilstrækkelig
restrummelighed og da området pga. terræn og jordbundsforhold ikke er egnet
til erhverv.

›

A12, A13, B8 samt den vestlige del af B7: Delområderne er sammenlagt så de
nu kun omfatter ét delområde A12 til boligformål.

›

C3 og C5: Delområderne er sammenlagt til ét C3. Den sydlige del af A11 (syd
for vejen) overgår desuden til C3.
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›
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D13: Der er udlagt et nyt delområde D13 for kirkegården nord for heliporten.

4.5

Ilulissat

ILU1200

›

A28 (C21): Delområdets afgrænsning er uændret, men områdets anvendelse
ændres til fællesformål, da det reelt bruges hertil.

›

C11: Delområdet er udgået som område til fællesfaciliteter, da området reelt
bruges som hundeplads. Det nordlige hjørne af C11 er overgået til C21 (tidligere A28) nord for området.

›

C12: Delområde C12 (Isfjordscenter) er udvidet mod syd og øst, og inddrager
således en mindre del af D9 og D11.

›

Fredningen isfjorden Kangia er indarbejdet i planen og der er fastlagt en bufferzone på 2.000 meter fra fredningsgrænsen.

›

D9: Området er tilpasset fredningsgrænsen mod isfjorden Kangia syd for delområdet. Området er bynær bufferzone til det fredede område (isfjorden). Området er slået sammen med den sydlige del af D10, så området følger den
nordlige grænse for bufferzonen for isfjorden.

›

E4: Delområdet er udtaget og arealet overført til D9 da det ikke længere er
aktuelt til vandforsyningsformål.

OQA1201

Ingen væsentlige ændringer – kun småjusteringer af delområdegrænserne så de
passer til de faktiske forhold.
SQQ1203

Ingen væsentlige ændringer – kun småjusteringer af delområdegrænserne så de
passer til de faktiske forhold.
ILQ1204

Delområderne er tilpasset i forhold til den delområdeplan der er udarbejdet for Ilimanaq (kommuneplantillæg nr. 58) sideløbende med Kommuneplan 2014-26.

›

D4: Delområde D4 (bufferzonen) er justeret kraftigt i forhold til den tidligere
bygdezone, så området nu omfatter et mindre areal omkring bygden.

›

E1: Der er udlagt et nyt delområde E1 til tekniske formål syd for bygden. (Ny
placering af dump). Det tidligere E1udgår dermed.

›

A1: Delområdet er udvidet, så det omfatter eksisterende bebyggelse samt giver større rummelighed for nye boliger.

›

D3: Der er udlagt et nyt delområde D3 til rekreative formål omkring søen.
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4.6

Qeqertarsuaq

QEQ1400

›

D7: Delområde D7 (bufferzonen) er justeret så området nu omfatter en mindre
del af bynært område.

›

E8: Delområdet er udtaget i kommuneplanen og overført til D7, da placering
af en lufthavn i dette område ikke er hensigtsmæssig. Der skal foretages grundigere undersøgelser i forbindelse med placering af en lufthavn i Qasigiannguit inden der udlægges et delområde til dette formål.

4.7

Uummannaq

UUM1500

›

E9: Der er udlagt et delområde til ny dump.

NIA1501

›

D3: Der er udlagt et nyt delområde D3 til kirkegård

QST1502

›

A2: Den sydlige del af delområdet er udtaget og overgår til D2

›

B2: Den sydlige del af delområdet er udtaget og overgår til D2

›

C1: Den vestlige del af C1 overgår til A1. En lille del af C1 længst mod vest
overgår til D1.

IKE1503

›

C2 er udtaget og den nordlige del af området inddrages til A2

›

B1 er reduceret og den sydlige del af området overgår til A2

›

A3 er udtaget og den nordlige del af området overgår til A2

SAA1504

›

Kommuneplantillæg 4 er indarbejdet

UKK1505

›

Kommuneplantillæg 6 er indarbejdet

ILL1506

›

Kommuneplantillæg 3 er indarbejdet

›

A3: Delområdet er reduceret mod vest (ind mod fjeldet)

›

A2: delområdet er reduceret mod sydvest. Den østlige del er ligeledes reduceret og en del af området overgår til C1.

OPSUMMERING AF ÆNDRINGER TIL DE 8 GAMLE KOMMUNEPLANER

9/17

›

A1: Delområdet er udvidet ud mod kysten og inddrager desuden en del af C1
mod vest.

›

B1: Delområdet er reduceret mod sydøst og stopper ved grænsen til A1.

NUG1507

›

A1+A2: De to delområder er sammenlagt til ét boligområde (A1), og inddrager desuden en del af B1 og C1.

›

C1: Delområdet er reduceret således at den nordlige del af området overgår til
hhv. A1 og D1 (bufferzonen).

›

B1: Delområdet er reduceret mod nord, således at den nordlige del af området
overføres til boligformål i A1.

›

D1: Bufferzonen D1 er reduceret i forhold til den tidligere bygdezone, så den
nu omfatter et mindre areal omkring bygdens bebyggelse.

4.8

Upernavik

UPV1600

›

A5: Den nordlige del af delområdet er udtaget som boligområde og overgår til
D1. Den sydlige del af området er sammenlagt med A4.

›

E7: Der er udlagt et nyt område til dump i den nordlige bydel (Mellem B6 og
A9)

UPK1601

›

Ingen ændringer

KAQ1602

›

Ingen ændringer

AAP1603

›

B2: Der er udlagt et nyt erhvervsområde til fiskefabrik syd for bygden

TUS1604

›

Bygden er nedlagt og indgår derfor ikke i KP14

TSS1605

›

Ingen ændringer

NUS1606

›

B2: Der er udlagt et nyt erhvervs- og havneområde nord for A1.
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KLQ1607

›

C1: Delområdet er udvidet mod øst, hvor det inddrager en del af A1 til fællesformål. Delområdet er desuden udvidet en smule mod syd, hvor det inddrager
en del af B1. I delområde C1 er der givet mulighed for nye institutioner.

›

B2: Der er udlagt et nyt delområde til erhvervs- og havneformål i den østlige
del af bygden.

›

E3: Der er udlagt et nyt delområde til dump nord for bygden.

NAJ1608

›

B1: Delområdet er udvidet en anelse mod nord, for at give større rummelig for
erhverv.

›

B2: Der er udlagt et nyt delområde til erhvervs- og havneformål i den sydlige
del af bygden.

INN1609

›

Ingen ændringer

NUT1610/IKE1610

›

A1: Der er udlagt et nyt delområde til boligformål i den sydlige del af C1

›

D1: Delområder (bufferzonen) er udvidet mod vest og nord, så den omfavner
bygden Ikerasarssuk nord for Nutaarmiut.

›

C2: Der er udlagt et nyt delområde omkring bebyggelsen i Ikerasarssuk - på
øen nord for Nutaarmiut. Ikerasarssuk har fået bygdestatus og indgår derfor i
KP14, hvor den hører under Nutaarmiut.

4.9

Qaanaaq

QNQ1700

›

A10: Der er udlagt et nyt delområde til boligformål, for at tilgodese behovet
for ny boligbebyggelse

›

A1, A2 og A6: Delområderne er udvidet for at tilgodese behovet for ny boligbebyggelse.

›

D3: Der er udlagt et nyt delområde til kirkegård øst for byen.

SAV1701

›

Ingen ændringer

SIO1704

›

Ingen ændringer
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MOR1706

›

Bygden er blevet nedlagt og indgår derfor ikke i KP14

QET1707

›

Ingen ændringer

›

OBS: Qeqertat har igen fået bygdestatus. Der er dog intet grundkort over bygning i koordinatsystem, og derfor er delområderne optegnet på baggrund af
KMS-kort. Dette bør ændres når der kommer et bedre grundkort over bygden.

5

Delområder i det åbne land

I 2011 overtog Qaasuitsup Kommunia plankompetencen for det åbne land i kommunen, der tidligere blev varetaget af Selvstyret.
I Landsplandirektivet for det åbne land, var der udlagt 15 delområder i det åbne
land. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2014-26 er der udlagt 81
nye delområder i det åbne land, således at der nu er sammenlagt 96 delområder i
det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.
Alle delområder i det åbne land er tilpasset delområderne i byerne/bygderne.

5.1

K-områder

Størstedelen af de nye delområder er udlagt til hytte-, og sommerhusområder (Kområder), og der er således nu 65 K-områder I Qaasuitsup Kommunia, hvoraf en
del af disse områder er nedlagte bygder. Da der arbejdes med to forskellige bestemmelser for bebyggelse og tekniske anlæg i hytteområder og nedlagte bygder, er
der foretaget en underkategorisering af K-områderne i K1- og K2- områder:

›

K1: Hytte- og sommerhusområder (60 delområder)

›

K2: Nedlagte bygder (5 delområder)

5.2

L-områder

Der er udlagt 3 nye delområder til områder af særlig rekreativ karakter (Lområder). I alt er der udlagt 8 L-områder som fortrinsvist er områder udlagt til lejrskole. L-områderne er ikke yderligere underinddelt, og der er således ikke foretaget
ændringer i forhold til Landsplandirektivet.

5.3

M-områder

I Landsplandirektivet var der udlagt ét M-område (hundeøer ved Aasiaat), hvilket
er suppleret med 15 nye M-områder i Kommuneplan 2014-26. I Qaasuitsup
Kommunia var det vigtigt at have delområder forbeholdt til forarbejdning af fødevarer, hvor der var mulighed for hundeforbud. M-områderne er derfor delt op i tre
underkategorier, der tilgodeser de forskellige behov, men alle hører stadig ind un-
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der den overordnede kategorisering, som beskrevet i Landsplandirektivet. De tre
underkategorier, er:

›

M1: Landbrug (1 delområde)

›

M2: Forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter (13 delområder)

›

M3: Hundeøer (1 delområde)

Der er udlagt ét delområde med mulighed for forsøgslandbrug ved Kangerluk
(Diskoøen). Der er udlagt 13 nye delområder til forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter. Der er ikke udlagt yderligere delområder til hundeøer. I forbindelse med
udarbejdelse af hundevedtægt skal de allerede udlagte hundeområder, og områder
der anvendes til hundehold, implementeres i kommuneplanen, bl.a. med udlæg af
hundeøer.

5.4

N-områder

Der er udlagt tre nye N-områder, udover de to N-områder fra Landsplandirektivet. N-området er delt op i to underkategorier:

›

N1: Tekniske anlæg (4 delområder)

›

N2: Infrastruktur (1 delområde)

De nye N1-områder er udlagt til fremtidig vandkraftanlæg på hhv. Diskoøen og
ved Kuussuup Tasia (Vandkraft til forsyning af Aasiaat og Qasigiannguit.). Herudover er der udlagt et område til kørselskorridor for motoriserede køretøjer ved
Uummannaq. I henhold til bekendtgørelsen om anvendelse af motoriserede befordringsmidler, skal der i et kommunalt regulativ kan udpeges transportkorridorer
og/eller kørerzoner i det åbne land, som skal indarbejdes i kommuneplanen.

5.5

O-områder

Kategoriseringen af O-områderne er den samme som i Landsplandirektivet for det
åbne land, som vist nedenfor:

›

O1: udisponerede områder

›

O2: områder udlagt til ekstensiv græsning

›

O3: vildmark

O1- områderne omfatter i princippet en 5-km bufferzone omkring alle indgreb i det
åbne land (byer/bygder, hytteområder, tekniske anlæg mm.). Herudover er der udlagt en 2-km landskabelig bufferzone omkring fredningsgrænsen for Isfjorden
(Kangia), som også er kategoriseret som udisponeret område.
Resten af det åbne land betegnes som vildmark (O3). I Qaasuitsup Kommunia findes ikke områder udlagt til ekstensiv græsning (O2).
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6

Ændringer af delområder i forbindelse med
indsigelsesbehandling

På baggrund af indsigelser til Forslag til Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup
Kommunia, er der lavet en række ændringer af delområder. Nedenfor er de væsentligste ændringer oplistet. Mindre rettelser og småjusteringer er ikke medtaget i
denne liste.

6.1

Kangaatsiaq med bygder

Afsnit i
hvidbogen

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

33.1

0900-B01

Havneanlæg

Der gives mulighed for havneanlæg med mulighed for
opfyld af nødvendige havnearealer

25.7

0900-B02

Erhvervsområde
nordvest

Delområde 0900-B02 er udvidet helt ud til vandet. Området har et nyt areal på 2,4 ha

33.1

0900-A07

Ønske om plads til
4 ældreboliger

Områdets anvendelse ændres så der er mulighed for dobbelthuse

25.9

0900-E06

Nyt delområde til
dump

Delområde 0900-E06 er flyttet til en ny placering på øen
nord for byen.

25.10

0900-E07

Nyt delområde til
dump

Der er udlagt et nyt delområde 0900-E07 til dump øst for
den nye kirkegård

25.13

0905-E02

Nyt delområde til
eksisterende dump

Der er udlagt et nyt delområde 0905-E02 i området med
den eksisterende dump. Området inddrager en del af boligområdet 0905-A01, der således overgår til dump.

25.13

0905-E04

Nyt delområde til
dump

Der er udlagt et nyt delområde 0905-E04 i den sydlige del
af bygden til placering for fremtidig dump.

25.13

0905-B01

Nyt erhvervs og
havneområde –
(Værkstedet)

Delområdets anvendelse ændres fra E-område (tidligere
0905-E02) til B-område, 0905-B01.

25.14

0908-E01

Dumpen

Delområdet udvides så der er plads til de nødvendige
funktioner i tilknytning til dumpen.

25.14

0908-E02

Tidligere dump

Delområdet er slettet og overgår til boligformål i delområde 0908-A02
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6.2

Aasiaat med bygder

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

1000-C10

Kollegiet

Områdets restrummelighed ændres til 500 m², da området
allerede er tæt bebygget med det nye kollegie.

16.1

1000-C12

Sammiarneq

Delområdets anvendelse ændres, så der også er mulighed
for turismefunktioner

14.6

1000-C16
(1000-B03)

Transitøen

Delområde 1000-B03 er ændret til C-område med ny anvendelse til fællesformål

25.29

1100-D05

Mulighed for boldbane

Delområdets bestemmelser er tilpasset, så der er mulighed
for boldbane

Afsnit i
hvidbogen

6.3

Ilulissat med bygder

Afsnit i
hvidbogen

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

34.4

1200-A08

Boligområde

Delområdets afgrænsning er justeret

34.4

1200-C03

Atuarfik Mathias
Storch

Delområdet er udvidet

34.3

1200-C02

Området ved Kanelen

Delområdet er udvidet ud mod Kanelen, og giver mulighed for udvidelse af SPS.

34.3

1200-A27

Qoororsuup Aqquserna

Delområdets restrummelighed er ændret, så der er mulighed for nye kollegieboliger i området.

kpt. 58

1204-A02

Boligområde i Ilimanaq

Områdets afgrænsning er justeret
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6.4

Uummannaq med bygder

Afsnit i
hvidbogen

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

33.1

1500-E09

Nyt forbrændingsanlæg

Betegnelsen "dump" ændres til "affaldsbehandlingssystem" i bestemmelserne.

25.37

1500-A03

Qernertunnguamut

Afgrænsningen er tilpasset så det også omfatter bebyggelsen ud mod søen, inden for vandspærrezonen

25.37

1500-C03

Aqqusinertaaq

Afgrænsningen er tilpasset så det også omfatter bebyggelsen ud mod søen, inden for vandspærrezonen

25.37

1500-A09

Qoororsuaq

Afgrænsningen er udvidet og tilpasset så det også omfatter
bebyggelsen ud mod søen, inden for vandspærrezonen

25.37

1500-A07

Juuarsip Aqqutaa

Afgrænsningen er tilpasset så det også omfatter bebyggelsen ud mod søen, inden for vandspærrezonen

25.41

1507-E04

Dump og Natrenovation

Nyt delområde til dump ved kysten

6.5

Qaanaaq

Afsnit i
hvidbogen

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

25.71

1700-D04

Tidligere boligområde

Delområdet udgår som boligområde, da det ikke er velegnet til byggeri. Området overgår til friholdt område omkring kirken.

Boligområde nordvest

Delområdet opdeles i to delområder: 1700-A08 og 1700A10. Det nye delområde 1700-A10 omfatter den del af
området, der endnu ikke er bebygget. Delområde 1700A08 udvides mod syd.

Qaanaaq Kirkegård

Delområdet er udvidet så der er plads til kirkegårdsudvidelse

(1700-A10)
25.71

1700-A08
1700-A10

1700-D03
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6.6

Upernavik med bygder

Afsnit i
hvidbogen

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

34.2

1600-E07

Dump

Delområdet er udvidet, så der er rummelighed for nye
funktioner i tilknytning til dumpen.

34.2

1600-A09

Boligområde

Delområdet er slettet som følge af udvidelse af 1600-E07

25.67

1600-D02

Eksisterende kirkegård

Delområdet er udvidet så det imødekommer planerne om
udvidelse af den eksisterende kirkegård

25.67

1600-D03

Ny kirkegård i nord

Delområdet udgår af kommuneplanen og overgår til D01.
Området ønskes ikke benyttet til kirkegård.

1603-B02

Ændret afgrænsning

Delområdet er udvidet, så der er større rummelighed for
havne- og erhvervsformål i bygden.

24.3

1603-B03

Nyt delområde til
havne- og erhvervsformål

Der er oprettet et nyt delområde 1603-B03 med mulighed
for at lave en dæmning mod Qeqertannguaq.

24.4

1603-D03

Nyt delområde til
boldbane

En del af delområde 1603-D01 udlægges til boldbane,
som et nyt delområde 1603-D03

33.1

1605-C01

Nyt Piareersarfik

Delområdets restrummelighed er ændret, så der er mulighed for et nyt Piaeersarfik i tilknytning til skolen, jf. anlægsønskerne.

33.1

1609-C01

Fiilimuup Atuarfia

Ændring af delområdets afgrænsning og bestemmelser, så
der er plads til dagplejecenter og ny skole. Delområde
1609-A01 er desuden konsekvensrettet som følge heraf.
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6.7

Det åbne land

Afsnit i
hvidbogen

Delområde

Anlæg/område

Bemærkning

25.17

0003-K08

Akulliit

Bestemmelserne for delområdet er ændret til nedlagt
bygd.

25.16

0003-K09

Eqaluit Nunaat

Afgrænsningen er ændret så den følger kysten længere
mod øst. Området er desuden reduceret så det strækker sig
ca. 100 meter ind mod land.

25.68

0003-K12

Narsaarsuk

Der udlægges et nyt delområde 0003-K12 i området for
den nedlagte bygd Narsaarsuk.

25.16

0003-K67

Kangilinaaq

Nyt K-område syd for Qasigiannguit, hvor der i dag findes
hytter

25.19

0003-K68

Qaannguusaq

Nyt K-område syd for Qasigiannguit, hvor der i dag findes
hytter.

25.31

0003-K69

Safaarsuk

Nyt K-område ved Fortune Bay, vest for Qeqertarsuaq,
hvor der i dag findes hytter.

25.31

0003-K70

Ippiup Innaarsua

Nyt K-område mellem Qeqertarsuaq og Skansen, hvor der
i dag findes hytter.

25.18

0003-L13

Qeqertasussuk

Der er udlagt et nyt delområde, 0003-L13, til særligt rekreative formål.

31.5

0003-L14

Aattartoq

Afgrænsningen er ændret så den følger bufferzonen for
Ilulissat Isfjord. Området er desuden ændret fra hytteområde til område med særligt rekreative formål (L-område).

32.1

0003-M17

Kangerluarsuup
Qeqertaa

Nyt delområde til forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter i Bredebugt.

25.26

0300-M18

Hundeøer ved Qasigiannguit

Nyt delområde til hundeøer ved Qasigiannguit. Delområdet er udlagt som ét samlet område med flere hundeøer.

